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Förord

FÖRORD
Att skriva en monografi i ett ämnesområde som karakteriseras av en oerhörd snabb
utveckling är såväl dumdristigt som utmanande. Det är framförallt teknikutvecklingen
som har utformat och varit orsaken till det omfattande lagstiftningsarbetet som ägt rum
inom upphovsrätten den senaste tiden. Eftersom lagstiftningen är förhållandevis ny har
det inneburit en extra utmaning att lyckas ro projektet i hamn, i synnerhet p.g.a. bristen
på riktigivande rättspraxis. Framtidens television har inte heller inom doktrinen givits
något större utrymme, vilket har gjort skrivandet än mer utmanande. Jag har valt att
undersöka vissa frågeställningar kring marknadsföring och upphovsrätt i anknytning till
framtidens television. Motiveringen varför jag behandlar både marknadsföring och
upphovsrätt i ett och samma projekt är den att jag ser ett nära samband mellan dessa två.

Trots att jag känner mig relativt väl bevandrad inom den tekniska utvecklingen skulle
denna monografi inte ha sett dagens ljus, ifall jag inte hade haft förmånen att diskutera
med Magnus Westerlund. Tack Magnus för att du outtröttligen har tagit dig tid och
besvarat mina frågor kring olika tekniska företeelser som jag har grubblat på under hela
skrivprocessen! Jag vill även tacka professor Niklas Bruun och Mikko Välimäki som har
åtagit sig att läsa genom manuskriptet och ge värdefulla kommentarer.

Helsingfors den 15 februari 2008
Joachim Enkvist
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1. kap. Inledning

1 INLEDNING
1.1 Vart är TV-tekniken på väg?
1.1.1 TV-apparaten
Det går inte att peka ut någon enskild uppfinnare till TV:n, trots att John Logie Baird
(1888–1946) ofta nämns som TV:ns uppfinnare. Han lyckades år 1924 med konststycket att överföra en flimrande bild mellan ett avstånd på några fot. År 1926 presenterade Baird världens första fungerande TV.1 Det finns dock ett flertal andra personer
som redan i slutet av 1800-talet bidrog till utvecklingen av sådan teknik som möjliggjorde TV:ns uppkomst.2

Europa, i synnerhet Storbritannien, låg väl framme i utvecklingen av TV-tekniken under
den första eran. BBC grundades 1927 och bolaget inledde TV-sändningar år 1932.3 Det
andra världskriget innebar dock att utvecklingen av TV-tekniken stagnerade i Europa,
eftersom BBC var tvungen att stoppa sina TV-sändningar. Kriget medförde dock inget
avbrott i TV-utvecklingen i USA, och det var där nästa milstolpe i TV:ns historia togs.4
Ifrågavarande milstolpe var uppkomsten av färg-TV. Utvecklingen av färg-TV fördröjdes dock till följd av två konkurrerande tekniker. Kampen stod mellan bolagen CBS och
RCA, och det var RCA som gick vinnande ur kampen. Trots att tekniken bakom färgTV uppfanns redan i mitten av 1940-talet, innebar den ovan nämnda kampen om vilken
teknik som skulle bli gällande att reguljära TV-sändningar i färg inleddes så sent som år
1

För mera information om John Logie Baird, se <http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/baird_
logie.shtml>, hämtat 29.5.2007.
2

Se Marcus & Hulse 2000, stycken 1–4.

3

Se <http://www.tvhistory.btinternet.co.uk/html/landmark.html>, hämtat 29.5.2007. I Sverige inleddes
regelbundna TV-sändningar år 1956, medan reguljära sändningar i Finland började sändas år 1958. Se
Pesari 2000 s. 30 och 54.

4

Se Elen 2006, stycke 1.
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1964.5 Europa tog i bruk en annan sändningsteknik än den som hade utvecklats i USA.
Den teknik som togs i bruk i Europa går under beteckningen PAL6 och de första sändningarna i färg tog plats år 1967 i Storbritannien och Tyskland.7

Efter färg-TV:ns uppkomst rörde sig utvecklingen av TV-apparater kring storleken på
bildskärmar; såväl gigantiska som minimala TV-skärmar har tillverkats. Den senaste
trenden inom TV-tekniken handlar dock inte enbart om TV-skärmarnas storlek, utan
även bildkvaliteten har fått en betydligt viktigare roll. Vi befinner oss i skrivandets
stund i en hektisk övergång mot HDTV.8 HDTV är en förkortning av High Definition
Television. HDTV innebär att TV-apparaten har hög upplösning, vilket ger en betydligt
skarpare bild än vad ”traditionella” TV-apparater ger.9 För närvarande finns det tre
dominerande varianter av HDTV-upplösning; 720p, 1080i och 1080p. Upplösningen för
HDTV-tekniken 720p är 1280x720 pixlar, medan upplösningen för 1080i och 1080p är
1920x1080 pixlar.10 Förutom valet mellan de olika typerna av upplösning står anskaffaren av en TV-apparat inför valet av vilken typ av TV-teknik han skall välja. I dagens
läge finns det tre olika tekniker som klarar av att visa HDTV: plasma-TV, lcd-TV samt
TV-projektorer. Trots att det talas mycket om HDTV i olika sammanhang, saknar en
betydande del av befolkningen fortfarande kunskaper om vad som krävs för att kunna
titta på HDTV. Av en Sifo-undersökning som gjordes i Sverige på uppdrag av Canal
Digital, framkom att 40 procent av befolkningen inte vet vad HDTV är.11 För att kunna

5

Se Elen 2006, stycken 6–22.

6

Phase Alternating Lines. I USA används tekniken NTSC som är en förkortning av National Television
System Committee.
7

I Finland sändes den första offentliga TV-sändningen i färg 1.1.1969, se Pesari 2000 s. 132 ff.

8

Japan inledde forskning kring HDTV redan på 1970-talet och startade de första provsändningarna så
tidigt som år 1986, se Pesari 2000 s. 177.
9
Traditionella TV-apparater brukar betecknas med SDTV, vilket är en förkortning av Standard Definition
Television.
10

Tekniken som har upplösningen 1920x1080 pixlar brukar även kallas för Full-HD. För närmare information om de olika teknikerna, se Ive 2004 s. 3 ff.

11

Eftersom det i skrivandets stund inte finns någon TV-kanal i Finland som sänder HDTV, torde andelen
personer som inte vet vad HDTV är vara ännu högre i Finland.

2
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se på HDTV krävs att man har en TV som är HD-ready, en HDTV-box samt att man
tittar på en TV-kanal som sänds i HD-format.12

En teknik som förväntas revolutionera TV-apparaterna de kommande åren är apparater
som använder OLED-teknik.13 Sony var först ute på marknaden med en OLED-TV
våren 2007. Ifrågavarande TV hade en skärm som var endast 3 mm tjock. Den första
skärmen var dock endast 11 tum stor, men större skärmar är under utveckling.14 Förutom möjligheten att tillverka oerhört tunna TV-skärmar erbjuder OLED-tekniken även
andra fördelar jämfört med LCD-tekniken. Skärmar som använder sig av OLED-teknik
behöver ingen bakgrundsbelysning, vilket gör att de är energieffektiva, flexibla, lätta
samt avger litet värme.15

En annan TV-teknik som det forskas mycket kring är framtagandet av tredimensionella
TV-bilder. Forskningen kring 3D-TV har i och för sig pågått ända sedan TV-apparater
började tillverkas. För att tittaren skall uppfatta bilden tredimensionellt krävs att vartdera ögat ser olika bilder. För att vartdera ögat skall kunna se på olika bilder måste
tittaren använda tittar-glasögon.16 Utvecklingen har dock tagit ett långt steg mot framtagandet av TV-apparater där tittaren inte behöver använda glasögon för att kunna se bilder tredimensionellt. För närvarande är det Philips som har hunnit längst med utvecklingen av 3D-TV. Bolaget har planer på att introducera HDTV som klarar av att visa 3D
redan år 2008.17

En av de senaste nyheterna kring TV-tekniken är utvecklingen av böjliga skärmar. I maj
2007 visade Sony upp en 2.5 tums bildskärm som är böjlig, och endast 0,3 mm tunn.

12

I undersökningen framkom följande: 48 procent vet att det krävs en TV som är HD-ready. Bara 25
procent vet att det krävs en HDTV-box, och endast 19 procent vet att det krävs en HDTV-kanal. Ett
sammandrag av undersökningen kan läsas på adressen: <http://www.canaldigital.se/templates/general
article_9176.aspx >, hämtat 30.5.2007.
13

OLED är en förkortning av organic light-emitting diode.

14

Se Abrahamson 2007a, stycken 1–3.

15

Se Olsson 2007, stycke 8.

16

Se Pesari 2000 s. 174 ff.

17

Se Kanellos 2006, stycke 2. För närmare information om hur Philips har löst den tekniska delen med
3D-TV, se Captain 2006 stycken 3–5.
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Utvecklingen är dock i ett mycket tidigt skede, och det kan ta en tid innan en kommersiell lansering sker. Tekniken gör det dock möjligt att TV-skärmar i framtiden rullas
runt lyktstolpar, bärs runt handleden eller sys in i kläderna.18

1.1.2 Sändningstekniken
1.1.2.1 Digitaliseringen
Vid sidan av utvecklingen av TV-apparaterna har även sändningstekniken utvecklats
betydligt under årens lopp. En TV-kanal kan förmedlas via antingen markbundna nät,
kabel eller satellit. Sker mottagningen via marksändning tas signalen emot via en
centralantenn, en egen takantenn eller en liten inomhusantenn. Satellit-tv tas emot med
hjälp av en parabolantenn, som kan användas av ett enskilt hushåll eller delas mellan
flera hushåll. Distribution via kabel innebär vidaresändning av marksändningar och
satellitsändningar via kabel.19 Det är dock möjligt att skicka TV-signalen direkt från en
TV-studio via kabeln till mottagarna, vilket ofta är fallet vid lokala kabelsändningar.20

Den stora förändringen som för närvarande äger rum inom sändningstekniken är övergången från analog till digital sändning.21 Det var i början av 1990-talet som ett stort
antal europeiska sammanslutningar verksamma inom radio- och televisionsbranschen
gick samman för att utarbeta en gemensam standard för digitaliseringen. Projektet fick
namnet Digital Video Broadcasting, och i mitten av 1990-talet hade man utarbetat nya
sändningssystem för markbundna nät, kabelnät och satelliter.22 För att mottagaren skall
kunna ta emot digitala TV-sändningar är han tvungen att införskaffa en digitalmottagare, en s.k. digi-box.23 Digitalmottagaren kan vara en fristående apparat, d.v.s. åtskild
18

Se Edström 2007, stycken 1–2.

19

Se SOU 2001:90 s. 51.

20

Se SOU 2001:90 s. 54.

21

Det är skäl att betona att digitaliseringen inte är det samma som HDTV. HDTV förutsätter att signalen
sänds digitalt, men alla digital-sändningar är inte HDTV.

22

Sändningssystemen för respektive teknik förkortas med beteckningarna DVB-T, DVB-C samt DVB-S.
Se Pesari 2000 s. 182.

23

Så är fallet till följd av att merparten av dagens TV-apparater är konstruerade för att ta emot analoga
signaler. Digi-boxen är därför nödvändig, eftersom de digitala signalerna med hjälp av den omvandlas till
analoga signaler för att på så sätt kunna tas emot av TV-apparaten.
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från TV-apparaten, eller inbyggd i själva TV-apparaten. Förutom digitala sändningar via
marknät, kabel och satellit till TV-apparater har det nyligen även börjat sändas digitala
TV-signaler till mobiltelefoner. Denna sändningsteknik går under beteckningen DVBH.24 För att kunna ta emot TV-sändningar till en mobiltelefon, krävs det att telefonen
har en inbyggd mottagare som klarar av detta.25 DVB-H är dock inte den enda teknik
som används för mobil-TV. Ericsson har valt att välja en annan lösning för mobil-TV,
nämligen MBMS.26 Nämnda standard gör det möjligt att sända digital-TV via 3g-nät.
Ericsson motiverar valet av MBMS med att det är enkelt för teleoperatörerna att uppgradera sina befintliga 3g-nät till att klara MBMS, i stället för att bygga helt nya nät för
DVB-H.27 Det finns dock ännu flera tekniker än DVB-H och MBMS för mobil-TV.
Exempel på andra redan befintliga tekniker är DMB28, ISDB-T29 och MediaFLO.30
Kampen mellan olika standarder för mobil-TV inom EU har kritiserats för att hämma
utvecklingen av mobil-TV.31 Marknaden för mobil-TV uppskattas växa kraftigt och
omsätta mellan 7 och 20 miljarder euro år 2011. I fråga om antalet användare av mobilTV ligger EU långt efter bl.a. Japan och Sydkorea. Europeiska kommissionen betonar
vikten av att alla parter inom branschen samarbetar kring en gemensam standard, och
hänvisar till den globala framgången med GSM-tekniken. Kommissionen uppmanar
därför medlemsstaterna och branschen att stöda användningen av DVB-H som den enda
europeiska standarden för mobil-TV.32

24

DVB-H är en förkortning av Digital Video Broadcasting – Handheld. Det är inte endast mobiltelefoner
som kan ta emot sändningarna, utan även s.k. handdatorer och bärbara datorer med tillgång till mobila
nätverk kan ta emot DVB-H. Se Kornfeld & Reimers 2005 s. 2.

25

I skrivandets stund finns det ännu inte så många telefonmodeller som har denna funktion inbyggd, men
antalet modeller med funktionen inbyggd förväntas öka snabbt inom en nära framtid.

26

MBMS är en förkortning av Multimedia Broadcast Multicast Service.

27

Se Jerräng 2007a, stycken 1 och 7.

28

DMB är en förkortning av Digital Multimedia Broadcast.

29

ISDB-T är en förkortning av Integrated Services Digital Broadcasting for terrestrial television.

30

Se SOU 2006:51 s. 173.

31

Se Jerräng 2007b, stycke 3.

32

Se COM (2007) 409 s. 2 ff.
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EU-kommissionen har rekommenderat att samtliga medlemsländer bör ha genomfört en
övergång från analoga sändningar till digitala sändningar senast i början av år 2012.33
Flera medlemsländer har dock beslutat att stänga ner sina analoga sändningar före ovan
nämnda datum. I Finland upphörde de analoga sändningarna den 31 augusti 2007.
Bestämmelser om analoga televisionsnät fanns intagna i 2 § F om användningsplan för
frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1159/2002).34 Sverige valde en annan lösning än Finland för övergången från analogt till digitalt. Medan Finland valde att övergången skulle ske samtidigt i hela landet, valde Sverige övergången ske etappvis för olika regioner under en
förhållandevis lång tidsperiod.35

Fördelar med digital sändningsteknik. Det finns flera fördelar med en övergång från
analoga sändningar till digitala sändningar. Digitala sändningar innebär en betydlig förbättring av bild- och ljudkvaliteten hos sändningen, samtidigt som känsligheten för
störningar minskar. I motsats till analoga sändningar där en störning i signalen leder till
försämrad bild- och ljudkvalitet medför en störning i den digitala signalen ingen olägenhet för mottagaren, så länge mottagarutrustningen kan tyda vad som är en etta och vad
som är en nolla.36 En annan fördel är att den digitala tekniken möjliggör ett utökat utbud
av interaktiva tjänster för mottagaren. Det är t.ex. möjligt att sammankoppla e-post och
e-handel med digi-TV.37 En ytterligare fördel är att den digitala tekniken möjliggör att
flera TV-program får plats inom en och samma frekvenskanal; det ryms mellan fyra och
sju programtjänster per kanal vid digitala sändningar.38 Det leder till att mottagarna får
flera kanaler att välja mellan och kan bättre än tidigare anpassa utbudet efter sina egna

33

Se COM (2005) 204 s. 9.

34

Ifrågavarande paragraf upphävdes dock genom F om ändring av användningsplanen för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (434/
2004).

35

Övergången skedde i fem etapper. Under den första etappen (19.9–21.11.2005) upphörde de analoga
sändningarna från TV-sändarna i Gävle, Motala och Visby. Den femte och sista etappen ägde rum 3.9–
15.10.2007. Se Kulturdepartementet, faktablad U05.031 (2005).

36

Se SOU 2001:90 s. 60.

37

Det innebär att även de som inte har tillgång till en dator kan ta del av informationssamhällets tjänster.
Se SOU 2001:90 s. 90.

38

Se SOU 1996:25 s. 27 samt SOU 2006:51 s. 323.
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preferenser.39 Det är inte endast mottagarna som erhåller fördelar med en övergång till
den digitala tekniken, utan även programföretag vinner på övergången. Utsändningskostnaderna för analog teknik är betydligt högre än för digitala sändningar. Dessutom
skapar den digitala tekniken förutsättningar för att erbjuda mottagarna olika former av
interaktiva tjänster, vilket innebär flera intäktsmöjligheter för programföretagen.40 Övergången till digital-TV medför dock även vissa olägenheter. Den nya tekniken ger upphov till betydande oklarheter hos konsumenterna, i synnerhet hos äldre personer, beträffande installation och införskaffning av digitalmottagare. Situationen förvärras av att det
krävs olika typer av digitalmottagare beroende av om mottagandet av sändningen sker
via marknät, kabel eller satellit. Dessutom finns det ett stort utbud av digitalmottagare;
sådana som har inbyggda hårdskivor med möjlighet till inbandning av TV-program,
digitalmottagare utan inspelningsfunktioner, digitalmottagare med plats för kort som
krävs för att kunna se vissa betalkanaler o.s.v.41

1.1.2.2 TV via datanätverk
I föregående underkapitel framkom att digitaliseringen har inneburit stora omvälvningar
för TV-sändningstekniken. Trots detta har jag valt att beteckna ovan nämnda sändningsteknik för ”traditionell sändningsteknik”. Motiveringen härför är att det främst är fråga
om en övergång från analoga signaler till digitala signaler, medan överföringen av
signalerna sker via de traditionella teknikerna: markbundna nät, kabel eller satellit. Den
överföringsteknik som däremot kan benämnas ”ny sändningsteknik” är den där signalerna skickas över ett datanätverk, eller det s.k. ip-protokollet. Den här sändningstekniken
togs i bruk i slutet av 1990-talet, men har ännu inte uppnått något större genombrott. En
av orsakerna till att ip-protokollet fortfarande används i förhållandevis ringa omfattning
är att överföring av TV-sändningar i realtid via ip-protokollet, med bibehållande av god
kvalitet, kräver snabba överföringshastigheter. I synnerhet överföring av TV-sändningar
av HDTV-kvalitet kräver betydligt snabbare överföringshastigheter än vad majoriteten

39

Se SOU 2001:90 s. 89 f.

40

Se SOU 2001:90 s. 110.

41

Olyckligtvis inträffade övergången till digital TV samtidigt som övergången mot HDTV, vilket förvärrade situationen ytterligare.
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av Internetanvändarna har tillgång till i dagens läge.42 En översikt av olika tekniska
lösningar för TV-sändningar via datanätverk ges nedan i kapitel 2.

Såsom det framkom ovan går utvecklingen snabbt framåt inom TV-tekniken: såväl TVapparaterna som sändningstekniken förändras. Ett entydigt svar på kapitlets titel Vart är
TV-tekniken på väg? är närapå omöjligt att ge, åtminstone om man tar en tidshorisont på
10–20 år. Med all sannolikhet kommer kvaliteten på TV-bilden att förbättras fortsättningsvis i takt med att upplösningen på TV-apparaterna förbättras. Redan nu har utvecklingsarbetet med nästa generation av högupplösta TV-apparater inletts. Tekniken som
har givits benämningen ultra-hdtv har hela 16 gånger fler pixlar än dagens HDTV.
Utvecklingen har dock ännu vissa problem som måste lösas innan den kan utnyttjas i
hemmen. Ett problem är den enorma datamängd som skall distribueras för att visa
programmen. Bolagen som deltar i utvecklingen av ultra-hdtv har förhoppningar om att
tekniken är mogen för att användas i privata hushåll omkring år 2025.43 TV-tittandet
kommer även med största sannolikhet att lösgöra sig från den ”traditionella” TVapparaten och bli mer mobil. Redan i dag kan vi skönja framväxten av TV-sändningar
till mobiltelefoner; även bärbara datorer förses med TV-mottagare vilket innebär att
mottagaren inte behöver sitta bredvid ett ström- eller TV-uttag för att kunna se på en
TV-sändning. TV-sändningar via datanätverk möjliggör ett större utbud av interaktiva
program. En överföring av TV-sändningar till datanätverk kommer även troligtvis att
öka antalet TV-kanaler den enskilda mottagaren har tillgång till. I princip kan den
enskilda mottagaren titta på samtliga kanaler i världen vilka förmedlas över Internet.44
Summa summarum står TV-tittandet inför en stor förändring den närmaste tiden:
betydligt större än t.ex. övergången från svartvit till färg-TV eller övergången från
analoga till digitala sändningar.

42

Det är skäl att påpeka att överföringshastigheten inte påverkas enbart av Internetanslutningen, utan
även faktorer såsom t.ex. hur snabb datorn är, vilken typ av nätverkskort används samt huruvida datorn
har installerad brandvägg eller ej påverkar hastigheten. Se <http://www.norsjo.se/default.asp?id=4748>,
hämtat 6.6.2007.

43

Se Abrahamson 2007b, stycken 1–6.

44

Naturligtvis kan sändningarna som förmedlas över Internet kräva att mottagaren betalar eller registrerar
sig, innan tillång till sändningarna möjliggörs.
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1.2 Problemområde och forskningsläge
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt på många fronter. Samtidigt som detta
innebär en uppkomst av en mängd innovationer som underlättar människornas vardag,
upplever många att utvecklingen utgör ett hot. I synnerhet förespråkare för ett starkt
upphovsrättsskydd betonar farorna som den tekniska utvecklingen medför. Den nya
tekniken, i synnerhet övergången till digital teknik, har bl.a. möjliggjort att högklassiga
kopior kan skapas på några sekunder. Detta i kombination med framväxten av Internet
har betonats utgöra ett ytterst allvarligt hot mot upphovsrätten. Det är framförallt uppkomsten av olika fildelningstekniker, som har lett till en omfattande distribution av upphovsrättsskyddat material över Internet. Även utvecklandet av olika komprimeringstekniker och ökningen av allt snabbare bredbandsanslutningar i privata hushåll har bidragit till den omfattande distributionen av material över webben. Alla är dock inte lika
pessimistiska vad gäller utvecklingen av den nya tekniken; samtidigt som många ser
den som ett hot, ser andra den som en möjlighet för nya affärsidéer. Exempel på nya
framgångsrika affärsmodeller är försäljning av mp3-låtar, video-on-demand, virtuella
varuhus, e-tidningar, ip-telefoni o.s.v.45 Trots att den nya tekniken utgör ett stort hot
mot upphovsmännens ensamrätt erbjuder den samtidigt nya goda möjligheter till lönsamma alternativ. För att lyckas måste rättsinnehavarna emellertid frångå sina traditionella affärsmodeller och tillämpa sådana modeller som lämpar sig för ”Internetsamhället”.

Temat för förevarande arbete är framtidens television. Naturligtvis är det omöjligt att
göra precisa antaganden om hur framtidens television kommer att gestalta sig, i synnerhet med tanke på hur snabbt tekniken går framåt. Tecken finns dock redan på att en
stor del av framtidens TV-sändningar kommer att distribueras över Internet. För den enskilda tittaren kommer detta att innebära en explosionsartad tillväxt av utbudet på olika
TV-kanaler från världens alla länder. Internet har medfört att bl.a. konsumenter och små
företag kan agera på den globala spelplanen, vilket tidigare har varit ett ensamprivilegium för stora multinationella bolag. Nästa steg blir med andra ord att även den enskilda
45

En av de största fördelarna med distribution över Internet är minskade lagrings-, distributions- och tillverkningskostnader. En annan fördel är att beställning, betalning och distribution kan ske oerhört snabbt
oberoende av avståndet mellan säljare och köpare.
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TV-tittaren kan ta del av det globala utbudet. Förutom att distributionen av TV-sändningar kommer att överföras till Internet, kommer det vi idag förknippar med TVtittande troligtvis att förändras radikalt. Med all sannolikhet kommer olika tjänster att
sammanblandas, och den enskilda TV-tittaren kommer att erbjudas betydligt större
handlingsfrihet. För tillfället förutsätter merparten av TV-tittandet att mottagaren är
bunden till en på förhand av sändningsföretaget fastslagen tid, ifall han vill ta del av ett
specifikt program.46 Troligtvis kommer det att uppstå en mängd olika former av nedladdningstjänster (video on demand), near video on demand, near instantaneous video
on demand och andra dylika tjänster, vilka kommer att öka friheten för TV-tittarna att
själva påverka tidpunkterna för mottagandet av sändningarna.

På grund av att den tekniska utvecklingen går så snabbt framåt tenderar lagstiftningen
att släpa efter utvecklingen. Detta gäller naturligtvis inte enbart den upphovsrättsliga
lagstiftningen. Den tekniska utvecklingen har som nämnts ovan inneburit en stor oro
hos upphovsrättsinnehavare att deras ensamrätt är hotad. Lagstiftaren har tagit detta hot
på allvar och genomfört en mängd revideringar av gällande upphovsrättslagstiftning.
Ändringarna har bl.a. inneburit att upphovsrättslagstiftningen har blivit allt mer svårläst.
En fråga som ofta uppstår är huruvida nya tekniker och lösningar faller in under gällande bestämmelser, eller om de skall anses kräva särbestämmelser. En målsättning som
genomsyrar många EU-direktiv är den s.k. teknikneutrala lösningen, vilket innebär att
situationer skall bedömas enhetligt oberoende av vilken teknik som används.

Den senaste stora revideringen av upphovsrättslagstiftningen skedde i samband med
implementeringen av det s.k. infosocdirektivet47. Syftet med förevarande arbete är att
tolka gällande upphovsrättslagstiftning med hänsyn till framtidens televisionssändningar
och påvisa vilka utmaningar den nya tekniken ställer på såväl lagstiftaren som lagskiparen. Tyngdpunkten i arbetet sätts vid hur framtida TV-sändningar skall tolkas i ljuset
av bestämmelserna om rätten att framställa exemplar samt rättsinnehavarnas ensamrätt
till tillgängliggörande för allmänheten. Nedladdning av material över Internet ges ett

46

Naturligtvis ger dock inbandningsapparatur en viss frihet för tittaren att själv välja tidpunkt.

47

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.
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förhållandevis stort utrymme i genomgången, av den orsaken att framtidens TV med all
sannolikhet kommer att basera sig på nedladdning och distribution av material över
Internet. Arbetet fokuserar sig på slutanvändaren, d.v.s. TV-tittaren, och hur olika åtgärder av denne skall bedömas upphovsrättsligt. Tyngdpunkten i arbetet har begränsats till
följande åtgärder av slutanvändaren: nedladdning, mottagande (d.v.s. tittande) och överföring. Det innebär att bl.a. frågan om slutanvändaren har rätt att utan rättsinnehavarens
samtycke redigera sändningen och sedan överföra den redigerade versionen till allmänheten lämnas utanför genomgången.48

Framtida TV-sändningar kräver naturligtvis även en genomgång av andra upphovsrättsliga frågeställningar, såsom t.ex. bestämmelser om avtalslicens. En genomgång av samtliga upphovsrättsliga frågeställningar som framtidens TV innebär, skulle dock spränga
ramarna för detta arbete. Vid sidan av den upphovsrättsliga genomgången behandlas
även vissa marknadsföringsrättsliga aspekter. Motiveringen härför är att framtidens TVsändningar kommer att erbjuda en mängd nya marknadsföringsformer, vilka eventuellt
kunde lösa upphovsrättsinnehavarnas oro för intäktsbortfall till följd av den fildelning
som företas i datanätverk.

Vid tolkningen följs den rättskällelära som bl.a. Aarnio och Peczenik förespråkar, d.v.s.
indelningen i starkt förpliktande (skall), svagt förpliktande (bör) samt tillåtna (får) rättskällor.49 Lag och sedvanerätt hör till de starkt förpliktande rättskällorna medan prejudikat och lagförarbeten hör till de svagt förpliktande rättskällorna. Doktrin och utländsk
rätt är exempel på tillåtna rättskällor.50 Implementeringen av infosocdirektivet i den
nationella lagstiftningen skedde för ett par år sedan, vilket innebär att ett flertal frågor
fortsättningsvis saknar riktgivande rättspraxis. Vissa frågor i anknytning till fildelning
har dock prövats av högsta domstolsinstans, men det är emellertid skäl att betona att
tekniken går snabbt framåt. P.g.a. att tekniken kontinuerligt utvecklas är inte nödvändigtvis de riktlinjer som har stakats ut i tidigare rättspraxis tillämpliga i fråga om nya
tekniska innovationer. Den nationella lagstiftningen är förhållandevis ny och innehåller
48

Det finns i dag ett stort utbud av olika redigeringsprogram till datorer, med vars hjälp det är enkelt att
redigera och bearbeta TV-sändningar.

49

Se Aarnio 1989 s. 220 f samt Peczenik 1980 s. 49 f.

50

Se Peczenik 1995 s. 214 ff.
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en rad bestämmelser vars tolkning ännu inte har prövats av domstolar. Därför har en
betydande vikt i förevarande arbete satts på doktrin och utländsk rätt, d.v.s. på rättskällor som formellt sett endast är tillåtna.

Fildelning över Internet har anklagats för att den åsamkar rättsinnehavare betydande
förluster och äventyrar upphovsrättsinnehavarnas existensmöjligheter. Alla är dock inte
lika pessimistiska beträffande framtiden, utan ser många nya möjligheter med nya
fildelningstekniker. Vissa debattörer förespråkar t.o.m. ett avlägsnande av upphovsrätten i den digitala miljön. Jag anser att vi för tillfället befinner oss i ett vägskäl där lagstiftaren till följd av den tekniska utvecklingen bör ta ställning till huruvida man bör
stärka och utvidga upphovsrätten ytterligare, eller alternativt begränsa ensamrätten i den
digitala miljön. Min avsikt är inte att ge några rekommendationer de lege ferenda, utan i
stället visa på för- och nackdelar med båda lösningarna.

Tyngdpunkten i arbetet är lagd på den inhemska rätten. Eftersom USA har varit ett av
föregångsländerna beträffande användning och utveckling av Internet är det föga överraskande att merparten av det material som har skrivits och den rättspraxis som har uppkommit kring bl.a. fildelning, härstammar från USA. Den påtagliga bristen på inhemskt
material och den rikliga mängden utländskt material, i synnerhet amerikansk rättspraxis
och doktrin, har lett till att främmande rätt utgör en viktig rättskälla i arbetet. Jag vill
dock framhålla att arbetet inte gör några anspråk på att vara rättsjämförande i egentlig
mening. Den främmande rätten används främst i tjänande syfte för att påvisa hurudana
utmaningar den tekniska utvecklingen ställer på upphovsrättslagstiftningen.51 Utländsk
rätt har använts i tjänande syfte på alla fyra sätt som Strömsholm anger att utländsk rätt
kan användas på.

51
Enligt Strömholm kan främmande rätt användas i tjänande syfte på följande sätt: i informations- och
orienteringssyfte, för historisk förståelse, som exempelsamling i den positivrättsliga problemdiskussionen
samt som argument för rekommendationer de lege lata eller de lege ferenda. Se Strömholm 1971 s. 255
ff.
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1.3 Arbetets uppläggning
Den tekniska utvecklingen möjliggör en radikal förändring av hur TV-sändningar kan
utformas och mottas i framtiden. I kapitel 2 ges läsaren en översikt över olika tekniker
för att distribuera TV-sändningar via datanätverk. I samband med översikten av P2Ptekniken redovisas vissa domstolsavgöranden från USA, eftersom det finns ett klart
orsakssamband mellan avkunnade domslut i fildelningsmål i USA och uppkomsten av
nya P2P-tekniker.52 I kapitel 3 behandlas regleringen inom området; såväl den marknadsföringsrättsliga som den upphovsrättsliga regleringen. Tyngdpunkten i genomgången har satts på den nationella rätten. Den nationella rätten har utformats i hög grad
av direktiv som EU har antagit. Detta gäller för både den marknadsföringsrättsliga och
den upphovsrättsliga regleringen.53 Kapitel 4 behandlar den rättspraxis som har uppkommit kring nedladdning och distribution av upphovsrättsskyddat material över datanätverk. I kapitlen 5 och 6 diskuteras olika former av TV-sändningar ur en upphovsrättslig (kapitel 5) och marknadsföringsrättslig (kapitel 6) synvinkel. I kapitel 7 diskuteras vilka parter som kan hållas ansvariga för en marknadsföringsåtgärd eller ett begånget upphovsrättsintrång. I kapitel 8 beskrivs vilka för- och nackdelar en ytterligare
förstärkning av upphovsrätten skulle medföra, samt för- och nackdelar med en inskränkning av upphovsrätten i den digitala miljön. Arbetet avslutas med en sammanfattning i
kapitel 9.

52

Bedömningen av huruvida användning av en viss teknik för fildelning utgör intrång i rättsinnehavarnas
ensamrätt samt vem som kan ställas till ansvar för begångna upphovsrättsintrång i en sådan situation, har
huvudsakligen skett i amerikanska domstolar.

53

I skrivandets stund har bl.a. framlagts ett förslag till ett förnyat och moderniserat TV-direktiv (direktivet om audiovisuella medietjänster). Implementeringen av nämnda direktiv kommer att innebära vissa
förändringar av bestämmelserna om TV-reklam.

13

2. kap. En översikt av olika tekniker för TV-sändningar över datanätverk

2 EN ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER FÖR TVSÄNDNINGAR ÖVER DATANÄTVERK
Ordspråket kärt barn har många namn lämpar sig väl att använda när man talar om TVsändningar över datanätverk. Begrepp som ofta dyker upp i diskussioner kring nämnda
tema är t.ex. Internet-TV, webb-TV, bredbands-TV, IPTV och P2P-TV. Begreppen används ofta som synonymer trots att det ofta är fråga om divergerande tekniska lösningar
för sändande av TV-signaler över ett datanätverk (ett ip-nät). De två begrepp som används mest frekvent i diskussionerna är IPTV och webb-TV. Nedan ges en översikt av
tekniken som hör samman med begreppen IPTV och webb-TV för att bilda läsaren en
uppfattning om de huvudsakliga skillnaderna mellan de två begreppen. Jag har valt att
behandla P2P-TV i ett eget underkapitel p.g.a. dess stora betydelse för framtida TVsändningar. P2P-TV är i princip samma sak som webb-TV. Begreppet P2P-TV kommer
från den omständigheten att webb-TV-sändningen förmedlas via P2P-tekniken.

Jag har emellertid inte för avsikt att gå in på djupet beträffande mer teknikspecifika
faktorer kring de olika teknikerna, såsom t.ex. vilken typ av infrastruktur de enskilda
teknikerna använder. I de situationer där olika tekniska lösningar kan ha betydelse för
tolkningen av den upphovsrättsliga regleringen ges en mera detaljerad beskrivning kring
tekniken.

Det är dock skäl att påpeka den omständigheten att begreppet IPTV saknar en noggrann
definition.54 Det som ytterligare försvårar en klar gränsdragning mellan begreppen är
den ständiga utveckling som pågår på området; olika tekniska lösningar uppkommer
och integreras med redan befintliga tekniker.

54

Se Werner 2007 s. 3.
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2.1 Webb-TV55
Webb-TV har de senaste åren uppnått stor popularitet bland Internetanvändarna.
Tekniken bakom webb-TV har dock funnits en längre tid, men det är först under den
senaste tiden som omfattningen av webb-TV har vuxit explosionsartat. Det finns flera
orsaker till den ökade populariteten kring webb-TV. De viktigaste orsakerna torde vara
framväxten av allt snabbare bredbandsanslutningar och mera effektiva komprimeringstekniker.56 I synnerhet sändningar i realtid kräver snabba Internetanslutningar för att
mottagaren skall kunna se på programmet utan störningar. Majoriteten av det som sänds
via webb-TV är dock inte sändningar i realtid, utan sändningarna utgörs vanligtvis av
kortare videoklipp. Bl.a. större medieföretag, såsom t.ex. TV-programbolag och dagstidningar, har inlett egna sändningar via webb-TV.57 Därtill har det grundats en stor
mängd webbplatser där användarna kan ladda upp videoklipp, som sedan andra Internetanvändare kan titta på och kommentera. Den mest kända och största tjänsten av detta
slag är YouTube. Tjänsten lanserades så sent som år 2005 men har redan uppnått en
enorm popularitet bland Internetanvändarna. Enbart i juni 2006 uppgick antalet videoklipp som lagrades på YouTube till 2,5 miljarder, och antalet nedladdningar per dag
överskrider redan 100 miljoner.58

Det finns tre olika tekniska lösningar för hur media kan förmedlas över webben: 1)
nedladdning, 2) strömmande59 samt 3) progressiv nedladdning.

Nedladdning. Vid nedladdning kan mottagaren inte se eller lyssna på innehållet förrän
filen i sin helhet har laddats ned från tjänsteleverantörens server till mottagarens dator.

55

Ett annat begrepp som ofta används för webb-TV är Internet-TV.

56

Se Kozamernik 2002 s. 1. Det är skäl att betona att Europeiska kommissionen aktivt arbetar för att alla
européer skall få tillgång till bredband, se KOM (2007) 146 s. 7.

57

Det är oftast fråga om kortare nyhetsinslag som sänds via webb-TV.

58

Se Jevnaker 2006 s. 1 samt Rottman 2007 s. 1673. YouTube har även inlett samarbete med mobiltelefontillverkare och telekomoperatörer i syfte att också användare av mobiltelefoner skall kunna ta del av
YouTubes videotjänster. Se Sajari 2007b s. 7.

59

Den engelska termen som ofta används även i svenskspråkiga texter är streaming.
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Hur snabbt mottagaren kan ta del av innehållet är beroende av filens storlek och
överföringshastigheten.60

Strömmande. Vid strömmande behöver ingen fil laddas ned till mottagarens dator, utan
innehållet spelas upp hos mottagaren allt medan data tas emot. Det skapas ingen kopia
av innehållet på mottagarens dator, utan kopian av mediafilen blir kvar på tjänsteleverantörens server.61 Situationen kan därför jämföras med sedvanligt TV-tittande:
efter att sändningen är slut kan mottagaren inte titta på materialet på nytt. Strömmande
är den enda av de tre ovan nämnda teknikerna som klarar av att sända media (bild och
ljud) över Internet i realtid.62

Progressiv nedladdning. Progressiv nedladdning kan sägas vara en mellanvariant av
nedladdning och strömmande. För den enskilda mottagaren kan det vara svårt att uppfatta om det är fråga om progressiv nedladdning eller strömmande. Vid progressiv nedladdning kan uppspelning av mediafilen påbörjas nästan genast nedladdningen har inletts. Före uppspelningen kan inledas krävs dock att en tillräckligt stor del av filen har
laddats ned till mottagarens dator.63 Ifall mottagaren har en Internetanslutning som är
snabbare än den hastighet med vilken mediafilen sänds ut, kan mottagaren titta på innehållet medan det laddas ned. Trots att mottagaren kan uppfatta situationen som strömmande så är det fråga om nedladdning av filen, vilket innebär att det skapas en fil på
mottagarens dator. Detta medför att mottagaren kan titta på innehållet gång på gång utan
att behöva ladda ned filen på nytt.64

60

Se Kozamernik 2002 s. 1.

61

Se Harwood 2004 s. 678.

62

Se Kozamernik 2002 s. 1 ff.

63

Se Tuomola & Lähdesmäki 2004 s. 5.

64

Se Kozamernik 2002 s. 2 samt Bouthillier 2003 s. 1.
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2.2 IPTV65
IPTV befinner sig ännu i sin linda, men det torde vara endast en tidsfråga innan
tekniken får sitt stora genombrott.66 Antalet IPTV-användare beräknas öka med 78
procent per år de närmaste tre åren.67 En av orsakerna till att IPTV ännu inte har slagit
igenom så kraftigt är behovet av snabba bredbandsanslutningar. Antalet hushåll som har
tillgång till bredbandsanslutningar ökar dock snabbt i många länder, och även utvecklingen av allt snabbare överföringshastigheter via bredband går snabbt framåt. En av
drivkrafterna bakom utvecklingen av IPTV är telekommunikationsbranschen.68 Som
tidigare nämndes utgör överföring av TV-signaler via IP-nätet ett alternativ till de tre
”traditionella” överföringsteknikerna marksändning, satellit och kabel. I och med utvecklingen av IPTV kommer telekommunikationsbranschen in som en ny aktör på TVmarknaden.

Trots att överföringen av TV-signalerna vid IPTV sker via ip-nätet så är det inte fråga
om samma sak som webb-TV. Det finns flera markanta skillnader mellan IPTV och
webb-TV. En av de största skillnaderna mellan de två olika teknikerna utgörs av sättet
på vilket signalerna förmedlas. Vid webb-TV sker förmedlingen av innehållet över det
öppna Internet. Vid IPTV distribueras innehållet däremot till slutanvändaren över en
kontrollerad ip-nätmiljö. Orsaken till att distributionen sker via en kontrollerad nätmiljö
är den att endast på det sättet kan kvaliteten på såväl bild som ljud garanteras.69 En
öppen nätmiljö, såsom Internet, kan inte garantera QoS.70 En annan skillnad är den att
IPTV förutsätter att slutanvändaren har en set-top-box kopplad till sin TV (alternativt
dator), medan tittande på webb-TV inte kräver någon separat utrustning.71

65

En synonym till begreppet IPTV är bredbands-TV.

66

För en översikt över vissa av de EU-länder där experiment med IPTV har genomförts hänvisas läsaren
till Kozamernik & Vermaele 2005 s. 6 ff. För närmare information om utvecklingen av IPTV i USA, se
Schwalb 2006 s. 319 ff.

67

Se Rottman 2007 s. 1673.

68

Se Kozamernik & Vermaele 2005 s. 6.

69

På engelska används termen Quality-of-Service (QoS).

70

Se Kozamernik & Vermaele 2005 s. 4.

71

Se Werner 2007 s. 3 f.
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IPTV har många likheter med kabel-TV, men det finns även skillnader mellan de två
distributionsteknikerna. En av de mest märkbara skillnaderna är att sändning via kabelTV innebär att det tillbudsstående programinnehållet levereras till slutanvändaren kontinuerligt, medan programinnehållet/data via IPTV levereras till slutanvändaren endast
när denne begär det.72 Digitaliseringen kommer att möjliggöra en större interaktivitet för
de traditionella överföringsteknikerna. Trots den ökade interaktiviteten förblir sändningarna dock i huvudsak envägskommunikation: från sändarföretaget till slutanvändaren. IPTV innebär däremot en tvåvägskommunikation. För att IPTV skall fungera krävs
det en konstant interaktion mellan set-top-boxen och tjänsteleverantören. Vid IPTV, i
motsats till kabel-TV, behövs inte skilda kanalväljare för att samtidigt ta emot flera
kanaler. Det här möjliggör bl.a. inbandning av flera kanaler på en och samma gång.
IPTV gör det också möjligt för slutanvändaren att t.ex. surfa på Internet, läsa e-post och
använda VoIP samtidigt som han tittar på TV.73

Trots att IPTV-servern, varifrån den digitala TV-signalen vidareförmedlas, ofta installeras i bostadshöghus innebär detta inte att samtliga hushåll i ifrågarande höghus automatiskt kan ta del av TV-signalen. För att ett hushåll skall kunna ta emot TV-signalen förutsätts att hushållet kopplas till servern med en nätverkskabel. Eftersom endast de hushåll till vilka en nätverkskabel har dragits från IPTV-servern kan ta emot TV-signalen,
så har tjänsteleverantören möjlighet att noggrant kontrollera kretsen av mottagare.

IPTV-sändningar kan på samma sätt som andra former av TV-sändningar bandas in. Det
finns flera olika lösningar för hur inbandningstekniken kan vara utformad. Ifall TVsignalerna tas emot via en dator kan sändningen lagras på datorns hårdskiva. Anländer
TV-signalerna till en TV-apparat förutsätter inbandning av sändningen att set-top-boxen
som har kopplats till TV:n, har utrustats med en hårdskiva. Det är emellertid även möjligt att IPTV-servern utrustas med lagringsutrymme. I en sådan situation kan användarna lagra TV-sändningar på själva IPTV-servern, och i ett senare skede hämta/radera
sändningen från serverns hårdskiva.

72

Se Rottman 2007 s. 1680.

73

Se Rottman 2007 s. 1682 ff.

18

2. kap. En översikt av olika tekniker för TV-sändningar över datanätverk

2.3 P2P-TV
Peer-to-peer (P2P) är en teknik för förmedling av data över ett datanätverk. P2P har
snabbt blivit den mest populära tekniken för förmedling av data, och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom den snabba framväxten av bredbandsanslutningar.74 P2P har
dock, speciellt i upphovsrättssammanhang, fått en negativ klang. Detta till följd av att
P2P används i stor utsträckning för förmedling av upphovsrättsskyddat material, utan
tillstånd av upphovsmännen. Det är framförallt upphovsrättsskyddad musik och film
som förmedlas via P2P. Naturligtvis kan P2P också användas i lagligt syfte för att
förmedla filer/data över ett datanätverk.

Vad är då hemligheten bakom P2P:s enorma popularitet? För att besvara denna fråga
börjar jag med att kort nämna tekniken för förmedling av data över Internet enligt den
”traditionella” tekniken. Den traditionella strukturen bakom Internet består av två olika
typer av maskiner, med separata roller för förmedling av data. Den ena delen består av
alla enskilda Internetanvändare som är uppkopplade till Internet via modemanslutningar. Ett begrepp som ofta används för dessa är klient. Den andra delen består av
servrar där datafiler har laddats upp. Innehållet på en sådan server levereras till de enskilda klienterna på en förfrågan av klientens mjukvaruprogram, såsom t.ex. en webbläsare.75
Den traditionella strukturen bakom Internet kan avbildas på följande vis:76

74

Se Kozamernik 2006 s. 2.

75

Se Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 472.

76

Figuren är hämtad från Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 473.
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Problemet med den traditionella strukturen bakom Internet är att den kräver stor
kapacitet för anslutningen mellan servern och Internet. I synnerhet om antalet enskilda
Internetanvändare som samtidigt inleder nedladdning av data från servern är stort, blir
förmedlingen hårt belastad. Som en följd av detta blir överföringen av data från servern
till slutanvändarna långsam, och i värsta fall kan servern falla ned på grund av överbelastning.77 Förbindelsen mellan servern och Internet blir med andra ord en flaskhals.
För att minimera problemet med överbelastad trafik är den som upprätthåller servern
tvungen att genomföra stora ekonomiska investeringar på uppgradering av datatrafikkapaciteten mellan servern och Internet.

Den största fördelen med P2P-tekniken är att den kan lösa flaskhalsproblemet som
uppkommer vid den traditionella webbserverbaserade strukturen. När datafiler överförs
via en webbserverbaserad struktur innebär ökat antal Internetanvändare långsammare
överföring. I ett P2P-nätverk medför en ökning av antalet Internetanvändare inte långsammare överföring av data, utan tvärtom blir överföringen ofta snabbare till följd av
ökat antal användare i nätverket. Överföringen av data i ett P2P-nätverk baserar sig på
ett system där de enskilda Internetanvändarna delar med sig av såväl innehållet i den
data som skall överföras samt av överföringskapaciteten, till andra användare. Datorerna
hos de Internetanvändare som deltar i nätverket fungerar som både klient och server,
och det finns inget behov av en central server via vilken trafiken behöver gå.78 På det
här sättet överförs data betydligt snabbare till följd av att det hämtas från flera källor
samtidigt.79 En annan fördel med överföring av data via P2P är att systemet inte är lika
känsligt för eventuella ”avbrott” någonstans i nätverket. Ifall det blir ett avbrott i trafiken från servern i den serverbaserade strukturen, drabbas alla Internetanvändare som har
kontakt med servern. Ett eventuellt avbrott i datatrafiken någonstans i ett P2P-nätverk
medför däremot inte några nämnvärda olägenheter för de enskilda Internetanvändarna,
eftersom datafilen hämtas från flera källor spridda på olika operatörer.
77

Se Hancock 2006 s. 189 f.

78

I ett centraliserat P2P-nätverk finns emellertid en index-server.

79

Se Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 472. För att överföringen av data via P2P-nätverket skall
fungera snabbt och smidigt förutsätts det dock en beredskap hos användarna att dela med sig av sin egen
överföringskapacitet, d.v.s. bandbredd, lagringsutrymme och processorkapacitet. Se Kozamernik 2006 s.
1.
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I litteraturen kring P2P-nätverk kan man finna en mängd divergerande klassifikationer
på P2P-nätverk. De olika klassifikationerna hänger samman med vilken arkitektur som
P2P-nätverket baserar sig på. Indelningen sker på basen av hur centraliserat nätverket
är.80 Utmärkande för P2P-nätverken är att arkitekturen de baserar sig på har förändrats,
efter att det har avkunnats domslut enligt vilka ansvar för upphovsrättsintrång har påförts upprätthållarna av nätverken. Fällande domar har med andra ord lett till att nya
arkitekturer och tekniska lösningar för P2P-nätverk har tagits fram, i syfte att upprätthållare av nätverken inte skall kunna hållas ansvariga för den fildelning de enskilda
användarna i nätverket utför.81 Eftersom det finns ett nära samband mellan uppkommen
rättspraxis och utvecklandet av ny teknik, finner jag det vara motiverat att nedan nämna
de mest centrala domstolsavgörandena samtidigt som det görs en en redogörelse över
olika varianter av P2P-nätverk. Framtagningen av nya varianter av P2P-nätverk har
främst ägt rum i USA. Merparten av de enskilda användarna av P2P-nätverken har varit
bosatta i USA. Därför är det föga överraskande att det är främst amerikanska domstolar
som har prövat ansvarsfrågan beträffande upprätthållare av P2P-nätverk.82 Inhemsk och
nordisk rättspraxis kring ansvarsfrågan vid fildelning behandlas däremot i ett eget kapitel (kap. 4).

Nedan redogörs för följande tre varianter av P2P-nätverk: centraliserat P2P-nätverk,
decentraliserat P2P-nätverk samt hybridartat P2P-nätverk.

80

Med tanke på frågeställningarna i föreliggande arbete finner jag det inte nödvändigt att redogöra för
samtliga klassifikationer.

81

Situationen kunde beskrivas som en ”katt-och-råtta-lek”.

82

En annan orsak till att merparten av rättspraxisen på området är amerikansk torde hänga samman med
intresseorganisationerna RIAA:s och MPAA:s benägenhet att föra fildelningsmål till domstol.
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2.3.1 Centraliserat P2P-nätverk
I begynnelseskedet av P2P-nätverkens genombrott var den mest populära arkitekturen
som användes centraliserade nätverk. Ett centraliserat nätverk kan avbildas med följande figur:83

I ett centraliserat P2P-nätverk finns en index-server. Servern upprätthåller en lista över
innehållet på hårdskivan hos varje enskild användare som kopplar upp sig till nätverket,
samt dennes unika ip-adress.84 För att listan skall stämma överens med det faktiska
innehållet på de enskilda användarnas hårdskivor, förutsätter systemet att varje gång en
användare loggar in till systemet måste ett specifikt användarnamn uppges.85 Det är
index-servern som tar emot och behandlar alla sökningar och kommandon som görs av
de enskilda användarna.86 När användare x gör en sökning efter filnamnet y och servern
finner att ifrågavarande filnamn finns på användare z:s hårdskiva, meddelar servern z:s
ip-adress åt användare x. Användare x kan sedan ta kontakt med z:s hårdskiva och överföringen av filen inleds.87 Det är skäl att betona att filen, eller någon kopia av den,
aldrig lagras på index-servern.88

83

Figuren är hämtad från Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 473.

84

Se Feder 2004 s. 864.

85

Systemet förutsätter med andra ord att Internetanvändare som önskar använda sig av nätverket, först
måste ha registrerat sig.

86

Se Pohlman 2006 s. 1314.

87

Se Reese 2007 s. 456.

88

Se Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 474.
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Såsom nämndes ovan är en av fördelarna med ett P2P-nätverk att det är stabilare än ett
webbserverbaserat system, i och med att avbrott i trafiken någonstans i P2P-nätverket
inte medför några större olägenheter för de enskilda användarna. Så är fallet emellertid
inte beträffande ett centraliserat P2P-nätverk, där funktionaliteten är beroende av indexservern.89 Denna sårbarhet hos ett centraliserat P2P-nätverk torde dock inte ha haft någon nämnvärd betydelse för utvecklandet av nya arkitekturer för P2P-nätverk. Den utlösande faktorn för utvecklandet av nya arkitekturer torde utan tvekan domslutet i fallet
Napster.90

2.3.1.1 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.91
Ett av de mest kända P2P-nätverken som använde sig av ett centraliserat P2P-nätverk
var Napster. Napster blev tillgängligt för Internetanvändare i maj månad 1999 och uppnådde snabbt en enorm popularitet. I slutet av det första året uppgick antalet användare
till 23 miljoner.92 När Napster stängdes år 2001 hade tjänsten över 60 miljoner användare, och det totala antalet filer (mp3-låtar) som fanns tillgängliga på Napster översteg 1
miljard.93 Napster var ett centraliserat P2P-nätverk som gjorde det möjligt för enskilda
Internetanvändare att: 1) dela med sig till andra användare av P2P-nätverket av mp3filer som de hade lagrade på sina hårdskivor, 2) göra en sökning efter mp3-filer som
fanns lagrade på andra användares hårdskivor, samt 3) ladda ned exakta kopior av mp3filer från andra användares hårdskivor till den egna hårdskivan.94

Ett flertal skivbolag väckte talan mot Napster, Inc. och yrkade att svarandebolaget hade
gjort sig skyldig till intrång i deras upphovsrätt i enlighet med contributory infringement
och vicarious liability-doktrinen. I enlighet med contributory infringement och vica89

Se Feder 2004 s. 866.

90

För en närmare redogörelse för utvecklingen av olika P2P-nätverksstrukturer efter Napster, se Wu
2003b s. 731 ff.

91

A&M Records, Inc. v Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).

92

Se Tabatabai 2005 s. 2339.

93

Se Honigsberg 2002 s. 474 f.

94

För att kunna använda sig av Napsters P2P-nätverk var man först tvungen att ladda ned och installera
mjukvaruprogrammet MusicShare. Programmet fanns tillgängligt för gratis nedladdning på Napsters
webbsida. Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1011.
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rious liability-doktrinen kan en part bli ansvarig för upphovsrättsintrång begånget av en
tredje part. Det finns emellertid inga bestämmelser i den amerikanska upphovsrättslagen
som uttryckligen föreskriver att någon kan bli ansvarig för intrång begånget av en tredje
part. Detta utesluter dock inte att någon annan än den som begår själva intrånget kan
dömas för intrång i upphovsrätt.95
Se t.ex. Universal Pictures v. Harold Lloyd där ena av svaranden (den person som
fungerade som manusförfattare och regissör) yrkade på att han inte skulle anses ha
gjort sig skyldig till intrång, p.g.a. att han inte hade haft någonting att göra med produktionen, offentliggörandet eller visningen av filmen som gjorde intrång i kärandes
upphovsrätt. Domstolen ansåg dock att han i egenskap av manusförfattare och regissör, tillsammans med bolaget, var ansvarig för de skador filmen hade åsamkat käranden.96

Stöd för en sådan tolkning att även någon annan än den som begår själva intrånget kan
dömas för intrång i upphovsrätt har domstolarna hämtat från den amerikanska patentlagen (Patent Act).97 Ett grundläggande krav för att en part skall kunna anses vara ansvarig för upphovsrättsintrång som begås av en tredje part, måste den tredje parten ha
gjort sig skyldig till direkt intrång (direct infringement). Detta framgår bl.a. av domen
Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Communication där domstolen konstaterade:
”[T]here can be no contributory infringement by a defendant without direct infringement by another.”98
Som exempel på ett avgörande där domstolen ansåg att situationen uppfyllde
förutsättningarna för direkt intrång kan nämnas Elektra Records v. Gem Electronic
Distributors.99 Svarande hade i sina affärer placerat ut en ny uppfinning som gick
under namnet ”Make-A-Tape”. Apparaten, som fungerade med mynt, klarade av att
kopiera kassetter snabbt. Kassetter som tog 35 till 45 minuter att spela upp, kunde
kopieras på ett par minuter. I affärerna såldes såväl upphovsrättsskyddade kassetter
som tomma kassetter, vilka kunde användas för inbandning. Ifall en kund önskade köpa en tomkassett och banda in musik på den i ”Make-A-Tape”-apparaten, fick kunden
gratis låna kassetten som han önskade kopiera.100 Domstolen konstaterade: ”In len95

Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 104 S.Ct. 774 (1984), s. 785.

96

Se Universal Pictures Co. v. Harold Lloyd Corp., 162 F.2d 354 (9th Cir, 1947), s. 365 f.

97

35 U.S.C. § 271 (c) lyder: “Whoever offers to sell or sells … a component of a patented machine …
knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent
… shall be liable as a contributory infringer.”

98

Se Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F.Supp. 1361
(N.D.Cal. 1995), s. 1371.

99

Elektra Records Co. v. Gem Electronic Distributors, Inc., 360 F.Supp. 821 (E.D.N.Y. 1973).

100

Se Elektra 360 F.Supp. 821 (E.D.N.Y. 1973), s. 821 ff.
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ding the copyrighted sound recording to the customer without charge, in selling the
less costly blank tape from which the spurious but exact copy may be made, and in
providing the equipment whereby it may be speedily done at minimal cost, defendants
are engaging in mass piracy on a custom basis.”101

De Internetanvändare som deltog i Napsters P2P-nätverk ansågs ha gjort sig skyldiga
till direkt intrång i skivbolagens ensamrätt, genom att framställa exemplar och sprida
exemplar utan rättsinnehavarnas samtycke.102 Napster bestred att användarna av deras
P2P-nätverk gjorde sig skyldiga till direkt intrång i kärandebolagens ensamrätt. Enligt
Napster kunde nedladdningen och spridningen av mp3-filer via P2P-nätverket nämligen
bedömas vara fair use.

Enligt fair use-doktrinen har en enskild person rätt att under vissa förutsättningar utnyttja åtminstone en del av ett verk, utan att inhämta upphovsmannens samtycke eller
betala ersättning åt upphovsmannen för utnyttjandet.103 Fair use-doktrinen har förorsakat många tolkningsproblem.104 En av orsakerna till att begreppet fair use har givit
upphov till så många tolkningsproblem, trots att det finns rikligt med rättspraxis på
området, är att inga fasta kriterier har uppkommit på vilka man kan fastställa huruvida
en åtgärd utgör fair use eller inte.105
Sony-målet. Ett avgörande som har haft synnerligen stor betydelse för utformningen
av fair use-doktrinen är det s.k. Sony-avgörandet.106 Avgörandet har haft en betydande
roll även i rättspraxis kring fildelningsnätverk, varför jag finner det vara befogat med
en förhållandevis omfattande genomgång. Kärandebolagen i målet, Universal City
Studios och Walt Disney Productions, hade upphovsrätt till olika TV-program som
sändes på flera TV-kanaler i USA. De väckte talan mot Sony med yrkandet att videoapparaterna Sony tillverkade medförde intrång i deras upphovsrätt till TV-programmen som sändes. Målet berörde endast frågan om användning av videoapparater i
privata hushåll för inspelning av TV-program, som sändes kostnadsfritt via marksändningar.107 Majoriteten av domarna i högsta domstolen ansåg att inspelning av TVprogram utgör fair use. De motiverade sitt ställningstagande enligt följande:

101

Se Elektra 360 F.Supp. 821 (E.D.N.Y. 1973), s. 824 f.

102

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1014.

103

Se Gordon 1982 s. 1602.

104

Fair use-doktrinen har konstaterats vara ”the most troublesome in the whole law of copyright”. Se
Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc., 104 F.2d 661 (C.A.2 1939), s. 662.
105

Se Sony 104 S.Ct. 774, s. 805 f.

106

Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 104 S.Ct. 774 (1984).

107

I ärendet dryftades inte frågor rörande distribution av inspelade program mellan personer, användning
av inspelade program för offentligt framförande, eller inbandning av program som sändes via betal- eller
kabel-TV.
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“The most pertinent in this case is § 107, the legislative endorsement of the
doctrine of ”fair use”. That section identifies various factors that enable a
court to apply an “equitable rule of reason” analysis to particular claims of infringement. Although not conclusive, the first factor requires that “the commercial or nonprofit character of an activity” be weighed in any fair use decision.
If the Betamix were used to make copies for a commercial or profit making
purpose, such use would presumptively be unfair. The contrary presumption is
appropriate here, however, because the District’s Court’s findings plainly
establish that time-shifting for private home use must be characterized as a
noncommercial, nonprofit activity.”108
Domstolen konstaterade dock att bedömningen av om inbandning av ett TV-program
utgör fair use, inte stannar här. Bedömningen måste även ske med beaktande av punkt
4 i § 107, som lyder enligt följande: ”the effect of the use upon the potential market
for or value of the copyrighted work.” Den här bedömningen är ofta svår att göra.
Rättsinnehavarna behöver inte bevisa att användningen av verket redan har haft en
skadlig effekt eller att användningen med säkerhet kommer att ha en skadlig effekt.
Det är tillräckligt att visa att användningen med viss säkerhet kommer att ha en skadlig effekt.109
Frågan om inbandning av TV-program kan ha skadliga effekter på den potentiella
marknaden för eller värdet av det upphovsrättsskyddade verket, behandlades utförligt
i första domstolsinstans.110 Käranden medgav att användningen av videoapparater inte
vid tidpunkten för rättegången hade medfört någon skadlig effekt för bolagen.111
Käranden förutspådde dock att den ökade försäljningen av videoapparater kommer att
ha följande skadliga effekter för dem: för det första kommer antalet tittare som ser en
sändning live att minska, vilket innebär att bolagen inte får lika stora reklamintäkter.112 För det andra kommer de som har bandat in ett program att titta på dessa i
stället för att se på TV eller gå på biografföreställningar. För det tredje förutspådde
käranden att antalet tittare som tar del av en reprissändning minskar till följd av tidigare inbandning av ifrågavarande program. Den fjärde ”farhågan” var att inbandning
medför en minskad efterfrågan på hyrfilmer.113 Käranden förutspådde även att de
minskade intäkterna som videoinspelning medför, leder till att de måste försämra
kvaliteten eller åtminstone sänka produktionskostnaderna.114 Enligt domstolen hade
käranden inte lyckats visa med viss säkerhet att inbandning av TV-program på
videoapparater har de skadliga påföljder käranden förutspår. Domstolen konstaterade:
”The new technology of videotape recording does bring uncertainty and change
which, quite naturally, induce fear. History, however, shows that this fear may be
misplaced.”115 Med facit i hand kan man utan tvekan säga att domstolen hade rätt i sitt
konstaterande att farhågorna med, den då nya inbandningstekniken, var överdrivna.
108

Se Sony 104 S.Ct. 774, s. 791 f.

109

Se Sony 104 S.Ct. 774, s. 793.

110

Universal City Studios, Inc. v. Sony Corporation of America, 480 F.Supp. 429 (C.D.Cal. 1979).

111

Se Universal 480 F.Supp. 429 (C.D.Cal. 1979), s. 439.

112

Reklamintäkter är ofta bundna till hur stort tittarantal en sändning har; ju fler tittare som ser en sändning desto högre pris kan begäras för reklaminslag i sändningen.
113

Se Universal 480 F.Supp. 429, s. 466.

114

Se Universal 480 F.Supp. 429, s. 452.

115

Se Universal 480 F.Supp. 429, s. 469.
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Anmärkningsvärt är att appellationsdomstolen ansåg att inbandning av TV-program
hemma för eget bruk inte utgör fair use. Domstolen motiverade sitt avgörande med att
inbandning av TV-program inte är av produktiv karaktär. Som stöd för sin ståndpunkt
betonade domstolen att det i första meningen i § 107 (The Copyright Act) omnämns
vissa situationer när fair use anses föreligga.116 Till de situationer som anses utgöra
fair use är t.ex. när ett verk används för undervisning eller nyhetsrapportering. Även
de domare i högsta domstolen vilka var av avvikande åsikt ansåg att inbandning av
TV-program inte utgör fair use, p.g.a. att inbandning inte är av produktiv karaktär.
Kännetecknande för de situationer som nämns i första meningen i § 107 är att de tillför offentligheten någon ytterligare fördel jämfört med verket producerat av den
första upphovsmannen.117 Domare Blackmun konstaterade: ”I am aware of no case in
which the reproduction of a copyrighted work for the sole benefit of the user has been
held to be fair use.”118 Minoriteten av högsta domstolens medlemmar betonade även
att inbandning av TV-program kan ha skadliga effekter på den potentiella marknaden
för det upphovsrättsskyddade verket. Den potentiella marknaden består av de personer som inte har möjlighet att titta på programmen när de sänds, och som önskar att
titta på dem vid ett annat tillfälle. Dessa personer är med högsta sannolikhet beredda
att betala för att titta på programmen, och rättsinnehavarna går miste om denna potentiella marknad till följd av inbandning på videoapparater.119

Såsom nämndes ovan betonade Napster att nedladdningen och spridningen av mp3-filer
via P2P-nätverket skulle bedömas vara fair use. Napster ansåg att följande två former av
fair use var aktuella i fallet: sampling och space-shifting.

Sampling. Napster ansåg att nedladdning av mp3-filer kan jämställas med sampling.
Genom att ladda ned mp3-låtar kan personen lyssna på låtarna för att fatta ett beslut om
han skall köpa skivan där ifrågavarande låtar finns eller ej. Situationen kan jämställas
med att personen går in till en musikaffär och lyssnar på skivor inne i affären innan han
beslutar sig för att köpa eller ej, eller med att besöka en musikaffär på webben där det
finns låtar som besökaren kan lyssna på eller ladda ned.120 Kärandebolagen betonade
dock att de samplingslåtar som satts ut på webben i online-musikaffärer inbringade ersättning (royaltyn) åt skivbolagen. Dessutom har distributionen av samplingslåtarna ofta
utformats så att de strömmas via webben, vilket innebär att mottagaren endast kan
lyssna på låten och inte göra någon kopia. I vissa situationer har samplingslåtarna upp116

Se Universal City Studios, Inc. v. Sony Corporation of America, 659 F.2d 963 (9th Cir, 1981), s. 970.

117

Se Sony 104 S.Ct. 774, s. 807.

118

Se Sony 104 S.Ct. 774, s. 807.

119

Se Sony 104 S.Ct. 774, s. 811.

120

Se A&M Records, Inc. v Napster, Inc., 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 913 f.
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byggts på så sätt att mottagaren kan göra en kopia av dem, men så att det är möjligt att
lyssna på låtarna endast en begränsad tid innan de raderas från mottagarens hårdskiva,
och i vissa fall består samplingslåtarna inte av hela låtar.121 Domstolen betonade att de
mp3-låtar som Napster-användare laddade ned från P2P-nätverket skiljde sig märkbart
från de samplingslåtar skivbolagen hade givit samtycke till: mp3-filerna var kompletta
låtar och det skapades permanenta kopior av låtarna.122 Svarande hänvisade även till en
utredning enligt vilken nedladdning gav upphov till en ökad försäljning av CDskivor.123 Kärande betonade däremot att Napsters P2P-nätverk ledde till en minskad
skivförsäljning bland universitetsstuderande, och att fildelning via nätverket skapade
hinder för kärande att etablera sig på marknaden för nedladdning av musik på Internet.124 Appellationsdomstolen tog inte ställning till huruvida svarandes utredning om att
nedladdning av mp3-filer via Napster ökade försäljningen av CD-skivor var trovärdig
eller inte, utan konstaterade följande:
”[I]ncreased sales of copyrighted material attributable to unauthorized use should
not deprive the copyright holder of the right to license the material ... Nor does
positive impact in one market, here the audio CD market, deprive the copyright
holder of the right to develop identified alternative markets, here the digital download
market.”125

Space-shifting. Den andra formen av fair use som svarandebolaget ansåg att användning av Napster-systemet möjliggjorde var space-shifting. En person som äger en audio
CD-skiva kan omformattera innehållet på skivan till mp3-format. Genom att placera
låtarna på hårdskivan, så att de blev tillgängliga via Napsters P2P-nätverk, kunde personen enligt svarande distribuera filerna från en dator till en annan dator, t.ex. från datorn
hemma till datorn på jobbet.126 Svarande ansåg att space-shifting kunde jämföras med

121

Se A&M Records 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 909.

122

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1018.

123

Se A&M Records 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 914. Jfr Kurlantzick & Pennino som visar
vissa positiva effekter för skivförsäljning till följd av privatkopiering bland konsumenter, se Kurlantzick
& Pennino 1998 s. 508 ff. Anmärkas bör dock att ifrågavarande artikel är skriven före den omfattande fildelningen av mp3-låtar tog fart.

124

Se A&M Records 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 913.

125

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1018.

126

Se A&M Records 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 904.
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time-shifting i Sony-fallet.127 Svarande betonade dessutom att space-shifting enligt tidigare rättspraxis har ansetts utgöra fair use och hänvisade till domen Recording Indus.
Ass’n of Am. v. Diamond Multimedia Sys., Inc.128 Domstolen ansåg dock att Sony- och
Diamond-avgörandena inte stödde svarandes yrkande på fair use. I både Sony- och
Diamond-domen hade materialet inte distribuerats till andra personer än den ursprungliga användaren. När en person placerar en kopia av den musik han redan äger så att den
blir tillgänglig via Napster, i syfte att komma åt musiken från en annan plats, blir kopian
samtidigt tillgänglig för miljontals andra användare. Därför ansåg domstolen att den
space-shifting Napster möjliggjorde inte var fair use.129

2.3.1.1.1 Contributory infringement
Det finns rikligt med rättspraxis kring frågan om contributory infringement. Trots detta
har begreppet inte givits någon klar definition i rättspraxis. Ett domslut som det ofta
hänvisas till i ärenden som berör contributory infringement är Gershwin Publishing v.
Columbia Artists Management.130 I nämnda domslut konstateras följande:
“[O]ne who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially
contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a ”contributory” infringer.”131

En fråga som uppkommer vid avgörandet om någon skall anses ha gjort sig skyldig till
contributory infringement är om det förutsätts att denne har kontroll över den person
som begår intrång eller faktisk vetskap om att någon annan begår intrång. Enligt rättspraxis har contributory infringement ansetts kunna föreligga, trots att man inte har haft
kontroll över den som begår intrånget.132 Enligt rättspraxis har det inte heller förutsatts
127

Se A&M Records 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 916.

128

Recording Industry Association of America v. Diamond Multimedia Systems, Inc., 180 F3d 1072 (9th
Cir. 1999). Beträffande överföring av mp3-filer från en hårdskiva till mp3-spelaren Rio konstaterade
domstolen följande: ”The Rio merely makes copies in order to render portable, or ”space-shift” those files that already reside on a user’s hard drive … Such copying is paradigmatic noncommercial personal
use.” Se Recording 180 F3d 1072 (9th Cir. 1999), s. 1079.

129

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1019.

130

Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159 (2nd Cir, 1971).

131

Se Gershwin 443 F.2d 1159 (2nd Cir, 1971), s. 1162.

132

Så t.ex. i Gershwin-målet. Se Gershwin 443 F.2d 1159 (2nd Cir, 1971), s. 1163.
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att man har haft faktisk kännedom om att någon annan begår intrång. Det har ansetts
tillräckligt att man har haft skäl att anta att någon begår intrång. Så var fallet t.ex. i
Screen Gems-Columbia Music, Inc. v. Mark-Fi Records, Inc. där domstolen ansåg att
det låga priset på musikalbumen innebar att bolagen hade haft skäl att anta att svaranden
hade begått intrång i upphovsrätt, och hade därför gjort sig skyldiga till contributory
infringement. Med andra ord behövde det inte bevisas att bolagen hade haft faktisk
kännedom om intrång.133

Napster Inc. ansåg att de inte kunde anses ha kännedom om intrång som begicks. De
motiverade detta med de inte kunde särskilja på filer som rättsinnehavarna hade givit
samtycke till att får kopieras och spridas, och de filer som hade placerats i P2P-nätverket utan rättsinnehavarnas samtycke.134 Appellationsdomstolen ansåg att enbart vetskap
om att P2P-tekniken kan användas för att begå intrång i upphovsrätt, inte var en tillräcklig grund för contributory infringement.135 Problemet med Napster, liksom med
övriga tjänster på Internet, är hur upprätthållaren skall kunna övervaka allt som sker.
RIAA136 hade dock informerat svarande att P2P-nätverket innehöll fler än 12 000 filer
som gjorde intrång i annans upphovsrätt. Napster hade dock inte avlägsnat alla de filer
som gjorde intrång i upphovsrätt, och domstolen konstaterade i samband därmed:
”We agree that if a computer system operator learns of specific infringing material
available on his system and fails to purge such material from the system, the operator
knows of and contributes to direct infringement (här framhävt).”137

Förutom kännedom om att någon annan begår intrång i upphovsrätt förutsätts att parten
förorsakar, framkallar eller materiellt medverkar till de kränkande handlingarna.138
133
Screen Gems-Columbia Music, Inc. v. Mark-Fi Records, Inc., 256 F.Supp. 399 (S.D.N.Y. 1966), s.
401 ff. Jfr Cable/Home Communication Corp. v. Network Productions, Inc., 902 F.2d 829 (11th Cir.
1990), s. 845 där domstolen konstaterade följande: “[T]he standard of knowledge is objective: ´Know, or
have reason to know´”.
134

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1020.

135

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1020 f.

136

Recording Industry Association of America.

137

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1021.

138

Se definitionen av begreppet contributory infringement i Gershwin-domen. I Sony-domen frikändes
svarande från contributory infringement med stöd av doktrinen om staple article of commerce. Domstolen
betonade att försäljning av sådan utrustning som kan kopiera upphovsrättsskyddade verk utgör inte contributory infringement, om produkten i stor utsträckning används för legitima ändamål. Det är emellertid

30

2. kap. En översikt av olika tekniker för TV-sändningar över datanätverk
Domstolen ansåg att svarande materiellt medverkade till de intrång som begicks eftersom de tillhandahöll bl.a. mjukvaruprogram, sökmaskin och servrar. Utan de tjänster
svarande erbjöd skulle inte användarna av Napster ha haft möjlighet att snabbt och
enkelt söka och ladda ned den musik de önskade.139 Domstolen ansåg att Napster tillhandahöll såväl platsen och utrymmet för direkt intrång.140

2.3.1.1.2 Vicarious infringement
Domstolen tog även ställning till huruvida svarande kunde anses vara skyldig till intrång i upphovsrätt med stöd av vicarious infringement-doktrinen. Det finns ingen klar
skiljelinje mellan contributory infringement- och vicarious infringement-doktrinen. Det
har medfört att kärande vanligtvis yrkar på att svarande är ansvarig för upphovsrättsintrång begångna av tredje part med stöd av såväl contributory infringement- som
vicarious infringement-doktrinen.141 Vicarious infringement-doktrinen härstammar från
doktrinen om respondeat superior, vilken innebär att en arbetsgivare ansvarar för sina
arbetstagares handlingar. Inom upphovsrätten har vicarious infringement-doktrinen
dock utvidgats och är inte beroende av ett arbetsgivar-/arbetstagarförhållande. Inom
upphovsrätten omfattar vicarious infringement-doktrinen även sådana situationer där
svarande har ”the right and ability to supervise the infringing activity and also has a
direct financial interest in such activities”.142
I avgörandet Shapiro, Bernstein & Co. V. H. L. Green Co.143 ansågs ägaren till en
varuhuskedja ha gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätt, till följd av att det företag
som hade koncession att sälja musik i varuhusets musikavdelning hade sålt piratkopior. Ägaren till varuhuskedjan hade erhållit 10-12 procent av intäkterna från skivförsäljningen. Domstolen konstaterade att domslutet inte var beroende av huruvida
svarande hade haft för avsikt att begå intrång eller om han var medveten om att in-

inte nödvändigt att produkten används i stor utsträckning för andra ändamål, utan domstolen sammanfattade sin ståndpunkt enligt följande: ”Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing
uses. Se Sony 104 S.Ct. 774, s. 788 f.
139

Se A&M Records 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 920.

140

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1022.
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Se Liu 2005 s. 345 f.
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Se Gershwin 443 F.2d 1159 (2nd Cir, 1971), s. 1162.

143

Shapiro, Bernstein & Co. V. H. L. Green Co., 316 F.2d 304 (2nd Cir, 1963).
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trång begicks. Domstolen betonade att den avgörande faktorn var att svarande hade
haft möjlighet att noggrant övervaka koncessionsinnehavarens åtaganden.144
Kravet på att en part bör ha ett direkt ekonomisk intresse av upphovsrättsintrånget
som begås av någon annan, förutsätter inte att handlingarna har inbringat en faktisk
ekonomisk vinst. Det har ansetts vara tillräckligt att parten har ekonomiska incitament
för att tillåta det olagliga beteendet. I Major Bob Music v. Stubbs145 konstaterade
domstolen följande: ”an enterprise is considered to be ”profit-making” even if it never actually yields a profit.”146 I Broadcast Music, Inc. v. Hobi, Inc.147 betonade svarande Nguyen (ägaren till baren Bengal, var upphovsrättsskyddad musik hade spelats
utan rättsinnehavarnas tillstånd) att han inte hade gjort någon ekonomisk vinst från
baren. Tvärtom hade baren orsakat honom en ekonomisk förlust. Domstolen ansåg
dock att Nguyen hade begått intrång i annans upphovsrätt i enlighet med vicarious
liability-doktrinen. Domstolen motiverade sitt ställningstagande enligt följande: ”The
fact that the Bengal may not be making a profit does not make it a non-profit
organization. The Bengal is still a bar which is operated with a goal of making a
profit. That profit, if any, would accrue Nguyen. Thus, the Court finds that Nguyen is
vicariously liable for the infringing activities which occurred at the Bengal.”148

Trots att Napster inte vid tidpunkten för domslutet tillförde bolaget någon ekonomisk
vinst, ansågs det vara utrett att bolaget hade planer på att i framtiden kommersialisera
tjänsterna.149 Potentiella inkomstkällor var bl.a. direktadresserad e-postreklam, och försäljning av CD-skivor.150 Napsters framtida inkomster var direkt beroende av antalet användare av deras tjänster.151

144
Se Shapiro 316 F.2d 304 (2nd Cir, 1963), s. 308. Jfr Chess Music v. Sipe där domstolen konstaterade
att ägaren till en krog där det spelades levande musik av artister som ägaren hyrde, måste anses ha samtyckt till den musik som spelades eftersom han tillät musikerna att själv välja vilken musik de spelade.
Den omständigheten att ägaren hade sagt åt artisterna att inte spela upphovsrättsskyddad musik hade ingen avgörande betydelse. Se Chess Music, Inc. v. Sipe, 442 F.Supp. 1184 (D.Minn. 1977), s. 1185.
145

Major Bob Music v. Stubbs, 851 F.Supp. 475 (S.D.Ga. 1994).

146

Se Major 851 F.Supp. 475 (S.D.Ga. 1994), s. 480.

147

Broadcast Music, Inc. v. Hobi, Inc., 1993 WL 404152 (M.D.La. 1993).

148

Se Broadcast 1993 WL 404152 (M.D.La. 1993), punkt 3.

149

Vid tidpunkten för domslutet var samtliga av Napsters tjänster gratis att använda.

150

Se A&M Records 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal. 2000), s. 902. Värdet på Napster-tjänsten uppskattades
p.g.a. den stora användarbasen uppgå till 60–80 miljoner dollar, se Gibbons 2002 s. 62.

151

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1023. En stor del av webbsidor och andra tjänster
på Internet är gratis för besökarna/användarna. Det är möjligt för företag att ha sådana gratistjänster till
följd av de reklamintäkter företaget får från andra bolag, som har köpt reklamutrymme på ifrågavarande
webbsidor. Ju fler besökare/användare en webbsida eller Internettjänst har, desto högre avgifter kan de
som upprätthåller webbsidan/tjänsten begära av de företag som önskar ha reklam på deras webbsida. Se
närmare Enkvist-Gauffin 2006a, s. 95.
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Såsom nämndes ovan förutsätts förutom ett direkt ekonomiskt intresse att en part har
befogenhet och möjlighet att övervaka de kränkande handlingarna, för att vicarious
infringement-doktrinen skall bli tillämplig. Napster hade möjlighet att blockera användares tillgång till deras tjänster, vilket var ett bevis på att Napster hade befogenhet och
möjlighet att övervaka de intrång i upphovsrätt som begicks.152
Domstolen fäste stor vikt vid följande förhållningsregel som fanns utsatt på Napsters
webbsida där bolaget uttryckligen förbehöll sig rätten att: ”[R]efuse service and terminate accounts in [its] discretion, including, but not limited to, if Napster believes
that user conduct violates applicable law … or for any reason in Napster’s sole
discretion, with or without cause.”153

För att kunna undgå ansvar bör möjligheten att övervaka utnyttjas fullt ut. Domstolen
konstaterade följande: ”Turning a blind eye to detectable acts of infringement for the sake of profit gives rise to liability.”154

2.3.1.1.3 Sammanfattande kommentar
Den första frågan domstolen tog ställning till var huruvida fildelning av upphovsrättsskyddad musik kan anses uppfylla kriterierna för fair use. Domstolen ansåg att fildelning av upphovsrättsskyddad musik via Napster inte utgjorde fair use. Följande fråga
som domstolen tog ställning till var huruvida Napster Inc. kunde anses vara ansvarig för
de upphovsrättsintrång som begicks av användarna av dess tjänster. Domstolen konstaterade att Napster Inc. var ansvariga med stöd av såväl contributory infringement- som
vicarious infringement-doktrinen. En av de mest vägande faktorerna för att det avkunnades en fällande domen var arkitekturen bakom Napster. Napster var uppbyggt kring
en centraliserad arkitektur, där index-servern spelade en avgörande betydelse för att
systemet över huvud taget fungerade. Alla sökningar och kommandon som gjordes gick
via index-servern. Trots att inga filer eller kopior av filer lagrades på index-servern så
skulle fildelningen inte ha fungerat om servern hade stängts ned. Eftersom alla filnamn
indexerades på servern hade upprätthållarna av P2P-nätverket möjlighet att övervaka
vilka filer som fildelades. Upprätthållarna skulle ha kunnat stoppa fildelning av sådana
152

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1023.

153

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1023.

154

Se A&M Records 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), s. 1023.
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filer som hade placerats i nätverket utan rättsinnehavarnas samtycke, genom att plocka
bort filnamnet från indexregistret och blockera framtida indexering av filer med ifrågavarande filnamn.155 Upprätthållarna av Napster hade även möjlighet att från systemet
utestänga enskilda användare genom att avlägsna deras användarkonto.156

Under den tid som rättegången mot Napster pågick, ca två år, utarbetades nya arkitekturer för P2P-nätverk. Rättegången mot Napster blev startskottet för utvecklingen av
P2P-nätverk med annorlunda arkitektur än den centraliserade. Utvecklingen gick mot
framtagandet av P2P-nätverk med en decentraliserad eller en hybrid arkitektur, och det
utvecklades samtidigt en stor mängd fildelningstekniker baserade på någondera av de
nya arkitekturerna.157

2.3.2 Decentraliserat P2P-nätverk
Decentraliserat P2P-nätverk. I ett decentraliserat P2P-nätverk finns ingen index-server,
utan de enskilda Internetanvändarnas datorer fungerar som såväl server som klient.158 I
ett centraliserat P2P-nätverk är det index-servern som tar emot och behandlar de
sökningar Internetanvändarna gör. Eftersom det inte finns någon index-server i ett
decentraliserat P2P-nätverk finns ett index av samtliga de filer den enskilda Internetanvändaren delar med sig, sparat på användarens dator.159 När användare x gör en
sökning efter filnamnet y skickas sökningen vidare till flera andra datorer som är kopplade till nätverket, vilka i sin tur vidarebefordrar sökningen till alla datorer de är kopplade till.160 Svagheten med denna arkitektur är att sökningen blir långsam, och prestandan hos ett decentraliserat P2P-nätverk tenderar att sjunka i takt med att antalet använ-

155
I praktiken var det naturligtvis en närapå omöjlig uppgift att övervaka vilka filer som hade placerats
utan rättsinnehavarens samtycke, och vilka filer hade placerats med samtycke från rättsinnehavaren. Det
är även skäl att betona att en blockering av ett visst filnamn kan kringgås genom att med avsikt sätta in ett
skrivfel i filnamnet.
156
Naturligtvis hade det varit synnerligen enkelt för uteslutna användare att använda P2P-nätverket på
nytt genom att registrera sig under ett nytt användarnamn.
157

Se Menell & Nimmer 2007 s. 183.

158

Se Levin 2006 s. 291.

159

Se Myrick 2005 s. 541.

160

Se Hancock 2006 s. 191.
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dare ökar.161 P.g.a. ovan nämnda brister har P2P-nätverk som baserar sig på en decentraliserad arkitektur aldrig uppnått någon större popularitet bland Internetanvändare.

2.3.3 Hybridartat P2P-nätverk
Ett P2P-nätverk som har en hybrid arkitektur baserar sig delvis på arkitekturen bakom
ett centraliserat P2P-nätverk och ett decentraliserat P2P-nätverk.162 I det hybrida nätverket finns ingen index-server, men vissa klientdatorer fungerar som s.k. supernoder.163 Nätverket kan avbildas med följande figur:164

Supernoderna är placerade transparent i nätverket och de är inte bestående, utan kan
variera beroende på förhållandena i nätverket.165 Valet av vilka klientdatorer som blir
supernod bestäms av bl.a. hur snabb Internetuppkopplingen och dataprocesseringen är
för ifrågavarande datorer.166 En lista över de filer den enskilda Internetanvändaren delar
med sig av skickas till den lokala supernoden. När användare x söker filen y skickas
förfrågan till den lokala supernoden, som i sin tur skickar vidare förfrågan till andra
supernoder. Sökningen blir snabbare jämfört med den i ett decentraliserat P2P-nätverk,

161

Se Hancock 2006 s. 191 samt Myrick 2005 s. 541.

162

Det finns skribenter som är av den åsikten att Napster var uppbyggt kring ett P2P-nätverk av hybrid
arkitektur. Se bl.a. Suppappola 2004 s. 125, Colletti, Jr. 2003 s. 264 samt Wright 2005 s. 10.
163

Varje supernod fungerar som en s.k. mini-Napsterserver, se Besek 2006 s. 249 f.

164

Figuren är hämtad från Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 477.

165

Se Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 476.

166

Se Nasir 2005 s. 52.
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eftersom sökningen begränsas till de filer som indexerats på supernoderna.167 När det
hittas en träff någonstans i nätverket tar x:s dator direktkontakt till den dator där filen y
finns lagrad, och överföringen av filen inleds.168 Som exempel på populära P2P-nätverk
med hybridartad arkitektur kan nämnas Morpheus, KaZaA, eDonkey och Grokster.

2.3.3.1 Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.169
Ett flertal film- och skivbolag väckte talan mot Grokster, Inc. och StreamCast Networks, Inc. med yrkandet att svarandebolagen hade gjort sig skyldiga till intrång i upphovsrätt i enlighet med contributory infringement och vicarious liability-doktrinen. Båda svarandebolagen distribuerade mjukvaruprogram som Internetanvändare kunde ladda
ned gratis från servrar svaranden upprätthöll.170 Båda bolagens program fungerade på så
sätt att när de hade installerats på en användares dator kunde denne ansluta sig till ett
P2P-nätverk för att ladda ned eller dela med sig av filer.171

2.3.3.1.1 Contributory infringement
Både distrikts- och appellationsdomstolen förkastade kärandens yrkanden att svarandebolagen i enlighet med contributory infringement-doktrinen var skyldiga till intrång i
upphovsrätt begångna av de Internetanvändare, som med hjälp av svarandens mjukvaruprogram hade laddat ned och distribuerat upphovsrättsskyddat material. För att ansvar
enligt contributory infringement-doktrinen skall uppkomma förutsätts att följande tre
kriterier är uppfyllda: 1) direkt intrång begångna av tredje part, 2) kännedom om intrång, samt 3) materiellt medverkande till intrång.

167

Se Miller 2006 s. 192 f.

168

Se Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 476.

169

Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764.

170

Grokster, Inc. distribuerade mjukvaruprogrammet Grokster och StreamCast Networks programmet
Morpheus.

171
I motsats till Napster bestod filerna i nämnda P2P-nätverk inte huvudsakligen enbart av musik, utan
även filmer, dataprogram och e-böcker utgjorde en stor del av innehållet i nätverken. Se Metro-GoldwynMayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 259 F.Supp.2d 1029 (C.D.Cal. 2003), s. 1032.
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Direkt intrång. Båda domstolarna konstaterade att direkt intrång obestridligen hade
förekommit. Åtminstone vissa av de personer som använde svarandens mjukvaruprogram hade gjort sig skyldiga till direkt intrång i kärandebolagens upphovsrätt.172

Kännedom. Både distrikts- och appellationsdomstolen betonade dessutom att en viktig
omständighet som bör tas i beaktande, är huruvida en produkt i stor utsträckning kan
användas även för legitima ändamål.173 Om en produkt inte har några betydande användningsområden vid sidan av de funktioner som möjliggör intrång i upphovsrätt, behöver upphovsmannen endast bevisa att svarande har konstruktiv kännedom om intrång.
Kan produkten å andra sidan även i stor utsträckning användas för legitima ändamål
måste upphovsmannen bevisa att svarande har haft kännedom om specifika intrång och
har misslyckats att förhindra intrången.174 Domstolarna konstaterade att svarandebolagens mjukvaruprogram i stor omfattning kunde användas för legitima ändamål, t.ex. för
distribution av icke upphovsrättsskyddade verk.175 Därför ansåg domstolarna att svarande bör ha haft kännedom om specifika intrång och därefter misslyckats att förhindra
dessa intrång. Domstolarna konstaterade dock att svarandens P2P-nätverk var uppbyggda på så sätt att svaranden inte hade någon kontroll över de indexfiler som fanns inom
P2P-nätverken.176
Distriktsdomstolen konstaterade följande: ”If either Defendant closed their doors and
deactivated all computers within their control, users of their products could continue
sharing files with little or no interruption … If Napster deactivated its computers,
users would no longer be able to share files through the Napster network.”177

Materiellt medverkande. Både distrikts- och appellationsdomstolen ansåg att svarandebolagen inte hade materiellt medverkat till intrång som begåtts i kärandebolagens upphovsrätt. Svarandebolagen erbjöd inget utrymme där filer kunde lagras, upprätthöll inte
något register över indexfiler i nätverket och reglerade inte tillgången till nätverken. Det

172

Se Metro-Goldwyn-Mayer 259 F.Supp.2d 1029 (C.D.Cal. 2003), s. 1034.

173

Domstolarna hänvisade till Sony-fallet, där denna omständighet betonades av högsta domstolen.

174

Se Metro-Goldwyn-Mayer 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004), s. 1161.

175

Se Metro-Goldwyn-Mayer 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004), s. 1161.

176

Se Metro-Goldwyn-Mayer 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004), s. 1163.

177

Se Metro-Goldwyn-Mayer 259 F.Supp.2d 1029 (C.D.Cal. 2003), s. 1041.
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var enskilda användare av svarandebolagens mjukvaruprogram, vilka genom att kontakta varande via Internet, som skapade nätverken samt ombesörjde tillgången till det material som fanns i nätverken.178

2.3.3.1.2 Vicarious infringement
För att ansvar enligt vicarious infringement-doktrinen skall uppkomma förutsätts följande tre kriterier vara uppfyllda: 1) direkt intrång begångna av tredje part, 2) direkt ekonomisk fördel av intrång, samt 3) befogenhet och möjlighet att övervaka de som begår
intrång.

Direkt ekonomisk fördel. I fallet ansågs det vara obestridligt att svarandebolagen hade
en direkt ekonomisk fördel av de handlingar de enskilda Internetanvändarna utförde. De
som använde svarandebolagens mjukvaruprogram betalade ingenting för programmet.
Svarandena erhöll dock intäkter från den marknadsföring som fanns i anknytning till
mjukvaruprogrammen. Ju fler Internetanvändare som laddade ned mjukvaruprogrammen, desto större marknadsföringsintäkter erhöll svarandebolagen.
Distriktsdomstolen konstaterade följande: ”[B]ecause a substantial number of users
download the software to acquire copyrighted material, a significant proportion of
Defendants’ advertising revenue depends upon the infringement. Defendants thus
derive a financial benefit from the infringement.”179

Befogenhet och möjlighet att övervaka. Däremot ansåg varken distrikts- eller appellationsdomstolen att svarandebolagen hade befogenhet och möjlighet att övervaka de
enskilda användarnas handlingar. I motsats till Napster krävdes ingen registrering för att
ladda ned svarandebolagens program, och användarna behövde inte logga in för att ansluta sig till P2P-nätverken.180 Svaranden hade inga möjligheter att övervaka, kontrolle178

Se Metro-Goldwyn-Mayer 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004), s. 1163 f.

179

Se Metro-Goldwyn-Mayer 259 F.Supp.2d 1029 (C.D.Cal. 2003), s. 1044.

180

Jfr re Aimster Copyright Litigation, 252 F.Supp.2d 634 (N.D.Ill. 2002) där domstolen konstaterade att
ett krav på registrering och inloggning för att använda nätverket, innebar att den som upprätthöll P2Pnätverket hade befogenhet och möjlighet att övervaka de enskilda användarnas handlingar. Se re Aimster
252 F.Supp.2d 634 (N.D.Ill. 2002), s. 655. Det bör påpekas att Aimsters P2P-nätverk avvek från
Napsters, på så sätt att innehållet i nätverket var krypterat. Det innebar att upprätthållaren av Aimster inte
kände till vilka filer som spreds via P2P-nätverket. För en mera ingående genomgång av re Aimster, se
Reese 2007 s. 461 ff.
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ra eller begränsa tillgången till P2P-nätverken, och de kunde därför inte kontrollera vad
som spreds via nätverken.181

Både distrikts- och appellationsdomstolen förkastade med andra ord kärandens yrkanden att svarandebolagen hade gjort sig skyldiga till intrång i upphovsrätt i enlighet med
contributory infringement eller vicarious infringement-doktrinen.

2.3.3.1.3 Högsta domstolens avgörande
Högsta domstolen ansåg däremot att svarandebolagen hade gjort sig skyldiga till intrång
i kärandebolagens upphovsrätt. I motsats till de lägre rättsinstanserna fäste högsta
domstolen ingen avgörande vikt vid strukturen bakom svarandenas P2P-nätverk.182 Den
omständighet som högsta domstolen ansåg var avgörande i fallet var svarandebolagens
intentioner med P2P-nätverken. Domstolen ansåg det vara bevisat att svaranden hade
för avsikt att främja upphovsrättsintrång. Enligt domstolen talade följande tre omständigheter för att avsikten var att främja upphovsrättsintrång: 1) båda svaranden lockade
tidigare användare av Napster till sina P2P-nätverk183, 2) ingetdera av svarandebolagen
hade försökt utveckla filterteknik eller andra mekanismer för att minska antalet intrång
som begicks med hjälp av deras mjukvaruprogram, samt 3) svaranden erhöll intäkter
genom att sälja reklamutrymme i mjukvaruprogrammet.184

Domstolen ansåg att de lägre rättsinstanserna hade tolkat Sony-domen på ett felaktigt
sätt. Enligt domstolen innebär Sony-domen inte att domstolar bör ignorera eventuella
bevis på en bakomliggande avsikt att främja upphovsrättsintrång.185

181

Se Metro-Goldwyn-Mayer 259 F.Supp.2d 1029 (C.D.Cal. 2003), s. 1045.

182

De lägre rättsinstanserna ansåg att strukturen i svarandenas P2P-nätverk var av avgörande betydelse.
Eftersom P2P-nätverken var konstruerade på så sätt att svarandebolagen inte hade någon möjlighet att
övervaka vad som spreds via nätverken, ansåg både distrikts- och appellationsdomstolen att svarandebolagen inte kunde hållas ansvariga för de upphovsrättsintrång som begicks av P2P-nätverkets användare.
183

Det här skedde bl.a. genom att det på svarandens webbsida sattes in en kod så att de Internetanvändare
som i sökmaskiner skrev sökordet Napster dirigerades till svarandens webbsida, var mjukvaruprogrammet fanns att laddas ned. Se Metro-Goldwyn-Mayer 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, s. 925.
184

Se Metro-Goldwyn-Mayer 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, s. 939 f.

185

Se Metro-Goldwyn-Mayer 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, s. 934.
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Domstolen konstaterade: “[W]here evidence goes beyond a product’s characteristics
or the knowledge that it may be put to infringing uses, and shows statements or
actions directed to promoting infringement, Sony’s staple-article rule will not
preclude liability ... [O]ne who distributes a device with the object of promoting its
use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps
taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third
parties.”186

2.3.3.1.4 Sammanfattande kommentar
En väsentlig skillnad mellan Napster, som baserade sig på en centraliserad arkitektur,
och Grokster, som baserade sig på en hybrid arkitektur, var möjligheten att övervaka
vad som distribuerades över P2P-nätverket. I ett P2P-nätverk med centraliserad arkitektur har upprätthållaren av nätverket möjligheten att kontrollera vad som distribueras och
plocka bort material. I ett P2P-nätverk med hybrid eller decentraliserad struktur har
upprätthållaren däremot ingen kontroll över materialet som distribueras i nätverket.
Upprätthållaren får inte kännedom om eventuella upphovsrättsintrång förrän vid en tidpunkt då denna inte har makt att förhindra intrånget. I Napster ledde en nedstängning av
index-servern att nätverket upphörde att fungera. I ett P2P-nätverk med hybrid eller
decentraliserad struktur finns inte någon sådan möjlighet för upprätthållaren av nätverket; ”nätverket lever m.a.o. ett självständigt liv” så länge de som har laddat ned och installerat P2P-programmet använder nätverket.

Eftersom det inte finns några övervakningsmöjligheter i fråga om ett P2P-nätverk med
hybrid arkitektur, ansåg både distrikts- och appellationsdomstolen att upprätthållarna av
sådana P2P-nätverk inte var ansvariga för de upphovsrättsintrång som begicks av nätverkets användare. Högsta domstolen gjorde dock en annan bedömning och höll upprätthållarna av nätverken ansvariga med följande motivering: ”[O]ne who distributes a
device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression
or other affirmative steps taken to foster infringement … is liable for the resulting acts of infringement by third parties using the device, regardless of the device’s lawful uses.”187

186

Se Metro-Goldwyn-Mayer 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, s. 934 ff.

187

Se Metro-Goldwyn-Mayer 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, s. 914.
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I och med detta domslut kan man påstå att en ny doktrin, den s.k. inducement-doktrinen,
har blivit införd i upphovsrättsliga sammanhang. Grokster-fallet lämnar dock ett flertal
frågor öppna. Rättsfallet kan läsas på det viset att det var marknadsföringen och uppmaningen till användarna att begå upphovsrättsintrång som var den avgörande faktorn.
En sådan tolkning innebär att upprätthållare av ett P2P-nätverk där kontrollmöjligheterna över vad som distribueras är obefintliga till följd av strukturen bakom nätverket,
inte är indirekt ansvarig för upphovsrättsintrång som begås av nätverkets användare ifall
användarna inte har uppmanats att begå intrång. Domstolen betonade även den omständigheten att upprätthållarna hade tjänat pengar genom att sälja reklamutrymme i själva
mjukvaruprogrammet, och att denna inkomst var direkt beroende av mängden användare. Denna omständighet ensam för sig skulle dock inte bestyrka olaga avsikt.188

Med all sannolikhet torde det dock inte inom den närmaste framtiden uppkomma någon
klargörande rättspraxis från USA kring inducement och P2P-nätverk. Det hänger samman med att servrar för BitTorrent-trackers och andra P2P-tjänster har flyttats bort från
amerikanskt territorium.

Det finns dock ett par avgöranden där domstolen har prövat frågan om tillämpning av
inducement-doktinen kring Internet och upphovsrättsintrång.
I Perfect 10 v. Google189 yrkade kärande på att Google begick indirekt upphovsrättsintrång i och med att miniatyrbilder190 visades i sökresultatet.191 Det var fråga om
miniatyrbilder av fullstora bilder som hade placerats ut på webbsidor runt om i världen utan kärandes samtycke. När den person som hade gjort sökningen klickade på
miniatyrbilden förflyttades han till den webbsida där bilden utan samtycke från rättsinnehavaren hade placerats i fullstort format. Därför yrkade kärande på att svarande
hade gjort sig skyldig till indirekt upphovsrättsintrång. På frågan om Google kunde
anses vara ansvarig för upphovsrättsintrång med stöd av inducement-läran konstaterade distriktsdomstolen följande: ”Google has not actively encouraged users to visit infringing third-party websites, and it has not induced or encouraged such websites to
serve infringing content in the first place.”192
188

Se Metro-Goldwyn-Mayer 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, s. 940.

189

Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., 416 F.Supp.2d 828 (C.D.Cal. 2006).

190

På engelska används termen thumbnails för dessa bilder.

191

Googles sökmotor möjliggör en sökning på bilder.

192

Se Perfect 416 F.Supp.2d 828 (C.D.Cal. 2006), s. 856. Appellationsdomstolen ansåg dock att distriktsdomstolen gjort en felaktig analys och konstaterade att Google kan vara ansvarig enligt contributory infringement-doktrinen ifall: ”[…] it had knowledge that infringing Perfect 10 images were available using
its search engine, could take simple measures to prevent further damage to Perfect 10’s copyrighted
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I Perfect 10, Inc. v. Visa193 yrkade kärande på att svarande var ansvarig för upphovsrättsintrång begångna av tredje part med stöd av bl.a. inducement-doktrinen. Som stöd
för sitt yrkande betonade kärande att svarande i analogi med Grokster hade uppmuntrat sina kunder att använda deras kreditkort för att köpa varor och tjänster. Enligt kärande var svarande skyldig för upphovsrättsintrång enligt inducement-doktrinen när
kreditkorten användes för att köpa sådana bilder från webbplatser, vilka hade stulits
av kärande.194 Domstolen förkastade dock kärandens yrkanden på att svarandebolaget
hade gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång i enlighet med inducement-doktrinen.
Den omständigheten att kreditkortsbolag har marknadsfört att deras kort kan användas
för betalning av varor och tjänster online och på övriga ställen, innebär inte att svarande bevisligen har marknadsfört varje enskild produkt som köps med kreditkortet.195 Domstolen konstaterade avslutningsvis:
”Finally, we must take as true the allegations that Defendants lend their names and
logos to the offending websites and continue to allow their cards to be used to
purchase infringing images despite actual knowledge of the infringement … But we
do not and need not, on this factual basis, take as true that Defendants “induce”
consumers to buy pirated content with their cards.”196

Det återstår att se hur långt domstolarna är benägna att tillämpa inducement-doktrinen i
upphovsrättsliga tvister som uppkommer till följd av olika slags aktiviteter på Internet
och i andra datanätverk. En konsekvens av inducement-doktrinen torde dock vara att
utvecklare av apparatur, mjukvaruprogram och webbtjänster blir tvungna att bli mer försiktiga i synnerhet med vad som sägs i marknadsföringen.197

works, and failed to take such steps. “ Se Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc. & Google, Inc., 487 F3d
701 (9th Cir. 2007), s. 729.
193

Perfect 10, Inc. v. Visa International Service, Association, 2007 WL 1892885 (9th Cir. 2007).

194

Se Perfect 2007 WL 1892885 (9th Cir. 2007), punkt 8.

195

Se Perfect 2007 WL 1892885 (9th Cir. 2007), punkt 8.

196

Se Perfect 2007 WL 1892885 (9th Cir. 2007), punkt 9. I ett fall har dock kreditkortsbolag själva förhindrat användning av kreditkort vid beställning av varor via Internet. Den 18–19 oktober 2006 stoppades
användning av kreditkorten Visa och Mastercard vid beställning av musik från den kontroversiella musiksajten allofmp3.com. Beslutet att stoppa användningen av kreditkort fattades med all sannolikhet på grund
av påtryckningar från IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry). Se Cullen 2006,
stycken 5–7 samt Anderson 2006, stycken 1–3.
197
Förhoppningsvis leder inte framtida rättspraxis och lagstiftning till att nya innovationer hämmas, p.g.a.
en rädsla för att man genom innovationen begår indirekt upphovsrättsintrång. I synnerhet om innovationen kan användas för icke-inkränkande ändamål, bör domstolar inta en restriktiv hållning i frågan om
indirekt ansvar kan anses föreligga. Vid bedömningen bör domstolarna ta i beaktande att alla eventuella
användningsändamål ännu inte nödvändigtvis är kända vid tidpunkten för den nya innovationen.
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2.3.4 BitTorent
Trots att P2P har funnits under en förhållandevis kort tidsperiod, har det såsom ovan
framgick utvecklats flera olika arkitekturer för hur nätverket är uppbyggt. Förutom
divergerande arkitekturer har det även utarbetats många olika protokoll och en stor
mängd applikationer. Det protokoll som den senaste tiden har blivit det mest dominanta
på området är BitTorrent. Strukturen bakom BitTorrent är sådan att den inte på ett
lämpligt sätt kan placeras in i någon av de tre ovan nämnda arkitekturerna. BitTorrentprogrammet fungerar på så sätt att filerna delas upp i många små delar; det skapas s.k.
torrent-filer.198 När en Internetanvändare väljer att börja ladda ned filerna kopplas han
med hjälp av informationen som finns lagrad i torrent-filen samman med en s.k. svärm,
som består av andra Internetanvändare som både laddar upp och laddar ned de separata
torrentfilerna. Systemet fungerar så att de som är kopplade till en svärm laddar upp delar av filerna samtidigt som de laddar ned.199 De separata fildelarna behöver inte laddas
ned från ett och samma ställe, utan kan anlända från flera olika källor samtidigt. På
grund av strukturen och systematiken bakom BitTorrent, så lämpar sig ifrågavarande
protokoll bra för överföring av stora filer, såsom t.ex. filmer och datorprogram, till
många mottagare.200

2.3.5 Avslutande kommentarer
P2P har under en tidsperiod på endast några år blivit det mest dominanta kommunikationsprotokollet på Internet. År 2006 uppskattades 60 till 80 procent av trafiken över
Internet förmedlas via P2P.201 Det är framförallt filer som innehåller audio eller video
vilka förmedlas via P2P. Den senaste tidens utveckling har dock möjliggjort bl.a. förmedling av realtidsdata via P2P, såsom telefonsamtal. P2P har dock på grund av den
omfattande fildelningen av upphovsrättsskyddat material fått en negativ klang, och även
blivit föremål för ett stort antal rättegångar.202 P2P-tekniken kan naturligtvis även
198

Se Kramer 2005 s. 530.

199

Se Flint & Fitzpatrick & Thorne 2006 s. 477 f.

200

Se Boyd-Farrell 2006 s. 78.

201

Se Kozamernik 2006 s. 2.

202

Rättegångarna har i sin tur medfört en intensifierad utveckling av nya tekniska lösningar för hur P2Pnätverken fungerar. Ett av huvudsyftena med denna utveckling av nya lösningar är att ta fram sådan tek-
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användas för lagliga ändamål, och ett stort antal företag har med hjälp av P2P-tekniken
inlett överföring av data de önskar vidareförmedla till slutanvändare. P2P-tekniken
erbjuder en mängd nya affärsmöjligheter och -modeller för såväl upphovsrättsinnehavare, nätverksoperatörer, multimedieföretag o.s.v.203 I synnerhet vid realtidssändningar
av video och audio över Internet är P2P-tekniken överlägsen annan förmedlingsteknik.
Strömmande av realtidssändningar via Internet (webb-TV) med hjälp av någon annan
teknik än P2P är inte ekonomiskt lönsamt, eftersom förmedlingen av datainnehållet kräver stora investeringar i serverutrymme och bandbredd. Det totala bandbreddsbehovet
för en sändning via webb-TV i realtid växer proportionellt i jämförelse med storleken av
den grupp som tar del av sändningen. Det innebär att ju mera populär en sändning blir,
desto mera måste sändarföretaget investera i överföringskapacitet. För att minimera behovet av ökade investeringar i överföringskapacitet kan företaget naturligtvis begränsa
antalet mottagare av sändningen eller reducera kvaliteten på materialet som sänds. Dylika lösningar är emellertid oändamålsenliga för ett sändarföretag.204 Genom att använda
sig av P2P-tekniken behöver sändarföretaget däremot inte göra några stora investeringar
i överföringskapacitet, begränsa antalet mottagare eller reducera kvaliteten. Tack vare
P2P-teknikens möjligheter att förmedla TV-sändningar i realtid över Internet, kan
webb-TV utan tvekan bli ett beaktansvärt alternativ för TV-sändningar vid sidan av
sändningar via markbundna nät, kabel och satellit.205

nik, där ingen skall kunna anses vara ansvariga för den illegala fildelning som begås av enskilda användare.
203

Se Reti & Sarvas 2005 s. 285.

204

Se Jevnaker 2006 s. 2.

205

Se Kozamernik 2006 s. 3.
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3 REGLERINGEN INOM OMRÅDET
3.1 Utmaningar för lagstiftaren
Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt framåt inom många områden. Så är fallet
även i fråga om televisionssändningar. För tillfället står vi på tröskeln till en sådan
utveckling där det traditionella TV-begreppet håller på att försvinna. En allt större del
av TV-sändningar sänds till/kan tas emot av andra apparater än den traditionella TVapparaten. En betydelsefull del av utvecklingen berör övergången mot mobila lösningar
för TV-sändningar: såväl telekommunikationsindustrin som tillverkare av mobiltelefoner och andra handburna applikationer driver på utvecklingen av mobil-TV. Internet
torde dock vara det som i högsta grad medför att det traditionella TV-begreppet håller
på att försvinna. Internet erbjuder en mängd nya möjligheter. Tack vare bl.a. P2Ptekniken och snabbare bredbandsanslutningar kan den som är uppkopplad till Internet
redan i dag ta del av hundratals TV-kanaler. Internet känner inte till några landsgränser
och TV:n kan därför redan nu sägas ha blivit global. Det är inte endast slutanvändarna
som drar nytta av samspelet mellan Internet och TV; även för TV-bolagen har utvecklingen en ansenlig betydelse. Tidigare var det endast ett fåtal resursstarka TV-bolag som
hade möjlighet att sända globalt. I och med Internet och utvecklingen av tekniken kring
webb-TV har även små TV-bolag, såsom t.ex. lokala TV-bolag, möjlighet att rikta sina
sändningar till det globala auditoriet.

Förutom sändningar i realtid används Internet även i stor utsträckning för förmedling av
filmer och avsnitt från diverse TV-serier. Programföretag behöver inte längre producera
filmer och andra typer av multimedieprodukter på CD- eller DVD-skivor, för att sedan
leverera dessa fysiskt till de slutanvändare som önskar köpa dem. I stället kan företaget
överföra materialet till slutanvändarna i digitalt format över Internet. Tyvärr har den
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förbättrade tekniken för överföring av digitalt material över Internet, inneburit en omfattande fildelning av upphovsrättsskyddat material slutanvändarna sinsemellan.

En av de senaste trenderna i skrivandets stund är uppkomsten av ”samhällen”, s.k. communities, där medlemmarna kan ladda upp egna videoklipp. Dessa samhällen har under
en kort tid uppnått en oerhörd popularitet. Ett av de största problemen med dessa webbtjänster är att där finns lagrat mycket upphovsrättskyddat material utan upphovsmännens tillstånd.206

En följd av att den tekniska utvecklingen går så snabbt framåt är att lagstiftningen tenderar att släpa efter. Lagstiftaren är tvungen att med jämna mellanrum ändra befintliga
lagar och stifta nya lagar för att reglera de frågeställningar den tekniska utvecklingen
ger upphov till. Lagstiftaren är naturligtvis försatt i den svåra situationen att det inte går
att förutspå vilka konsekvenser och möjligheter som följer av den tekniska utvecklingen. Internet står här i en särställning. Under Internets korta historia har det uppkommit
en mängd nya möjligheter för såväl slutanvändare som företag. Uppkomsten av nya
affärsmodeller och tekniker på Internet har skapat många fördelar för företag och konsumenter. Internet har bl.a. gjort det möjligt för både konsumenter och företag att köpa
och sälja på den globala marknaden; någonting som tidigare endast ett fåtal stora bolag
hade möjlighet till.207 Det är inte endast privata företag som erbjuder tjänster av olika
slag på Internet, utan även allt flera myndigheter och andra offentliga instanser har flyttat en del av sin verksamhet till webben.208 Internet ses som ett hjälpmedel för att lösa
problemet med medborgarnas minskade intresse att aktivt delta i samhällsdebatter och
utöva sin rösträtt, och på så sätt skapa en medborgarbaserad demokrati.209 Som exempel
kan nämnas att i juli 2007 sände TV-kanalen CNN via webb-TV en valdebatt inför det

206
Ett annat allvarligt problem med dessa samhällen är att där förekommer videoklipp med grova våldsinslag eller rasistiska inslag.
207

Se närmare Enkvist-Gauffin 2006a s. 3 f.

208

Det är idag möjligt att fylla i blanketter, lämna in ansökningar och besvär, ta del av offentliga handlingar o.s.v. på Internet.
209

Se Bryan & Tsagarousianou & Tambini 1998 s. 3 ff. samt Walker 2000 s. 131.
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kommande presidentvalet 2008 i USA.210 Internet erbjuder också möjligheter att upprätthålla kontakter med andra personer på ett helt annat sätt än vad tidigare tekniker
möjliggjorde. Med hjälp av t.ex. e-post, chatt, Instant Messaging, bloggar och VoIP kan
personer kostnadsfritt kommunicera med andra personer, oberoende av avstånd parterna
emellan. Informationsteknologin har även skapat helt nya metoder för kopiering och
distribution av digitalt material. Den senaste tidens utveckling av den teknik som används för förmedling av data över Internet har gjort att en stor mängd TV-sändningar
förmedlas över webben. Internet har dessutom givit upphov till en mängd nya marknadsföringsmetoder och -kanaler.211

Den tekniska utvecklingen bringar inte enbart positiva saker med sig, utan nya faror och
olägenheter för privatpersoner och företag uppkommer kontinuerligt. Den som är
uppkopplad till Internet löper en ständig risk för att bli utsatt för virus, trojaner, maskar
och andra skadoprogram. Likaså förekommer bedrägerier och andra kriminella handlingar i stor utsträckning på Internet.212 Den personliga integriteten kan ofta vara hotad
på Internet.213 Upphovsrättsinnehavare löper en stor risk för att deras verk sprids utan
deras samtycke.

Den tekniska utvecklingen innebär ofta att helt nya metoder för utförandet av en viss
funktion uppkommer. Ifall situationen inte regleras av gällande lagstiftning är lagstiftaren tvungen att se över och ändra på den befintliga lagstiftningen.214 Ibland kan den
befintliga lagstiftningen som sådan tillämpas på den nya metoden, trots att den var
okänd för lagstiftaren vid lagens tillkomst. Som exempel kan nämnas generalklausulen i
konsumentskyddslagen (KSL, 38/1978) 2:1. Generalklausulen har tillämpats bl.a. på
210
Se Mykkänen 2007 s. B2. Det finns dock även farhågor för att Internet används i syfte att manipulera
allmänna opinioner. Moore konstaterar följande: “Rather than the realisation of the democratic dream,
cyberspace may turn out instead to be the ultimate Big-Brother nightmare.” Se Moore 1999 s. 49.
211
I föreliggande arbete behandlas endast frågor kring marknadsföring i samband med TV-sändningar.
För närmare information om andra marknadsföringsmetoder på Internet hänvisas till Enkvist-Gauffin
2006b s. 453 ff.
212

Det kan t.ex. röra sig om phishing, där bankkonton utan innehavarens tillstånd töms.

213

Den som befinner sig på Internet är synlig och lämnar spår efter sig. Med hjälp av s.k. cookies är det
enkelt att bygga upp profiler över enskilda webbsurfare. Det finns också spionprogram av olika slag, med
vars hjälp en utomstående kan t.ex. röja innehållet på hårdskivan och avlyssna datatrafiken.
214
Naturligtvis kan lagstiftaren finna att det inte föreligger behov av att reglera frågan i lag, utan lämnar
saken att utformas genom självreglering.
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besvarandet av frågan om marknadsföring via SMS-meddelanden utan mottagarens
förtida samtycke strider mot god sed (MD 1997:20 och MD 1998:21). Domstolen kom
till den slutsatsen att SMS-marknadsföring utan mottagarens förtida samtycke, stod i
strid med generalklausulen.215 Det bör dock anmärkas att nämnda marknadsföringsform
idag är reglerad i en speciallag.216 Fördelen med en generalklausul är att den kan tilllämpas på tidigare okända metoder.217 Vid stiftandet av en uttömmande och detaljerad
lag blir det lätt luckor i lagen, och den blir ofta omfattande och svåröverblickad.218 En
av nackdelarna med intagandet av generalklausuler i lagstiftningen är den rättsosäkerhet
som uppkommer till följd av generalklausulens allmänna utformning.219 En viss förutsebarhet i fråga om generalklausulers tillämpningsomfattning uppnås endast gradvis i takt
med uppkomsten av domstols- och förvaltningspraxis.220 Uppkomsten av ny teknik och
tekniska lösningar leder ofta till att det uppstår tolkningsproblem huruvida situationen
faller in under gällande lagstiftning. I synnerhet Internet och den teknik som har utvecklats kring Internet har medfört många oklarheter. T.ex. uppkomsten av olika tekniker
(P2P) för förmedling av data över Internet utgör ett bra exempel.

Lagstiftaren står med andra ord inför ett antal utmaningar i fråga om reglering av
områden där den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Det tar alltid en förhållandevis lång tid innan ny eller reviderad lagstiftning träder ikraft. Vid tidpunkten lagen eller
lagändringen träder ikraft kan det mycket väl hända att det uppkommit ny teknik som
inte omfattas av lagen. En stor del av den nya tekniken och den tekniska utvecklingen
gagnar allmänheten. Därför måste lagstiftaren vara uppmärksam på att inte ”överreglera” på ett sådant sätt att den nya regleringen förhindrar en sund utveckling.221 Eftersom

215

För närmare analys av ifrågavarande avgöranden hänvisas till Enkvist-Gauffin 2006a s. 68 ff.

216

26 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

217

Se RP 8/1977 s. 23 samt Ämmälä 1991 s. 168 f. I synnerhet vid utformningen av nya konsumentskyddsbestämmelser har det ansetts vara oundvikligt att använda generalklausuler. Se Howells & Wilhelmsson 2003 s. 383 f.
218

Se Tala 2005 s. 114.

219

Se Tala 2005 s. 114.

220

Se Engelbrekt 2005 s. 242.

221

Naturligtvis bör lagstiftaren även överväga huruvida det är lagstiftning eller självreglering som är den
mest ändamålsenliga lösningen.
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en stor del av utvecklingen som sker inom teknologin är tekniskt sett komplicerad,
tenderar även lagarna att bli komplicerade och svårförstådda.

Avsikten med föreliggande arbete är att reda ut vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga frågeställningar kring framtida TV-sändningar. Nedan görs en genomgång av
den nuvarande regleringen för såväl den marknadsföringsrättsliga som den upphovsrättsliga delen.

3.2 Den marknadsföringsrättsliga regleringen
Bestämmelser om marknadsföring i TV-sändningar finns intagna i 4 kapitlet L om
televisions- och radioverksamhet (744/1998). Det är dock skäl att anmärka att ifrågavarande kapitel inte använder begreppet marknadsföring, utan har titeln ”Reklam, teleköpsändningar och sponsring”. Begreppet marknadsföring är mera omfattande än
begreppet reklam. I KSL, som är den mest centrala lagstiftningen i Finland beträffande
konsumentskydd vid marknadsföring, har avsikten varit att ge marknadsföringsbegreppet en vidsträckt innebörd.222 KSL 1:1 lyder enligt följande:
“Denna lag gäller utbud, försäljning och annan marknadsföring av konsumtionsnyttigheter från näringsidkare till konsumenter.”

Att reklam är den viktigaste formen av marknadsföring kan utläsas bl.a. från definitionen av marknadsföringsbegreppet i den svenska marknadsföringslagen (MFL, 1995:
450) 3 §.223 MFL använder även underrubrikerna Vilseledande reklam, Jämförande
reklam samt Obeställd reklam. Det är skäl att notera att begreppet marknadsföring inte
används genomgående i KSL, utan KSL 2:4a reglerar Jämförande reklam. Begreppet
marknadsföring finns intaget i ett flertal lagar som avviker mycket från varandra. Det

222
Se RP 8/1977 s. 23. Även rättspraxis visar att marknadsföringsbegreppet till sitt innehåll är mycket
omfattande, se Wilhelmsson 1989 s. 88. Bruun har emellertid vid en genomgång av MD:s praxis kring 6 §
1 mom. OtillbFörfL (1061/1978) funnit att MD har tolkat begreppet marknadsföring i synnerligen snäv
bemärkelse. Se Bruun 2003 s. 16 ff.
223
Definitionen lyder enligt följande: ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att
främja avsättningen av och tillgången till produkter”. Jfr även RP 8/1977 s. 23.
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innebär att begreppet bör ges olika innebörd beroende på vilken lag som skall tillämpas
i det enskilda fallet.224

Den marknadsföring som ingår i TV-sändningar skall naturligtvis också stå i överensstämmelse med de marknadsföringsrättsliga bestämmelserna i KSL. Med andra ord är
den marknadsföring som förekommer i TV-sändningar underkastade ”dubbla” krav. De
marknadsföringsrättsliga bestämmelserna i KSL blir emellertid inte föremål för någon
mera ingående analys i föreliggande arbete, utan tyngdpunkten sätts vid de bestämmelser som finns intagna i L om televisions- och radioverksamhet.

3.2.1 L om televisions- och radioverksamhet
L om televisions- och radioverksamhet trädde i kraft den 1 januari 1999. Genom lagen
upphävdes kabelsändningslagen (307/1987) och lagen angående radioanläggningar
(8/1927). Bestämmelserna i de två sistnämnda lagarna var bristfälliga och föråldrade.
Dessutom hade det med stöd av de två lagarna utfärdats ett flertal förordningar och
statsrådsbeslut, vilket gjorde att det var svårt att få en helhetsbild av lagstiftningen.225
En av målsättningarna med L om televisions- och radioverksamhet var att à jourföra
lagstiftningen om televisionsverksamhet samt att samla de centrala bestämmelserna i en
lag.226 En annan målsättning var att med omsorg genomföra det s.k. TV-direktivet
(89/552/EEG)227 samt direktivet om ändring av detta (97/36/EG).228 Det är skäl att betona att vid sidan av TV-direktivet finns den europeiska konventionen om television över
gränserna, den s.k. TV-konventionen.229 TV-konventionen har utarbetats parallellt med
TV-direktivet och de båda rättsakterna överensstämmer med varandra till stora delar.230
224
Se Erme 1990 s. 21. Jfr Levin som betonar att begreppet reklam får en aning olika innebörd beroende
på sammanhanget. Se Levin 1987 s. 17 ff.
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Se RP 34/1998 s. 22.
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Se RP 34/1998 s. 5 samt s. 22.
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Rådets direktiv av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (89/552/
EEG).
228

Se RP 34/1998 s. 22.
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European Convention on Transfrontier Television, Strasbourg, 5.V.1989. Konventionen trädde i kraft
för Finlands del den 1 december 1994 (FördrS 84/1994).
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Direktivet har en kraftigare betoning av konkurrens- och handelspolitik, medan konventionen har en starkare kulturpolitisk betoning.231 Nedan sätts tyngdpunkten vid bestämmelserna i TV-direktivet. Konventionen behandlas endast i de fall där den avviker från
direktivet, eller där det har utarbetats tolkningsrekommendationer och yttranden kring
konventionens bestämmelser, vilka kan ge vägledning för hur direktivet skall tolkas.

3.2.1.1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om tillämpningsområde, respektive begränsningar av tillämpningsområde, finns intagna i lagens 3 och 4 §. Enligt 3 § tillämpas lagen på televisionsverksamhet
som utövas av en i Finland etablerad fysisk person eller sammanslutning eller stiftelse,
om verksamheten utövas i en eller flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i europeiska konventionen om television över gränserna
(FördrS 87/1994). Vad som avses med televisionsverksamhet definieras i 2 § punkt 1
som lyder enligt följande:
”ursprunglig sändning eller tillhandahållande av ett televisionsprogramutbud avsett
att tas emot av allmänheten, i okodad eller kodad form, över ledning eller med hjälp
av radiovågor som utbreder sig fritt, inklusive sändning över satellit”.

Med televisionsverksamhet avses inte upprätthållandet av realtidssystem för videokonferenser eller levererande av program till en bestämd mottagare mot beställning, s.k.
video on demand.232 Det har dock utvecklats tjänster som kan sägas ligga mellan sedvanliga TV-sändningar till allmänheten och video on demand.233 Ett exempel på en sådan tjänst är pay-per-view, där tittarna kan välja vilken del av programutbudet de tar del
av och endast betala för program som de tittar på.234 Frågan om dessa s.k. near video on
demand skall anses falla in under TV-direktivets tillämpningsområde har varit uppe för
231

Se RP 241/2002 s. 2.

232

Se RP 34/1998 s. 30.
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Ett sådant exempel är s.k. near instantaneous video on demand, som innebär att ett och samma program sänds ut ett flertal gånger med en liten tidsförskjutning. Det innebär att tittaren vanligtvis inte behöver vänta så länge på att filmen skall börja, se SOU 1994:34 s. 37. I Twentieth Century Fox Film Corp.
v. Cablevision Systems Corp., 478 F.Supp.2d 607 (S.D.N.Y. 2007) hade svarande utvecklat en teknik där
TV-program på tittarnas begäran bandades in på en server hos sändarföretaget. Tittaren kunde därefter
hämta programmet från sändarföretagets server vid den tidpunkt han själv önskade.
234

Se RP 34/1998 s. 18.
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bedömning hos EG-domstolen bl.a. i mål C-89/04.235 Frågan domstolen tog ställning till
var om pay-per-view är en tjänst som skall anses vara en TV-tjänst, eller om det utgör
en interaktiv tjänst i kategorin informationssamhällets tjänster.236 Domstolen konstaterade följande:
En TV-tjänst för vilken man betalar men som, även om den är tillgänglig för ett
begränsat antal abonnenter, endast omfattar ett programutbud som bestäms av
distributören och vars sändningstider också bestäms av denne, kan inte anses
tillhandahållen på individuell begäran. En sådan tjänst omfattas följaktligen av
begreppet TV-sändning. Omständigheten att programmen i en sådan tjänst är tillgängliga med hjälp av en personlig kod har ingen betydelse i detta hänseende
eftersom abonnenterna erhåller sändningarna vid samma tidpunkt.237

Begreppen programutbud samt allmänheten definieras i 2 § punkterna 5 respektive 6.
Med programutbud avses en på förhand utvald helhet av televisionsprogram. Programmen skall huvudsakligen bestå av rörliga bilder och i regel vara redigerade eller regisserade.238 Med allmänheten avses en personkrets som inte är utvald på förhand och som
tar emot ett programutbud. Personkretsen skall inte anses vara utvald på förhand om i
princip vem som helst kan ta emot programmet med hjälp av en apparat som är allmänt
tillgänglig.239 Definitionen av begreppet allmänheten omfattar även en på förhand
bestämd personkrets som tar emot program. Ifall personkretsen är bestämd på förhand
förutsätts dock att antalet personer som ingår i kretsen, uppgår till ett betydande antal
personer för att kretsen skall anses utgöra allmänheten. Hur många personer som skall
ingå i den på förhand bestämda personkretsen innan den anses falla in under begreppet
allmänheten, bör avgöras in casu.240

235

Mediakabel BV mot Commissariaat voor de Media, C-89/04.

236

Tjänsten fungerade på följande vis: den som ville beställa en film ur katalogen TV-företaget hade
utarbetat, gjorde först en separat beställning med hjälp av sin fjärrkontroll eller per telefon. Därefter erhöll
han, efter att ha uppgett en personlig kod och betalat för beställningen, en personlig nyckel. Den personliga nyckeln gjorde det möjligt för honom att på tidpunkter som angavs på TV-skärmen eller i TVtidningen, se en eller flera av de 60 filmer som erbjöds varje månad. Se punkt 11.
237

Se punkt 32.
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Se RP 34/1998 s. 30.
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Se RP 34/1998 s. 30.
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Se RP 34/1998 s. 30.
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Det är skäl att notera att varken lagen eller förarbetena till lagen nämner specifikt att det
skall vara fråga om en TV- eller radioapparat, utan enda kravet är att apparaten kan ta
emot program samt att den är allmänt tillgänglig. Det bakomliggande motivet härför
torde vara att utvecklingen inom området går så snabbt framåt, att många andra apparater än sedvanliga TV- och radioapparater i framtiden kan ta emot program. Stöd för
detta antagande kan även hämtas från 2 § L om statens televisions- och radiofond
(745/1998). I ifrågavarande paragraf finns intagen en definition av begreppet TVapparat, vilken lyder: ”en apparat eller utrustning avsedd för att ta emot och följa med
televisionsprogramutbud”. Definitionen omfattar bl.a. datorer försedda med TV-kort,
och den begränsar inte heller möjligheten att tolka lagen på ett smidigt sätt i takt med
den framtida utvecklingen.241

Begränsningar av tillämpningsområdet. I 4 § finns intaget begränsningar av tillämpningsområdet. Det är främst 2 punkten i nämnda paragraf som är intressant med tanke
på föreliggande forskningstema. Enligt ifrågavarande punkt skall lagen inte tillämpas på
verksamhet i telenät, där programutbudet samtidigt kan följas via högst 2 000 anslutningar.242 Bestämmelsen fick sin nuvarande ordalydelse i samband med lagändringen
som trädde i kraft den 25 juli 2003 (394/2003). Den ursprungliga ordalydelsen var:
”televisions- eller radioverksamhet i andra telenät än sådana som huvudsakligen är
avsedda för distribution av televisions- eller radioprogramutbud, om verksamheten
med tanke på tillämpningen av lagen bör anses vara obetydlig.”

Vid denna tidpunkt ansågs sändande av TV-program via Internet utgöra en obetydlig
verksamhet, som föll utanför lagens tillämpningsområde.243 Statsrådet hade enligt 4 § 2
mom. vid behov möjlighet att meddela närmare föreskrifter om hurudan televisionsverksamhet som bör anses vara obetydlig verksamhet med tanke på tillämpningen av
lagen, men hade inte meddelat några preciserande föreskrifter före lagändringen vidtogs.244 Målsättningen med att sätta ut ett exakt antal på anslutningar som samtidigt kan
241

Se RP 34/1998 s. 40. Jfr uttalandena av den svenska radio- och TV-utredningen i SOU 2005:62 s. 203

f.
242

Begränsningen gäller dock inte bestämmelserna i 19 § (program skadliga för barns utveckling) samt 38
§ (avbrytande av vidaresändning).
243

Se RP 34/1998 s. 31.

244

Se RP 112/2002 s. 85.
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följa med ett programutbud (2 000 anslutningar), var att göra gränsdragningen mellan
vad som skall anses vara televisionsverksamhet och verksamhet som är obetydlig med
avseende på tillämpningen av lagen tydlig.245 Anmärkningsvärt är att vid tidpunkten för
lagändringen föll TV-sändningar över Internet i praktiken utanför lagens tillämpningsområde. Orsaken till att så var fallet berodde på distributionstekniska begränsningar.
Vid den tidpunkten hade inte tekniken för distribution av TV-sändningar över Internet
utvecklats i så hög grad att många mottagare samtidigt kunde ta del av sändningen.246
Dagens situation är däremot en helt annan till följd av utbyggnaden av bredband samt
uppkomsten av olika tekniker som underlättar förmedling av data över Internet, såsom
t.ex. P2P.

I den svenska radio- och TV-utredningen togs ställning till om webb-TV faller in under
radio- och TV-lagens tillämpningsområde. Utredningen konstaterar följande:
”…att radio- och TV-lagen är tillämplig på dels direktsändningar via Internet, dels
sändningar av inspelade program som via Internet tillhandahålls allmänheten på
tider som sändaren bestämmer. En förutsättning är att sändningen är tillgänglig för
vem som helst som vill ta del av den. Att användaren måste söka upp en viss webbsida och där aktivera en länk innebär visserligen ett visst mått av särskild begäran,
men så länge inte den mottagande kan påverka starttiden för sändningen omfattas
den enligt utredningens bedömning av radio- och TV-lagen.”247

3.2.1.2 Reklam
3.2.1.2.1 Definition
I motsats till många andra lagar som innehåller bestämmelser om reklam ingår i L om
televisions- och radioverksamhet en definition av begreppet reklam. Definitionen i 2 §
punkt 8 lyder enligt följande:
”all slags annonsering i television eller radio i anslutning till handel, affärsliv eller
yrkesutövning, som ett offentligt eller enskilt företag sänder mot betalning eller
annan ersättning i syfte att främja efterfrågan på varor eller tjänster, inklusive fast
egendom eller rättigheter och förpliktelser, eller i syfte att främja sin egen
verksamhet.”
245

Se RP 112/2002 s. 85.
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Se RP 112/2002 s. 213 f.
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Se SOU 2005:62 s. 207.
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Definitionen motsvarar definitionen i TV-direktivet artikel 1 b). I regeringens proposition hade begreppet reklam givits en vidare definition, eftersom den omfattade även
meddelanden som sänds mot betalning eller annan ersättning i syfte att främja en sak
eller ideologi.248 Meddelanden som sänds mot betalning eller annan ersättning i syfte att
främja en sak eller ideologi är s.k. ideell marknadsföring.249 Grundlagsutskottet fann
dock att en sådan lösning inte var möjlig med stöd av den tryggade yttrandefriheten,
eftersom det inte av förarbetena framgår vilka trängande behov medför att det vore
nödvändigt att placera ideell reklam under de begränsningar som gäller övrig TVreklam och även under KO:s tillsynsbehörighet.250 Till följd av grundlagsutskottets utlåtande ströks den sista meningen i definitionen, så att definitionen inte längre omfattar
samhällelig eller ideell reklam. Det är tveksamt om slopandet av den sista meningen var
förenligt med TV-konventionen. Den föreslagna definitionen motsvarade nämligen den
som finns i den europeiska konventionen om television över gränserna artikel 2 f), som
lyder:
“"Advertising" means any public announcement in return for payment or similar
consideration or for self-promotional purposes, which is intended to promote the
sale, purchase or rental of a product or service, to advance a cause or idea, or to
bring about some other effect desired by the advertiser or the broadcaster itself”.

Konventionen omfattar med andra ord s.k. åsiktsreklam och annonser som har till syfte
att uppnå en av annonsören önskad effekt, så länge det sker mot betalning eller annan
ersättning.251 I den förklarande rapporten till konventionen, punkt 104, konstateras dessutom följande:
”Non-profit announcements in the public interest, for example those for road safety,
civic duties or health campaigns and charity appeals broadcast free of charge, are
considered as "advertising" in the sense that the general standards of Article 11
should constitute a yardstick for these various forms of publicity and announcement.”252

248

Se RP 34/1998 s. 53.

249

Se Bernitz 1991 s. 103.

250

Se GrUU 19/1998 s. 5.
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Se SOU 1990:7 s. 58.
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Rapporten kan hämtas på adressen: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/132.htm>.
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En ändring av konventionen godkändes av Europarådets ministerkommitté den 9 september 1998. I samband med denna ändring byttes termen som används i artikel 2 f)
från ”Advertisement” till ”Advertising”. Finland har genom lag253 godkänt ändringsprotokollet till konventionen, eftersom Finlands rättssystem förutsätter att den nationella
lagstiftningen harmoniseras med bestämmelserna i ändringsprotokollet.254 I förarbetena
till lagen konstateras att den nationella lagstiftningen i och med ändringen av L om
televisions- och radioverksamhet (490/2002) är harmoniserad med ändringsprotokollets
bestämmelser.255 Eftersom definitionen i L om televisions- och radioverksamhet 2 §
punkt 8 inte omfattar meddelanden som sänds mot betalning eller annan ersättning i
syfte att främja en sak eller ideologi, kan den nationella lagstiftningen inte anses stå i
överensstämmelse med Europarådets televisionskonvention.

Anmärkningsvärt är att reklam enligt den tidigare lagstiftningen omfattade även meddelanden för att främja en sak eller någon idé. Kabelsändningslagen 11 § innehöll bestämmelser om reklam. Ifrågavarande paragraf, eller någon annan paragraf i lagen, innehöll emellertid ingen definition av begreppet reklam. Enligt 11 § 3 mom. hade trafikministeriet behörighet att utfärda närmare bestämmelser om reklam. Trafikministeriet
utfärdade ett beslut om reklam i kabelsändningar den 7 juni 1989 (560/1989). 2 § i detta
beslut innehöll en definition av reklam som löd enligt följande:
”…meddelande varmed avsikten är att främja försäljningen eller uthyrningen av en
produkt eller en tjänst, främja någon sak eller någon idé (här framhävt) eller åstadkomma andra verkningar som den som gör reklam önskar och för vilket sändningstid
mot ersättning har överlåtits till den som gör reklam.”

För att den finländska lagstiftningen skall stå i överensstämmelse med konventionens
bestämmelser, bör definitionen i 2 § punkt 8 L om televisions- och radioverksamhet
ändras till den som fanns i regeringens proposition. Eftersom reklambegreppet ofta förknippas med det innehåll begreppet har fått inom kommersiella sammanhang, vore det
mera ändamålsenligt att följa den svenska lösningen och använda annonsbegreppet. Om

253
L om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om
ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna (1235/2002).
254

Se RP 241/2002 s. 2.
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Se RP 241/2002 s. 2.
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syftet är att främja en sak eller idé, är det mera naturligt att använda begreppet annons
än begreppet reklam.

Definitionen av reklam i L om televisions- och radioverksamhet täcker inte reklamtavlor eller logotyper som visas i samband med televisering av olika evenemang. Förutsättningen för att sådan reklam skall falla utanför definitionen är dock att den inte visas
upprepade gånger eller synnerligen ofta. Dessutom får ingen särskild sändningsteknik
användas för att förmedla reklamen.256

3.2.1.2.2 Placering av reklam
Bestämmelser om marknadsföring i TV-sändningar finns intagna i 4 kapitlet L om
televisions- och radioverksamhet. Nedan sätts tyngdpunkten främst på bestämmelserna
om placering samt tidsbegränsning av reklam. Bestämmelserna om placering av reklam
finns i 22 §.257 Huvudregeln är att TV-reklam skall placeras mellan programmen (22 § 1
mom.). I 22 § 2–5 mom. finns dock bestämmelser som tillåter placering av reklam inne
i programmen förutsatt att vissa villkor uppfylls. Förutsättningen för att reklam får
placeras inne i programmen är att placeringen inte kränker programmets enhetlighet och
värde, eller de rättigheter som innehavare av upphovsrätt har. Syftet med bestämmelserna om placering av reklam är att skydda TV-programföretagens och rättsinnehavarnas
intressen samt skydda TV-tittarna mot alltför mycket reklam.258

I 22 § 2 mom. föreskrivs att i program som består av fristående delar får reklam placeras
mellan delarna. Program som består av fristående delar är t.ex. program av magasintyp.259 Även i sportprogram och på liknande sätt uppbyggda program som har pauser,
får reklam placeras inne i programmen under pauserna. Europeiska kommissionen har
år 2004 givit ett tolkningsmeddelande beträffande bestämmelserna om TV-reklam i TV-

256

Se RP 34/1998 s. 31.

257

Bestämmelserna om placering av reklam i 22 § L om televisions- och radioverksamhet motsvarar
artikel 11 i TV-direktivet.
258

Se EG-domstolens dom i mål C-245/01 RTL Television GmbH mot Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, punkt 64.

259

Se RP 34/1998 s. 36.
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direktivet.260 I detta tolkningsmeddelande har kommissionen tagit ställning till bl.a. frågan om vilka typer av sportprogram som omfattas av artikel 11.2.261 Enligt tolkningsmeddelandet gäller bestämmelsen endast sportprogram som innehåller pauser. Pauserna
måste dessutom vara naturliga och återkommande samt ha ett direkt samband med evenemangets struktur. Enstaka tillfälliga pauser omfattas inte av bestämmelsen, eftersom
alla tänkbara program i så fall skulle omfattas av möjligheten att det placeras reklam i
pauserna. Kommissionen konstaterar följande:
”När det gäller t.ex. fotboll innebär en sådan tolkning att t.ex. hörna, frispark eller
spelarbyte inte är en paus enligt artikel 11.2 om spelet fortsätter. Det förhåller sig
dock annorlunda när ett spelavbrott på grund av någon av dessa situationer räknas
bort och läggs till den totala matchtiden. Sportprogram som inte innehåller sådana
naturliga pauser, t.ex. cykeltävlingar, löpartävlingar eller Formel 1-lopp, omfattas av
punkt 4 som avser de program som inte omfattas av punkt 2.”262
Jfr beslutet av den svenska Granskningsnämnden för radio och TV givet den 14 maj
2007.263 Enligt nämnda beslut264 ansåg nämnden att spelavbrott under en pågående
period i en direktsänd basketmatch inte är sådana pauser under vilka reklamavbrott får
göras.265

Det innebär att sportprogram som inte innehåller pauser som är naturliga och återkommande samt har ett direkt samband med evenemangets struktur kan avbrytas av reklaminslag endast när det förflutit minst 20 minuter från det föregående reklaminslaget.

I 22 § 3 mom. anges villkor för när reklam kan avbryta filmer och andra audiovisuella
verk vars längd överskrider 45 minuter. Sådana filmer och andra audiovisuella verk får
avbrytas en gång under varje period på 45 minuter. Frågan om perioden på 45 minuter
skall beräknas enligt en brutto- eller nettoprincip har varit uppe för prövning hos EGdomstolen i målet Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) mot PRO
Sieben Media, C-6/98. Bruttoprincipen innebär att reklaminslagens sändningstid skall
260
Tolkningsmeddelande från kommissionen om vissa aspekter på bestämmelserna om TV-reklam i
direktivet ”Television utan gränser”, C 102/2, 28.4.2004.
261

Artikel 11.2 motsvarar 22 § 2 mom L om televisions- och radioverksamhet.

262

Se kommissionens tolkningsmeddelande C 102/2 s. 4.
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Granskningsnämnden för radio och TV övervakar att sända program står i överensstämmelse med bestämmelserna i Radio- och TV-lagen (1996:844, 9 kap. 2 § RTL).
264

Beslut 2007-05-14 (141/07).

265

Däremot ansågs halvtidspausen och periodpauserna vara sådana pauser under vilka det är tillåtet att
sända reklam.
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medräknas i den 45-minutersperiod, som skall beräknas för att bestämma det tillåtna
antalet reklamavbrott. Tillämpas nettoprincipen så är det endast själva TV-produktionens sändningstid som skall beaktas vid beräknandet av perioden på 45 minuter. Domstolen konstaterar att TV-direktivet föreskriver en tillämpning av bruttoprincipen.266
TV-direktivet är emellertid ett minimidirektiv och därför har en medlemsstat rätt att
tillämpa nettoprincipen för de TV-programföretag som är etablerade inom dess jurisdiktion.267

Bestämmelsen i 22 § 3 mom. tillåter dock ett extra avbrott, om den planerade längden
av verket är minst 20 minuter längre än två eller flera fullständiga perioder på 45 minuter. Det innebär att en film som är 110 minuter lång får avbrytas av reklam tre gånger.
Bestämmelsen förutsätter inte att avbrotten sker med jämna mellanrum, utan det står
utövaren av televisionsverksamheten fritt att själv bestämma tidpunkterna för avbrott i
programmen.268

Utövaren av televisionsverksamheten har emellertid inte helt fria händer vad gäller
tidpunkterna för placeringen av reklamavbrott, eftersom det enligt 22 § 4 mom. skall
förflyta minst 20 minuter mellan reklaminslagen. Dessutom måste kravet i 22 § 1 mom.
iakttas vid placeringen av reklamavbrotten, d.v.s. reklamen får inte placeras så att det
kränker programmets enhetlighet och värde269, eller de rättigheter som innehavare av
upphovsrätt har.

I Sverige pågår i skrivandets stund en rättegång kring frågan om reklamavbrott i film
är kränkande för upphovsmannen till filmverket. Käranden (dödsboet efter Vilgot
Sjöman samt Claes Eriksson) har väckt talan mot TV4 Aktiebolag och yrkat på att
domstolen fastställer att svarande är skyldig att betala ersättning enligt 54 § 3 st. URL
(1960:729). Kärande Erikssons yrkande hänför sig till filmen ”Hajen som visste för
mycket.” Ifrågavarande film, som Eriksson är upphovsman till, hade visats i TV4 den
22 juli 2002. Under visningen hade det infogats två reklamavbrott som vardera varade
ungefär sex minuter. Eriksson har yrkat på att dessa reklaminslag i filmvisningen
266

Se punkt 33.

267

Se punkt 54.

268

Se RP 34/1998 s. 36.
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I sitt beslut av den 10 november 2004 (950/04) ansåg Granskningsnämnden för radio och TV att placerandet av ett reklamavbrott i en situation där det inte sker någon scenförändring eller markant avvikelse i
handlingen strider mot bestämmelserna i RTL. Jfr Granskningsnämndens beslut 2007-09-03 (365/07) och
2007-06-11 (169/07)
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kränkte hans konstnärliga och litterära anseende eller egenart. Kärande Sjömans
yrkande hänför sig till filmen ”Alfred.” Ifrågavarande film, som Sjöman är upphovsman till, hade visats i TV4 den 15 juni 2002. Under visningen hade det infogats tre
reklamavbrott som vardera varade ungefär fem minuter. Sjöman har yrkat på att dessa
reklaminslag i filmvisningen kränkte hans konstnärliga och litterära anseende eller
egenart.
Ärendet var först uppe för prövning hos Granskningsnämnden för radio och TV. I sitt
beslut av den 18 september 2002270 konstaterade nämnden att reklamavbrotten inte
hade placerats på ett sådant sätt att filmernas integritet och värde hade kränkts i de
hänseenden som åsyftas i Radio- och TV-lagen.271 Nämnden betonade dock att den
har i uppgift att endast göra en summarisk upphovsrättslig prövning med utgångspunkt i reglerna i RTL och huruvida reklamavbrotten placerats på olämpliga ställen.272 Nämnden betonade även att frågan om upphovsmannens droit moral har blivit
kränkt ankommer ytterst på allmän domstol att avgöra.273
Följande skede var att Eriksson och Sjöman förde ärendet till Stockholms tingsrätt.
TR meddelade sin dom i saken den 20 december 2002.274 TR prövade frågan om
infogandet av reklamavbrotten hade ändrat verken eller gjort dessa allmänt tillgängliga i en sådan form eller i ett sådant sammanhang på ett sätt som kränkte upphovsmännens rätt till respekt för verken. TR gjorde den bedömningen att reklamavbrotten
inte medförde att filmerna återgavs i främmande form eller sammanhang. TR konstaterade emellertid att reklamavbrotten innebar en ändring av filmverken på ett sådant sätt att ändringen kränkte upphovsmännens litterära eller konstnärliga egenart.275
TV4 Aktiebolag sökte ändring i TR:s avgörande hos Svea hovrätt. Hovrätten ändrade
dock inte TR:s dom.276 TV4 Aktiebolag överklagade hovrättens domslut och saken
kommer att prövas i Högsta domstolen 18–20 februari 2008.

I 22 § 5 mom. finns bestämmelser angående reklamavbrott i nyheter och aktualitetsprogram, dokumentärprogram, religiösa program samt barnprogram.277 Dylika program
får inte avbrytas av reklam om deras programlagda längd understiger 30 minuter. Ifall
programmets längd är minst 30 minuter, tillämpas bestämmelserna i 22 § 1–4 mom.
Syftet med bestämmelserna i 22 § 5 mom. är att framhäva den särskilda informations270

Beslut 2002-09-18 (720/02, 749/02).

271

Tre ledamöter ansåg emellertid att reklamavbrotten utgjorde en kränkning av upphovsmännens rättigheter.
272

Noteras bör att antalet reklamavbrott inte översteg de tillåtna antalet enligt Radio- och TV-lagen.

273

Enligt granskningsnämnden så ligger det i sakens natur att reklamvabrott alltid kan upplevas som ett
störande inslag i upplevelsen av ett filmverk.
274

Mål nr T 3204-03 och T 8628-03.

275

Noterbart är att TR inte var enig. Enligt chefsrådmannen krävs det att ett reklamvbrott står i anmärkningsvärd eller stötande kontrast till filmens karaktär, innan man kan anse att det har skett en kränkning
av upphovsmannens egenart. Han ansåg att så var inte fallet i målet.
276

Mål nr T 451-05.

277

En televiserad gudstjänst får däremot inte avbrytas av reklam.
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förmedlande uppgift som nyhets-, aktualitets- och dokumentärprogram har, undvika att
någons religiösa övertygelse kränks samt att skydda minderåriga personer mot alltför
mycket reklam.278

3.2.1.2.3 Tidsbegränsning av reklam
Bestämmelser om tidsbegränsning av TV-reklam finns intagna i 29 § L om televisionsoch radioverksamhet. Det bakomliggande syftet med att sätta begränsningar på hur
mycket TV-reklam som får sändas är att trygga televisionens uppgift att tillhandahålla
information, utbildning, kultur, samhällsdebatt och underhållning.279 Enligt 29 § 1 mom.
får sändningstiden för televisionsreklam inte överstiga 15 procent av den dagliga sändningstiden.280 Varken TV-direktivet, L om televisions- och radioverksamhet eller förarbetena till sist nämnda lag innehåller någon definition på begreppet ”dag” eller ”daglig sändningstid”. En programdag, d.v.s. den tid program visas, avviker ofta från en kalenderdag. Sändningarna börjar t.ex. 07.00 och fortgår till klockan 03.00 följande dag,
med andra ord upphör sändningarna inte vid midnatt. Kommissionen anser i sin tolkningsrekommendation att begreppen ”dag” och ”daglig sändningstid” bör göras på
grundval av programdagen. Programdagen kan i sin tur motsvara antingen en kalenderdag (som inleds kl. 24.00 och avslutas vid midnatt) eller skilja sig från denna (t.ex. börja
kl. 07.00 och sluta kl. 06.50 följande kalenderdag).281

För den som beställer reklamen är den optimala situationen att reklamen sänds under
den tid antalet TV-tittare är störst. Likaså är det av stort intresse för utövaren av
televisionsverksamheten att reklamen sänds under den bästa tittartiden, eftersom de som
beställer reklam är beredda att betala högre pris för den reklam som visas då. För att
förhindra att reklamen koncentreras i alltför stor utsträckning till dessa tidpunkter på
dygnet stadgas i 29 § 2 mom. att reklamens längd inom en given timme mellan hela
278

Se RP 34/1998 s. 36.

279

Se RP 34/1998 s. 38.

280

Särskilda bestämmelser gäller för program som består av teleköpsändningar. Ifrågavarande bestämmelser varierar beroende på om teleköpsändningen sänds på en kanal som inte har reserverats uteslutande
för teleköpsändningar eller på sådana televisionskanaler som uteslutande innehåller teleköpsändningar. Se
31 och 32 § L om televisions- och radioverksamhet.
281

Se kommissionens tolkningsmeddelande C 102/2 s. 3.
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klockslag, inte får överstiga 20 procent. Begreppet timme mellan hela klockslag kan
enligt kommissionens tolkningsmeddelande tolkas antingen som heltimme eller som
förskjuten timme. Används heltimme vid beräkningen av reklaminslagens längd innebär
det att reklamen inom successiva entimmesperioder på 60 minuter, vilka börjar minut 0
och slutar minut 59, får inkludera högst 20 procent reklam. Enligt denna mekanism kan
ett reklaminslag med andra ord inte vara längre än 12 minuter.282 Kommissionen anser
dock att man vid tolkningen av begreppet timme mellan hela klockslag kan använda
förskjutna timmar som referenstimmar. Förskjutna timmar innebär successiva 60minutersperioder som kan påbörjas efter minut 0 och avslutas följande timme. Denna
mekanism tillåter reklaminslag som är längre än 12 minuter, t.ex. så att reklamen börjar
den femtionde minuten en viss timme och avslutas den femte minuten följande timme.
Naturligtvis bör regeln om begränsningen av reklam på högst 15 procent av den dagliga
sändningstiden iakttas.283

Enligt 29 § 3 mom. betraktas inte programföretagens annonseringar beträffande egna
program, eller produkter med direkt anknytning till dessa program som sådan reklam
som omfattas av tidsgränserna. Med uttrycket produkter med direkt anknytning avses
sådana produkter som ger dem som ser på programmen möjlighet att få fullt utbyte av
eller medverka vid dessa.284 Exempel på produkter med direkt anknytning till program
är bandupptagningar och böcker med anknytning till ett språkprogram.285 Även officiella meddelanden och välgörenhetsuppmaningar som sänds gratis anses inte utgöra sådan
reklam som omfattas av tidsgränserna.

Paragraf 29 motsvarar artikel 18 i TV-direktivet. TV-direktivet är ett minimidirektiv,
vilket innebär att de enskilda medlemsstaterna har frihet att föreskriva att programföretagen inom deras jurisdiktion skall följa mera detaljerade eller striktare regler än det
som föreskrivs i direktivet. Detta framgår av TV-direktivet artikel 3 punkt 1. Finland
282
Det är vanligt förekommande att reklamer avskiljs från varandra genom att under en kort tid visa en
svart bild. Enligt riktlinjer från det finska kommunikationsverket skall dessa s.k. svarta sekunder tas med
vid uträkningen av reklaminslagets längd.
283

Se kommissionens tolkningsmeddelande C 102/2 s. 2.

284

Se direktiv 97/36/EG punkt 35 i ingressen.

285

Se RP 34/1998 s. 38.
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har inte stiftat striktare bestämmelser än vad TV-direktivet föreskriver beträffande placering och tidsbegränsning av reklam. L om televisions- och radioverksamhet upphävde
kabelsändningslagen. Såsom nämndes ovan fanns bestämmelser om reklam i 11 § kabelsändningslagen. Enligt ifrågavarande paragraf fick kabelsändningar innehålla reklam
förutsatt att reklaminslagen utgjorde högst 11 procent av programtiden per en period om
sex månader.286 Bestämmelsen var med andra ord striktare än nu gällande reglering: 11
procent mot dagens begränsning på 15 procent. Å andra sidan inkluderade bestämmelsen ingen begränsning av andelen reklam per timme eller per dag, utan endast per en period om sex månader. På den punkten uppfyllde bestämmelsen inte de krav som TVdirektivet ställer, och man kan därför anta att reklamens längd inom en given timme under bästa tittartid översteg 20 procent. I förarbetena till L om televisions- och radioverksamhet nämns dock inga motiveringar varför lagstiftaren inte valde att bibehålla
begränsningen på 11 procent av sändningstiden.

Sverige. Medan lagstiftaren i Finland valde att genomföra TV-direktivets bestämmelser
om tidsbegränsning av TV-reklam som sådana utan desto närmare motivering, så har
situationen varit en helt annan i Sverige. I Sverige har det under en lång tid förts livliga
diskussioner och vidtagits flera ändringar i lagstiftningen beträffande tidsbegränsning av
TV-reklam. TV-reklam blev tillåtet i Sverige förhållandevis sent.287 Bestämmelser om
TV-reklam infördes i samband med skapandet av en reklamfinansierad marksänd TVkanal år 1991 (Lag 1991:1066). Enligt de ursprungliga bestämmelserna var gränsen för
reklam 8 minuter under en timme mellan hela klockslag. I undantagsfall var det tillåtet
att sända reklam under högst 10 minuter. Under bästa sändningstid mellan klockan
18.00 och 24.00 fick reklamen dock inte överstiga 10 procent.

286

I förarbetena till lagen föreslogs att begränsningen på 11 procent skulle beräknas av programtiden per
månad, se RP 108/1985 s. 16. Bestämmelsen ändrades i samband med behandlingen i trafikutskottet. Motiveringen för ändringen var att TV-tittandet varierar enligt årstid, vilket innebär att månadsvariationerna
inte kan beaktas om det tillåtna reklaminslaget beräknas per månad. Detta skulle i sin tur leda till betydande ekonomisk nackdel för i synnerhet små kabelsändningsföretag. Se TrUB 6/1986 s. 6.
287
Trots förbudet mot TV-reklam, så förekom TV-reklam i stor omfattning på den svenska marknaden
p.g.a. satellitsändningar. I slutet av 1980-talet kunde fler än 800 000 bostäder i Sverige nås av satellitsändningar. Att endast tillåta satellit-tv-bolagen exploatera reklammarknaden ansågs vara en ohållbar lösning. Se SOU 1989:73 s. 8 f. samt s. 126 ff.
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Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1997 (Lag 1997:335) ändrades
bestämmelserna så att begränsningen av mängden reklam under bästa sändningstid utgick och reklammängden tilläts öka till 10 minuter under sändningstiden 19.00 och
24.00.

I och med lagändringen som trädde i kraft den 1 april 2002 (Lag 2002:116) blev det tilllåtet att låta reklam under vissa förutsättningar avbryta program. Orsaken till ändringen
var att vissa programföretag avbröt program av andra program, för att på så sätt kunna
placera in reklam mellan pauserna. Följden av detta var att avbrotten i programmen blev
längre än om avbrott för reklaminslag skulle tillåtas.288 En sådan lösning kan anses vara
mer störande för TV-tittarna än om programmen avbryts av reklampauser, och motverkar dessutom syftet med förbudet mot reklamavbrott d.v.s. att tittarna skall ha möjlighet
att följa TV-programmen så ostört som möjligt.289

Följande ändring som genomfördes trädde i kraft den 1 maj 2004 (Lag 2004:147).
Ifrågavarande lagändring ökade flexibiliteten i och med att en undantagsregel infördes
beträffande tidsbegränsningen för reklamavbrott. Undantagsregeln innebar att den normala tillåtna mängden reklam tilläts överskridas om programföretaget gjorde sannolikt
att överskridandet föranletts av en i tiden näraliggande händelse som inte programföretaget hade haft anledning att ta i beaktande vid programplaneringen, och som legat
utanför dess kontroll. Annonstiden får dock inte överstiga 12 minuter. Syftet med ändringen var enbart att öka flexibiliteten, inte att göra det tillåtet att sända mer TV-reklam
totalt sett.290 Med andra ord innebär undantagsregeln endast att redan planerade reklaminslag får flyttas till en annan tidpunkt.291

Trots alla ovan nämnda lagändringar är de svenska reglerna om TV-reklam fortsättningsvis mer restriktiva än vad TV-direktivet föreskriver. Enligt nuvarande svenska
bestämmelser är högsta tillåtna sändningstid för reklamer 10 minuter mellan klockan
288

Se Ds 2001:18 s. 24.

289

Se prop. 2001/02:82 s. 12 samt Ds 2001:18 s. 25.

290

Motiveringen för ändringen var att i synnerhet direktsända program kan förorsaka problem för
programföretagen med tanke på tidsbegränsningarna för reklam. Se närmare SOU 2003:62 s. 41 ff.
291

Se prop. 2003/04:66 s. 11.
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19.00 och 24.00, och 8 minuter under övrig tid. I skrivandets stund finns det emellertid
ett förslag som skall närma de svenska reglerna till de som gäller enligt TV-direktivet.
Motiveringen för ändringen är att de mer restriktiva svenska reglerna leder till en
snedvridning av konkurrensen. Programföretag väljer att etablera sig utomlands där
reglerna inte är lika restriktiva, medan de programföretag som har valt att etablera sig i
Sverige missgynnas.292 Det föreslås att begränsningarna för högsta tillåtna sändningstid
för reklamer ändras så att den blir 12 minuter (oberoende av vilken tid på dygnet reklamerna sänds). Det föreslås även att mängden reklam får uppgå till högst 15 procent av
sändningstiden per dygn.293 Huruvida den föreslagna begränsningen på 15 procent av
sändningstiden per dygn kommer att vidhållas är oklart, eftersom förslaget till den nya
EU-regleringen för TV-reklam inte inkluderar någon maxgräns för reklam per dygn.
Förslaget till de nya EU-bestämmelserna behandlas närmare i kapitel 3.2.4.3 nedan.

3.2.1.2.4 Vissa andra bestämmelser gällande TV-reklam
Reklamidentifiering. Enligt 21 § 1 mom. L om televisions- och radioverksamhet skall
TV-reklamen vara igenkännlig som reklam och åtskiljas från det övriga programutbudet
genom en bild- eller ljudsymbol.294 Det innebär att det inte är tillåtet att använda sig av
reklaminslag i själva TV-sändningen.295 Själva bild- eller ljudsymbolen får inte heller
inkludera reklam- eller sponsormeddelanden.296 Att TV-reklam skall vara utformad och
presenterad så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam, är inte något som är
specifikt för just TV-reklam. Samma krav på reklamidentifiering gäller även för andra
typer av marknadsföring än TV-reklam. Generalklausulen i KSL 2:1 gäller alla typer av
marknadsföring oberoende av vilket medium som används vid marknadsföringen.

292

Se Ds 2007:3 s. 21 f.

293

Se Ds 2007:3 s. 29.

294

Bestämmelsen motsvarar artikel 10 punkt 1 i TV-direktivet. I 21 § 2 mom. betonas principen att reklam skall kunna åtskiljas från andra programtjänster ytterligare. I ifrågavarande moment finns intaget ett
förbud mot att i bild eller ljud använda personer som regelbundet förekommer i nyhets- eller aktualitetsprogram i reklam.
295

Se kommunikationsverkets beslut 565/962/01 och 1356/9220/2003.

296

Det finns ett flertal beslut av kommunikationsverket där programföretag givits anmärkning för att de
har använt sig av reklam- eller sponsormeddelanden i bild- eller ljudsymbolen som skall åtskilja TVreklamen från det övriga programutbudet. Så bl.a. i kommunikationsverkets beslut 1163/9220/2004, 785/
9229/2004 och 729/9220/2005.
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Reklam och annan marknadsföring som inte är identifierbara som sådana, anses stå i
strid med generalklausulen.297 År 2002 fogades 1a § (460/2002) till 2 kapitlet i KSL.298
Av nämnda paragraf framgår kravet på reklamidentifiering tydligare än vad fallet hade
varit tidigare, men den nya paragrafen innebar inte någon ändring av rättsläget beträffande reklamidentifiering.299 Kravet på reklamidentifiering finns även intaget i 28 § L
om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), vilken lyder:
”Elektronisk post samt text-, tal-, röst- och bildmeddelande som är avsedda för direktmarknadsföring enligt 26 och 27 § skall vid mottagandet klart och entydigt kunna
identifieras som marknadsföring (här framhävt).”

För sådana kommunikationssystem som gör det möjligt för mottagaren av meddelandet
att se avsändaren och meddelandets rubrik, såsom t.ex. e-post, innebär kravet på reklamidentifiering i 28 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation att avsändaren har
en skyldighet att utforma reklammeddelandena på ett sådant sätt att de så tidigt som
möjligt kan identifieras som sådana.300

Kravet på reklamidentifiering hänger samman med principen att en konsument skall ha
möjlighet att med ett minimum av ansträngning kunna avvisa meddelanden som han
eller hon inte vill ta del av.301 I förarbetena till L om televisions- och radioverksamhet
nämns att syftet med reklamidentifieringsbestämmelsen också är att säkerställa att TV:n
är en tillförlitlig förmedlare av kunskap, kultur, samhällsdebatt och underhållning.302
Den svenska marknadsdomstolen har i fråga om direktreklam tolkat MFL 5 § på så vis
att det redan av ytterkuvertet bör framgå att försändelsen innehåller reklammaterial.303
Principen att en TV-tittare skall ha möjlighet att med ett minimum av ansträngning kun297

Se RP 8/1977 s. 26.

298

Paragrafen lyder: “Av marknadsföringen skall tydligt framgå dess kommersiella syfte samt för vems
räkning marknadsföringen bedrivs.” I den svenska MFL ingår kravet på reklamidentifiering i 5 §, som
lyder: ”All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om
marknadsföring.”

299

Se RP 194/2001 s. 45.

300

Se RP 125/2003 s. 88.

301

Se Nordell 1999 s. 846.

302

Se RP 34/1998 s. 35 f.

303

Så t.ex. i SvMD 1991:2, 1999:24 och 2002:4. Se även domskälen i SvMD 2004:25 beträffande
reklamidentifiering vid marknadsföring via SMS-meddelanden.

66

3. kap. Regleringen inom området
na låta bli att ta del av reklamen framgår även av avgörandet MD 1990:19, där domstolen konstaterade:
”TV-reklamer sänds till konsumenternas hem under korta avbrott i tv-programmen.
Marknadsdomstolen anser att mottagande av kommersiella meddelanden som sänds
via TV:n skall vara frivilligt för konsumenterna. Konsumenterna skall så lätt som
möjligt kunna låta bli att titta på reklamer, d.v.s. det skall vara lätt att urskilja
reklamer från övriga program” (Egen övers.).

Enstaka reklaminslag. Enligt 21 § 3 mom. är enstaka reklaminslag tillåtna bara i
undantagsfall.304 Det innebär att reklam i regel skall sändas i block som består av flera
reklaminslag. Det är tillåtet att sända enstaka reklaminslag om reklaminslaget är synnerligen långt, eller om tidsperioden som är tillgänglig för reklam är mycket kort, såsom
mellan ronderna i en boxnings- eller brottningsmatch. Även i sådana situationer där ett
programföretag inte har tillräckligt med beställningar från reklamköpare för att kunna
föra samman flera reklaminslag får enstaka reklaminslag visas.305 I den förklarande
rapporten till den europeiska konventionen om television över gränserna betonas dock
att enstaka reklaminslag är tillåtna endast i undantagsfall.306

Tobaksprodukter och alkoholdrycker. Redan i den äldsta versionen av TV-direktivet
betonades nödvändigheten att förbjuda såväl direkt som indirekt TV-reklam för cigaretter och andra tobaksprodukter.307 I 24 § L om televisions- och radioverksamhet görs
en hänvisning till L om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning, den s.k. TobaksL,
(693/1976). Förbudet mot direkt och indirekt reklam finns intaget i TobaksL 8 §.

I stycke 30 i ingressen till direktiv 89/552/EEG betonas vikten av att det införs strikta
kriterier i fråga om TV-reklam för alkoholhaltiga drycker. På samma sätt som för
reklam av tobaksprodukter finns i 24 § L om televisions- och radioverksamhet inga
bestämmelser om reklam av alkoholdrycker, utan paragrafen innehåller en hänvisning
till alkohollagen (1143/1994). Bestämmelser om reklam av alkoholdrycker finns i
304

Bestämmelsen motsvarar artikel 10 punkt 2 i TV-direktivet.

305

Se kommissionens tolkningsmeddelande C 102/2 s. 3.

306

Se den förklarande rapporten till den europeiska konventionen om television över gränserna, punkt
229.
307

Se stycke 29 i ingressen till direktiv 89/552/EEG.
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AlkoholL 33 §. Kriterierna som uppställs i 33 § motsvarar de som finns uppställda i
TV-direktivet artikel 15. Det finns dock en betydande skillnad mellan EU-regleringen
och den nationella lagstiftningen. Det är nämligen inte förbjudet att marknadsföra starka
alkoholdrycker enligt TV-direktivet. Alkohollagen innehåller däremot ett förbud mot
såväl direkt som indirekt reklam av starka alkoholdrycker (33 § 1 mom.). Eftersom TVdirektivet är ett minimidirektiv har Finland möjlighet att kräva att programföretag inom
dess jurisdiktion, iakttar strängare regler i ärenden som hör till tillämpningsområdet för
direktivet.

Bestämmelserna om alkoholreklam ändrades genom lag (588/2007) på så vis att det
fogades en ny punkt till den förteckning i 33 § över de kriterier som alkoholreklam
måste uppfylla. Enligt den nya punkten, 1 a, som trädde i kraft den 1 januari 2008 är
alkoholreklam i TV förbjuden mellan klockan 7 och 21.308 Det primära syftet med förbudet mot alkoholreklam i TV mellan klockan 7 och 21 är att förebygga och minska
barns och ungas exponering för alkoholreklam.309 Genom den minskade exponeringen
för alkoholreklam strävar man till att minska alkoholkonsumtionen bland barn och
unga. Trots att ifrågavarande begränsningar inte i sig garanterar att personer inleder
alkoholbruket innan uppnådd lagstadgad ålder för alkoholinköp, finns det dock starka
bevis för att alkoholreklam påverkar minderårigas alkoholbruk. Alkoholreklam är en
faktor som bidrar till att skapa positiva attityder till alkohol, och ett flertal undersökningar visar att en stor del av ungdomar kommer ihåg detaljer i alkoholreklamer. De
uppskattar de visuella och musikaliska elementen i reklamerna.310

Skydd av minderåriga. Det är inte endast i fråga om alkoholreklam som lagstiftaren har
tagit i beaktande behovet av att skydda minderåriga personer. Bestämmelser om skydd
av minderåriga finns i 25 § L om televisions- och radioverksamhet. Paragrafen motsvarar artikel 16 i TV-direktivet. TV-reklam får inte orsaka moralisk eller fysisk skada
hos barn. All marknadsföring, oberoende av vilket medium som används vid marknads308

Enligt samma punkt är alkoholreklam även förbjuden i samband med offentlig visning i biografer av
sådana filmer som enligt lagen om granskning av bildprogram (775/2000) får visas för personer under 18
år.
309

Se RP 232/2006 s. 14.

310

Se RP 232/2006 s. 4 ff.
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föringen, riktad till barn skall bedömas strängare än normalt. Motivet härför är att barn
har begränsade insikter eller erfarenheter, och är därför mera mottagliga för marknadsföringens påverkningar.311 En stor del av den marknadsföring som förekommer i TV
och andra medier är riktade till barn och ungdomar. Orsaken till att så mycket reklam
riktas till barn och unga, trots att dessa har begränsad köpkraft, är att de som framtida
konsumenter utgör en intressant och viktig målgrupp. Dessutom inverkar barns och
ungas önskemål i stor grad på familjens inköp.312 I 25 § finns ett uttryckligt förbud mot
att i TV-reklam direkt uppmuntra barn att övertala sina föräldrar eller andra att köpa
utannonserade produkter eller tjänster, samt utnyttja det speciella förtroende som barn
hyser för föräldrar, lärare eller andra personer. Sverige har valt att stifta striktare bestämmelser om skydd av minderåriga vid TV-reklam än vad TV-direktivet föreskriver.
Enligt 7 kapitlet 4 § i radio- och TV-lagen (1996:844) får reklam i en TV-sändning inte
syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år.

3.2.2 Sändarlandsprincipen
TV-direktivet baserar sig på en s.k. sändarlandsprincip. Vid tidpunkten för antagandet
av TV-direktivet fanns det olikheter i medlemsstaternas lagar och andra författningar
beträffande TV-sändningar. Olikheterna ledde till en risk för att den fria rörligheten för
sändningar inom gemenskapen hindrades samt en snedvridning av konkurrensen inom
den gemensamma marknaden.313 I ingressen till TV-direktivet betonas betydelsen av ett
avskaffande av alla restriktioner i friheten att tillhandahålla sändningstjänster inom gemenskapen, jämsides med en samordning av tillämpliga lagar.314 Sändarlandsprincipen
innebär att det är myndigheterna i sändarlandet som skall ansvara för kontrollen över att
TV-företagen inom dess jurisdiktion följer den inhemska regleringen. På det här sättet
garanteras fri rörlighet för sändningar inom gemenskapen utan en andra kontroll i de
mottagande medlemsstaterna. Myndigheterna i de enskilda medlemsstaterna kan endast
kontrollera de inhemska företagen. De har ingen rätt att kontrollera verksamheten hos

311

Se RP 8/1977 s. 25 f.

312

Se RP 34/1998 s. 37.

313

Se stycke 9 i ingressen till direktiv 89/552/EEG.

314

Se stycken 10–11 i ingressen till direktiv 89/552/EEG.
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de företag som är etablerade i en annan medlemsstat.315 Medlemsstaterna har emellertid
rätt att interimistiskt avbryta vidaresändning av ett programutbud med ursprung från en
annan medlemsstat.316

Ovan nämndes att Sverige har striktare bestämmelser om TV-reklam riktade till barn än
vad TV-direktivet föreskriver. Eftersom TV-direktivet baserar sig på sändarlandsprincipen uppstår frågan om denna princip hindrar tillämpning av de nationella bestämmelserna, beträffande sändningar från andra medlemsstater. Frågan har varit uppe för
prövning hos EG-domstolen, i det s.k. De Agostini-målet.317 Den svenska KO yrkade att
MD skall förbjuda De Agostini (Svenska) Förlag AB att marknadsföra varor och tjänster, på ett sätt som syftar till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. Marknadsdomstolen riktade under ärendets behandling (SvMD 1998:17) en begäran till EGdomstolen om ett förhandsavgörande beträffande frågan, huruvida TV-direktivet förhindrar en medlemsstat att ingripa mot TV-reklam som sänds från en annan medlemsstat. EG-domstolen kom till den slutsatsen att sändarlandsprincipen inte hindrar en
tillämpning av nationell lagstiftning beträffande omständigheter som inte regleras i direktivet. Domstolen konstaterade följande:
”Direktivet utgör således i princip inte hinder för en tillämpning av nationella
föreskrifter som på ett generellt sätt syftar till att främja konsumentskydd utan att det
för den skull införs en andra kontroll av televisionssändningar utöver den som den
sändande medlemsstaten är skyldig att utföra.318 Att beträffande televisionssändningar från andra medlemsstater tillämpa sådana föreskrifter i en medlemsstat som
de som diskuteras i målen vid den nationella domstolen, vilka har till syfte att skydda
konsumenter och i vilka det i detta syfte uppställs ett system med förbud och
ålägganden som är förenade med viten och som riktar sig till annonsörerna, framstår
således inte som ett hinder som är förbjudet enligt direktivet.”319

Ifall den mottagande medlemsstaten fråntas varje möjlighet att ingripa mot en annonsör
utomlands skulle reglerna i direktivet om vilseledande reklam (84/450/EEG), riskera att
315

Se Hasselberg & Karlsson & Söderlund 2002 s. 16.

316

Vidaresändning av programutbud kan avbrytas för högst sex månader. För närmare information om
förutsättningarna att avbryta vidaresändning, se artikel 2 a punkt 2 i TV-direktivet.
317

Förenade målen C-34-36/95 Konsumentombudsmannen v De Agostini (Svenska) Förlag AB respektive TV-Shop i Sverige AB.

318

Punkt 34.

319

Punkt 35.

70

3. kap. Regleringen inom området
förlora sitt innehåll beträffande TV-reklam.320 TV-direktivet hindrar inte en medlemsstat att ingripa mot en annonsör till följd av reklam som har sänts från en annan medlemsstat. Domstolen konstaterade dock att en förutsättning för ingrepp är att det inte
hindrar återutsändning i egentlig mening av televisionssändningar som härrör från den
andra medlemsstaten.321 TV-direktivet innehåller en del specifika bestämmelser om TVreklam, bl.a. regler om reklam riktad till barn. I enlighet med sändarlandsprincipen är
det den sändande medlemsstaten som skall säkerställa att de specifika bestämmelserna
följs.322 Den mottagande medlemsstaten får inte tillämpa egna strängare regler i sådana
frågor som specifikt reglerats i TV-direktivet, eftersom det skulle innebära en otillåten
andrahandskontroll.323

3.2.3 Nya reklamformer
Den digitala tekniken har gjort det möjligt för programföretag att ta i bruk nya metoder
för TV-reklam. Vid tidpunkten för antagandet av TV-direktivet var de nya reklamformerna okända, vilket i sin tur ledde till viss osäkerhet huruvida de nya reklamformerna är förenliga med TV-direktivets bestämmelser.324 I syfte att ge den europeiska
kommissionen en grundläggande insikt i och en aktuell bild av nya former för TVreklam, anförtrodde kommissionen konsultfirmorna Bird & Bird och Carat Crystal att
genomföra en studie om utvecklingen av ny reklamteknik.325 Kommissionen hade redan
tidigare betonat vikten av att analysera hur man kan garantera en klar åtskillnad mellan
reklam och redaktionellt innehåll.326 Studien fokuserade sig på följande tre nya reklamformer i TV: virtuell reklam, reklam med delad skärm samt interaktiv reklam.327 Virtuell reklam innebär att man ändrar på TV-signalen och med hjälp av virtuella metoder
infogar reklambilder. Det innebär att TV-tittaren får intrycket att reklamen finns i
320

Punkt 37.

321

Punkt 38.

322

Punkt 57.

323

Punkterna 59 och 60. För en närmare analys av domstolens avgörande, se Bernitz JT 1997-98 s. 479 ff.

324

Se KOM (2001) 9 s. 18.

325

Se KOM (2002) 778 s. 13.

326

Se KOM (1999) 657 s. 18.

327

Förutom nya former för TV-reklam inkluderade studien även metoder för reklam och sponsring i
medierna radio, bio, Internet och mobiltelefoner.
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verkligheten, d.v.s. rent fysiskt, trots att den är infogad på elektronisk väg i TV-signalen.328 Virtuell reklam används främst i samband med sändningar av sportevenemang,
men tekniken kan naturligtvis användas i samband med televisering av andra typer av
evenemang. Den virtuella reklamen är oftast uppbyggd på så sätt att reklamskyltarna
utmed en sportarena byts ut mot virtuell reklam, eller så att reklamsymboler infogas på
spelplanen eller vid sidan av målet i olika situationer under matchen.329 Tekniken möjliggör att det visas olika reklamer i olika länder.330 Reklam med delad skärm, s.k. split
screen-reklam, innebär samtidig eller parallell sändning av redaktionellt innehåll och
reklaminnehåll. TV-skärmen delas med andra ord upp i två eller flera delar, och i de
olika delarna kan innehåll av varierande slag visas samtidigt i bild. Med denna teknik
kan reklaminslag visas i en del av skärmen medan programmet fortsätter.331 Interaktiv
reklam innebär att reklamen blir tillgänglig för TV-tittaren efter att denne gjort ett aktivt
val att lämna ett egentligt program. TV-tittarna hämtar den interaktiva reklamen genom
att skicka ett meddelande om detta från fjärrkontrollen.332 Om TV-tittaren inte gör ett
aktivt val förblir reklamen osynlig. Vid interaktiv reklam förflyttas mottagaren från den
s.k. linjära miljön till den icke-linjära miljön.333

Ett av syftet med studien som Bird & Bird och Carat Crystal genomförde var att utreda
hur dessa tre reklamformer skall bedömas i förhållande till TV-direktivets bestämmelser
om reklam. I studien framkom att situationen skilde sig avsevärt mellan de olika
medlemsstaterna beträffande den faktiska användningen av de nya reklamformerna och
hur de nationella myndigheterna förhöll sig till användning av dessa. Storbritannien var
den enda medlemsstat som hade specifika bestämmelser för interaktiv reklam. Split
screen-reklam var tillåtet i Storbritannien och Tyskland334, medan det var förbjudet att
328

Se SOU 2005:62 s. 103.

329

Se SOU 2005:62 s. 113.

330

Se SOU 2005:62 s. 103. Situationen kan jämföras med tekniken som utvecklats för reklam på Internet.
Cookies gör att man kan lokalisera var webbsurfaren befinner sig, och ifall besökarens ip-adress är lokaliserad i Finland visas ofta en finskspråkig reklambanner. Se Enkvist-Gauffin 2006a s. 14.
331

Se Scheuer & Strothmann 2004 s. 29.

332

Med hjälp av ett blinkande textmeddelande som visas på TV-skärmen uppmärksammas TV-tittarna om
att de kan få tillång till den interaktiva reklamen.
333

Se SOU 2005:62 s. 229.

334

Tyskland var den enda medlemsstaten där man hade antagit särskilda bestämmelser i frågan.
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använda denna form av reklam i Nederländerna, Portugal, Sverige och Frankrike. Användning av virtuell reklam var förbjudet i Italien, Frankrike, Portugal och Norge,
medan det i Storbritannien och Tyskland fanns särskilda bestämmelser som under vissa
förutsättningar tillät användning av virtuell reklam.335 De nya reklamformerna hade med
andra ord givit upphov till olika tolkningar av TV-direktivets bestämmelser i de enskilda medlemsstaterna. För att minska oklarheterna kring hur de nya reklamformerna
skall bedömas i förhållande till TV-direktivets bestämmelser, konstateras följande i studiens slutsatser:
”The evolution of existing advertising techniques and of the new ones, as highlighted
within the scope of this study, leads us to recommend that, as matters stand, the
possibility should be considered of clarifying the application of the TVWF Directive
or amending it to a moderate extent, without at present seeking to formulate a new
directive applicable to all media.”336
Efter att ha tagit del av ovan nämnda studie beslöt kommissionen att gå vidare med
regleringen av audiovisuellt innehåll i två steg. Kommissionen ansåg att man i det korta
perspektivet kan uppnå bättre rättssäkerhet genom att utarbeta ett tolkningsmeddelande
om reklam, och att det inte behövs någon översyn av själva TV-direktivet. Kommissionen ansåg dock att man på medellång sikt måste se över vissa frågor som kräver ytterligare övervägande och diskussion, vilket kan leda till ändringar av TV-direktivet i ett
senare skede.337 I maj 2007 uppnåddes politisk enighet om ändring av TV-direktivet.
Förslaget till det nya direktivet behandlas nedan i kapitel 3.2.4.

3.2.3.1 Kommissionens tolkningsmeddelande338
I kommissionens tolkningsmeddelande tas ställning till huruvida de tre nya reklamformerna virtuell reklam, reklam med delad skärm samt interaktiv reklam skall tolkas i
ljuset av TV-direktivets bestämmelser om reklam. Även den ständiga kommittén inom

335

Se Bird & Bird och Carat Crystal 2002 s. 83 ff.

336

Se Bird & Bird och Carat Crystal 2002 s. 101.

337

Se KOM (2003) 784 s. 25.

338

Tolkningsmeddelande från kommissionen om vissa aspekter på bestämmelserna om TV-reklam i
direktivet ”Television utan gränser”, C 102/2, 28.4.2004.
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ramen för TV-konventionen har utfärdat tolkningsrekommendationer och avgivit yttranden om de nya reklamformerna.
I Finland har lagstiftaren inte tagit ställning till de nya reklamformerna.339 Radio- och
TV-lagutredningen i Sverige har däremot behandlat de nya reklamformerna utförligt
och föreslagit att bestämmelser om dessa införs i radio- och TV-lagen. Eftersom de nya
reklamformerna har behandlats utförligt i Sverige kommer en kort genomgång från den
svenska utredningen att göras nedan under respektive reklamform.

3.2.3.1.1 Virtuell reklam
Kommissionen anser att virtuell reklam är förenlig med TV-direktivet. Kommissionen
uppställer dock ett antal krav som den virtuella reklamen måste uppfylla för att den skall
anses förenlig med TV-direktivets bestämmelser. För det första får den virtuella reklamen inte påverka TV-tittarnas bekvämlighet och nöje, eller kränka programmens integritet och värde eller rättsinnehavarnas rättigheter. Tittarna måste i förväg informeras
om att det förekommer virtuell reklam i sändningen. Virtuell reklam får sättas in endast
på sådana platser där reklammeddelanden kan placeras ut fysiskt och som normalt används för reklamändamål. Dessutom bör den virtuella reklamen inte vara mera iögonfallande eller framträdande än den reklam som normalt finns på platsen, eftersom den i
så fall inverkar störande på mottagarens möjligheter att följa med programmet.340

Den ständiga kommittén inom ramen för TV-konventionen har så tidigt som år 1997
utfärdat en rekommendation för virtuell reklam.341 I rekommendationen föreskrivs:
“Furthermore, without prejudice to any other indications which might be necessary in
the future, it should be stressed at this stage that:
- the presence of virtual advertising messages during the broadcast of sports events
should be indicated to the viewers, by appropriate means, at the beginning and the
end of the programme concerned;
339
Konsumentverket har dock betonat behovet av att utveckla gemensamma spelregler för de nya reklamformerna samt hur man skall kunna garantera att konsumenterna har en reell möjlighet att låta bli att ta
del av sådan reklam, om de så önskar. Se Kuluttajavirasto 2002 s. 2.
340

Se kommissionens tolkningsmeddelande C 102/2 s. 8.

341

Recommendation (97) 1 Concerning the Use of Virtual Advertising Notably During the Broadcast of
Sports Events.
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- in no case should virtual advertising messages transform the perception or the
understanding of the event, or be detrimental to its visibility.”

Även EBU342 har utfärdat en resumé, vari ingår bestämmelser och principer som EBU
föreslår att virtuell reklam måste uppfylla.343 Förutom det som nämns i kommissionens
tolkningsrekommendation och i rekommendationen av den ständiga kommittén, föreslår
EBU att virtuell reklam får sättas in på en spel-/tävlingsplan endast utanför spel-/tävlingstid, och endast om det inte finns några spelare/tävlanden på planen. Enligt EBU
skall den här principen tillämpas oberoende av om det redan finns reklam på planen.
EBU föreslår också att virtuell reklam inte får placeras på personer eller deras utrustning.

Sverige. Frågan om virtuell reklam är förenlig med radio- och TV-lagens bestämmelser
om reklam har prövats två gånger av Granskningsnämnden för radio och TV redan år
2002.344 I båda fallen var det frågan om virtuell reklam i samband med fotbollsmatcher i
Premier League. De virtuella reklamskyltarna hade på elektronisk väg infogats i TVsignalen på vardera sidan om målet utanför den vita kortlinjen. Reklamskyltarna visades
när spelarna rörde sig mot eller uppehöll sig i målområdet. Granskningsnämnden
konstaterade i sina beslut att reklamskyltarna som var särskilt infogade i programmet
måste anses utgöra TV-reklam. Enligt granskningsnämnden stred reklamskyltarna mot
bestämmelserna i 7 kap. 1 och 7 §§ radio- och TV-lagen.345 Svarandebolagets, Canal+
Television AB, argument att det endast tog emot programmet via satellit för vidaresändning och att Canal+ inte hade kunnat ta bort reklamskyltarna saknade enligt granskningsnämnden betydelse.

Enligt radio- och TV-lagutredningen förbjuder radio- och TV-lagen inte virtuell reklam
som sådan. Utredningen konstaterar emellertid att virtuell reklam i praktiken är förbjuden enligt radio- och TV-lagens bestämmelser, eftersom sådan reklam i allmänhet visas
342

European Broadcasting Union.
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EBU Memorandum on Virtual Advertising, 25.5.2000.
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Beslut 2002-03-06 (121/02) och 2002-12-11 (787/02).

345

Enligt 7 kap. 1 § radio- och TV-lagen skall det både före och efter varje reklamavbrott sändas en
signatur i ljud och bild, vilken tydligt skiljer reklamen från övriga sändningar. I 7 kap. 7 § radio- och TVlagen föreskrivs att reklam skall i regel sändas mellan programmen.
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under pågående program och utan föregående annonsignatur. Det är också sannolikt att
visningen av virtuell reklam överskrider den högsta tillåtna annonstiden under en timme.346 Utredningen finner att även svenska programföretag bör ha möjlighet att sända
program som innehåller virtuell reklam, och föreslår därför att det i lagen införs en ny
bestämmelse som innebär att virtuell reklam inte skall betraktas som annonser i lagens
mening.347 Utredningen motiverar sitt ställningstagande med följande argument:
”Konkurrensen om inköp av sändningsrättigheter till internationella sportevenemang
är mycket hård … I takt med att virtuell annonsering blir mer accepterad i övriga
Europa kommer det att bli svårt för svenska programföretag att kräva att få en signal
utan sådan annonsering. Detta försätter svenska programföretag i en situation där de
antingen har att visa evenemanget i fråga trots att det innehåller annonsering som
strider mot radio- och TV-lagen eller att helt avstå från att köpa sändningsrättigheter
till internationella sportevenemang. Följden blir en minskad mångfald i det svenska
TV-utbudet.”348

Utredningen uppställer dock vissa restriktioner för virtuell reklam. För det första bör
virtuell reklam infogas endast på fasta föremål där annonsmeddelanden kan placeras ut
fysiskt och som normalt används för reklammeddelanden. För det andra får virtuella
reklamskyltar inte vara mer iögonfallande eller framträdande än de reklamer som normalt förekommer på platsen.349 För det tredje får en virtuell reklam inte leda till en försämrad bildkvalitet eller på något annat sätt inverka störande på tittarnas möjligheter att
ta del av programmet. Dessutom bör tittarna göras uppmärksamma på att det används
virtuell reklam i en sändning. Sådan information skall lämnas både före och efter programmet.350

En omständighet som förblir oklar i både kommissionens tolkningsmeddelande och den
svenska utredningen är vad som skall tas som utgångspunkt beträffande kravet att virtuell reklam får sättas in endast på sådana platser som normalt används för reklamändamål. Skall detta tolkas så att det är arenan, t.ex. vid ett idrottsevenemang, varifrån
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Se SOU 2005:62 s. 104.
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Se SOU 2005:62 s. 111 ff.
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Det innebär att de virtuella reklamskyltarna inte får vara av större format eller av en mer iögonfallande
färgsättning än de reklamskyltar som normalt förekommer på platsen. Se SOU 2005:62 s. 314.
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sändningen görs som blir avgörande, eller är det någon form av ”normalarena” som blir
utslagsgivande? Jag anser att bedömningen bör göras för varje arena skilt för sig. Arenor skiljer sig nämligen mycket från varandra både vad gäller utformning och storlek.
En fotbollsarena kan t.ex. vara inrymd innanför löparbanor eller enbart bestå av en
gräsplan av varierande storlek. Fotbollsplaner innanför löparbanor har av naturliga
orsaker normalt inga reklamer på marken utanför kort- eller långsidorna. Därför bör
virtuell reklam inte kunna placeras på sådana ställen, trots att reklamer ofta är fysiskt
placerade på marken på fotbollsarenor som består endast av en gräsplan.

Lagstiftaren i Finland har såsom ovan nämnts inte tagit ställning till de nya reklamformerna. I förarbetena till L om televisions- och radioverksamhet sägs att definitionen
av reklam inte täcker reklamtavlor eller logotyper, som visas i samband med televisering av olika evenemang. En förutsättning är dock att ingen särskild sändningsteknik
används för att förmedla reklamen.351 Virtuella reklamskyltar infogas dock i TV-signalen, vilket innebär att de enligt gällande lag bör anses falla in under reklambegreppet.
Detta leder till samma situation som betonas i den svenska utredningen, d.v.s. att virtuell reklam i praktiken är förbjuden eftersom den inte åtskiljs från det övriga programinnehållet med en signatur, inte placeras mellan programmen samt ofta överskrider
högsta tillåtna tid för reklam. Trots att virtuell reklam enligt såväl kommissionens tolkningsrekommendation som den ständiga kommitténs rekommendation anses stå i
överensstämmelse med både TV-direktivets och TV-konventionens bestämmelser, vore
det skäl att i den finska lagstiftningen ta in en särskild bestämmelse för att klargöra
situationen.

3.2.3.1.2 Split screen-reklam
Ständiga kommittén har år 2002 antagit ett yttrande gällande split screen-reklam. Enligt
kommittén är split screen-reklam förenlig med konventionen endast om reklamen uppfyller följande kriterier:
”(i) a clear and recognisable separation of programming and advertising content and
(ii) full compliance with all the other requirements of the Convention, in particular
351
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Articles 7 (responsibilities of the broadcaster), 11 (general advertising standards), 12
(duration of advertising), 13 (form and presentation of advertising), 14 (insertion of
advertising) and 15 (advertising of particular products)”.

Enligt artikel 10.1 i TV-direktivet skall reklaminslag hållas klart åtskilda från andra delar av programtjänsten.352 Det här har traditionellt genomförts så att reklam och redaktionellt innehåll har hållits åtskilda i tiden. Enligt tolkningsmeddelandet från kommissionen förutsätter dock inte direktivets ordalydelse eller syfte att reklam och redaktionellt innehåll hålls åtskilda i tiden, utan även en åtskillnad i rummet är förenlig med
TV-direktivet.353 Kommissionen konstaterar följande:
”Reklam med delad skärm är förenlig med direktivet, förutsatt att den är lätt att
känna igen och att den hålls helt åtskild från andra delar av programmet genom
akustiska eller optiska hjälpmedel för att förhindra att tittarna vilseleds att förväxla
reklam med redaktionellt innehåll. Reklam med delad skärm får inte innebära att
programmets integritet kränks. Sådan reklam omfattas helt av bestämmelserna i
direktivet om reklamens presentation (artikel 10), infogande av reklam (artikel 11)
samt reklaminslagens längd (artikel 18) och innehåll (artiklarna 12-16).”354

Sverige. Enligt utredningen är det inte möjligt att använda split screen-reklam utan att
överträda radio- och TV-lagens regler om annonsplacering. Eftersom split screenreklam anses vara tillåtet enligt TV-direktivet, medför de mer restriktiva reglerna i
Sverige att det uppstår en ojämn konkurrens mellan svenska och utländska programföretag på den svenska TV-marknaden. Därför anser utredningen att de svenska bestämmelserna bör ändras så att split screen-reklam blir tillåtet i viss utsträckning.355 Den
svenska utredningen förhåller sig dock mer restriktiv än kommissionen vad gäller lämpligheten att använda sig av split screen-reklam i samband med olika typer av program.
Bland annat under TV-serier, långfilmer eller debattprogram anser utredningen att split
screen-reklam inte får användas. Motiveringen härför är att split screen-reklam försvårar
för tittarna att ta till sig innehållet i det egentliga programmet, bl.a. till följd av den
förminskade bildstorleken, på ett sätt som inte kan anses acceptabelt.356 Utredningen
anser dock att split screen-reklam skall få visas under ett direktsänt evenemang, t.ex.
352

Motsvarande bestämmelse finns i 21 § 1 mom. L om televisions- och radioverksamhet.
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Se kommissionens tolkningsmeddelande C 102/2 s. 6.
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under ett direktsänt sport- eller kulturevenemang, då det är tillåtet att göra reklamavbrott
enligt gällande bestämmelser. Utredningen motiverar sitt ställningstagande enligt följande:
”Utmärkande för denna typ av sändningar är att evenemanget eller tävlingen pågår
fortlöpande utan hänsyn till att programföretaget väljer att göra en reklampaus. TVtittaren kommer under sådana omständigheter att helt missa händelseförloppet under
den tid som annonserna visas. I detta läge är det i vart fall inte sämre för TV-publiken
att åtminstone kunna följa exempelvis ett cykellopp eller en maratontävling i bild
samtidigt som annonssändningen pågår.”357

För att split screen-reklam skall uppfylla det allmänna kravet på reklamidentifiering
anser utredningen att det på den del av skärmen där reklamen visas, måste det löpande i
bild anges att det är fråga om reklam. Däremot anser utredningen det inte vara nödvändigt att sända en akustisk annonssignatur.358

I kommissionens tolkningsmeddelande tas inte ställning till frågan huruvida det har
någon betydelse att reklaminslaget som visas i ena delen av skärmen har både ljud- och
bildinslag, eller enbart bildinslag. Såvida split screen-reklaminslaget består av såväl
ljud- som bildinslag bör den svenska utredningens bedömning, d.v.s. att det är endast
under direktsända evenemang som split screen-reklam får användas, vara den enda
ändamålsenliga lösningen. I synnerhet inhemska TV-serier, långfilmer och debattprogram sänds ofta utan textning. Ifall split screen-reklam med ljudinslag sänds under
dylika situationer, innebär det att tittaren går miste om en del av programmet på ett sätt
som inte kan anses acceptabelt. Dessutom betonas i kommissionens tolkningsmeddelande att split screen-reklam inte får innebära att programmets integritet kränks.359 Sändande av split screen-reklam med ljudinslag under TV-serier, långfilmer och debattprogram
bör anses kränka programmets integritet. Ifall split screen-reklam med ljudinslag sänds
under direktsända evenemang, då det är tillåtet att göra reklamavbrott, är olägenheten
för tittaren betydligt mindre. Vid ett ”traditionellt” reklamavbrott skulle tittaren ändå
missa hela händelseförloppet under avbrottet. Enligt den svenska utredningen har
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programföretagen själva rätt att bestämma om split screen-reklamen skall förenas med
ljud eller inte.360

En annan väsentlig omständighet som inte beaktas i kommissionens tolkningsmeddelande är hur stor del av skärmbilden som får upptas av reklaminslaget. Ju större del av
skärmbilden som upptas av reklamen desto svårare blir det för TV-tittaren att ta del av
programmet. Dessutom ökar sannolikheten för att reklamen kränker programmets integritet ju större reklamutrymmet görs. Eftersom det i kommissionens tolkningsmeddelande betonas att split screen-reklam inte får innebära att programmets integritet kränks,
bör inte reklamen uppta någon stor del av bildskärmen. Enligt den svenska utredningen
har programföretagen själva rätt att bestämma hur stor del av skärmbilden som skall
upptas av reklam, men betonar att kraven på att programmets integritet och värde eller
rättsinnehavarnas rättigheter inte får kränkas. Utredningen ger som allmän vägledning
att rutan för reklam kan vara större under de delar av sändningen då det inte händer så
mycket, än under de delar av sändningen då tittarna har större intresse av att se vad som
inträffar. När tittarna har ett mycket stort intresse av att kunna följa med händelserna,
såsom t.ex. målgången i en tävling, förordar utredningen att det inte bör vara tillåtet att
sända split screen-reklam.361

Varken kommissionens tolkningsmeddelande eller den svenska utredningen tar i
beaktande den omständigheten att split screen-reklamen kan utformas på två olika sätt.
För det första kan den lägga sig ovanpå TV-bilden, d.v.s. så att den del av TV-bilden
som blir under reklamen, blir osynlig för TV-tittaren.362 Jag har valt att kalla denna
form av split screen-reklam för ”push over-reklam”. Split screen-reklamen kan också
utformas så att den skuffar upp TV-bilden i motsvarande mån som upptas av reklamen.
TV-bilden komprimeras med andra ord, och denna form har jag valt att kalla för ”push
up-reklam” Med beaktande av att dessa två former av split screen-reklam påverkar TVtittarens möjligheter att ta del av TV-sändningen på klart olika sätt, är det överraskande
att inget omnämnande finns intaget i kommissionens tolkningsmeddelande eller den
360
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svenska utredningen. Användning av ”push over-reklam” försvårar betydligt TVtittarens möjligheter att ta del av sändningen, medan ”push up-reklam” inte nödvändigtvis medför några större olägenheter. Naturligtvis är situationen beroende av hur bred
reklamen utformas. En förhållandevis smal ”push over-reklam” kan dock täcka textningen som används i t.ex. en långfilm, på ett sätt som bör anses otillbörligt. Däremot
finner jag i motsats till den svenska utredningen inget behov av att förbjuda användning
av split screen-reklam under bl.a. TV-serier och långfilmer, såvida reklamen sker som
”push up-reklam” utan ljudinslag. En ytterligare förutsättning är naturligtvis att reklamen inte upptar någon betydande del av skärmbilden. 363

3.2.3.1.3 Interaktiv reklam
När en TV-tittare väljer att ta del av interaktiv reklam innebär det att han förflyttas från
den linjära miljön till den icke-linjära miljön. Eftersom reklamen blir tillgänglig för
mottagaren på dennes begäran, är det en tjänst som faller utanför TV-direktivets tilllämpningsområde. Den interaktiva reklamen omfattas i stället av e-handelsdirektivet.364
TV-direktivet är emellertid tillämpligt på de program under vilka de interaktiva
programmen kan hämtas fram. I enlighet med artikel 10.1 måste den interaktiva ikonen
vara åtskild från det redaktionella innehållet, vilket innebär att den kan visas endast i
samband med ett reklaminslag. I analogi med artikel 10 i TV-direktivet måste tittaren
vara klart medveten om att ett klickande på ikonen leder till ett kommersiellt interaktivt
program. Enligt kommissionen kan detta lösas på så sätt att ett meddelande visas i
övergången mellan dessa program, och att tittaren inte förflyttas till den interaktiva
reklamen förrän han har klickat en andra gång. Kommissionen konstaterar dock att det
är de enskilda medlemsstaternas sak att bestämma hur reglerna skall utformas för att
tittarna garanteras ett adekvat skydd i detta avseende.365 När tittaren har förflyttats till

363
Det är också skäl att betona att många handburna applikationer, såsom t.ex. mobiltelefoner, i dag har
försetts med TV-funktioner. Dessa har av naturliga skäl en liten skärm som försvårar för mottagaren att ta
del av ett program. En split screen-reklam, trots att den skulle uppta en förhållandevis liten del av skärmbilden, försvårar tittandet av programmet ytterligare. Det här är en omständighet som bör tas i beaktande,
i synnerhet för TV-sändningar som sänds skilt till handburna applikationer.
364
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden.
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den interaktiva reklamen är TV-direktivets bestämmelser inte längre gällande, vilket
bl.a. innebär att inga begränsningar av reklamens längd gäller.

Sverige. Utredningen tog ställning till om radio- och TV-lagens tillämpningsområde bör
utvidgas till att gälla även interaktiva tjänster. Utredningen konstaterar att interaktiva
tjänster kommer att konkurrera med liknande tjänster som tillhandahålls via andra
plattformar, såsom t.ex. Internet. Utredningen betonar vikten av att det skapas en konkurrensneutral marknad för interaktiva tjänster oavsett vilken plattform tjänsterna
tillhandahålls på. Dessutom är det TV-tittarna som själva väljer att lämna den linjära
programmiljön och förflytta sig till den icke-linjära miljön. Med stöd av dessa argument
konstaterar utredningen att det inte föreligger några bärande skäl för att till alla delar
inordna interaktiva tjänster i TV under radio- och TV-lagens bestämmelser.366 Beträffande interaktiv reklam anser utredningen att det inte finns behov att reglera annonstiden, eftersom det är TV-tittaren som själv väljer när han skall lämna reklamen. Likaså
anser utredningen att det inte finns några skäl att reglera placeringen av interaktiv
reklam, eftersom reklamen inte orsakar några programavbrott.367 TV-tittarna bör dock i
samband med att de klickar på en ikon som leder till interaktiv reklam, på ett klart och
tydligt sätt informeras om att de förflyttas till kommersiella budskap. Ikonerna får inte
placeras eller utformas på ett sådant sätt att programmets integritet eller rättighetshavarnas rättigheter kränks, vilket bl.a. innebär att ikonerna inte får störa TV-tittarnas
möjligheter att så ostört som möjligt ta del av programmet.368 Ikonerna skall dessutom
vara neutrala och får inte innehålla några kommersiella budskap, såsom t.ex. ett varumärke, då ikonen visas under annan tid än under ett reklamavbrott.369

I kommissionens tolkningsmeddelande betonas att TV-tittarna måste vara klart medvetna om att ett klickande på en ikon leder till interaktiv reklam. Såsom nämndes ovan
föreslår kommissionen att detta kan ske på så sätt att ett meddelande visas i övergången
mellan dessa program, och att tittaren inte förflyttas till den interaktiva reklamen förrän
366
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han har klickat en andra gång. Enligt den svenska utredningen bör det dock vara tillåtet
att visa reklamer på den första sidan som visas efter att TV-tittaren klickat på ikonen.370
På ikonen bör ordet ”reklam” eller ”annons” finnas angivet, eller att den på något annat
motsvarande sätt markerar att reklam kommer att visas. På det här sättet är TV-tittaren
redan innan han klickar på ikonen, medveten om att det kommer att finnas reklam på
den sida som öppnas.371

Sverige har såsom ovan nämnts striktare bestämmelser än TV-direktivet vad gäller
reklam riktade mot barn. Enligt 7 kap. 7 b § radio- och TV-lagen får reklamer inte avbryta ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. Utredningen
konstaterar att de skäl som motiverar förbudet att låta reklamer avbryta barnprogram
även är för handen när det gäller interaktiv reklam.372

3.2.4 Förslag till ny EU-reglering
Mycket har hänt inom tekniken och marknaden för TV-tjänster sedan TV-direktivet
antogs på 1980- och 90-talet.373 Det har medfört att TV-direktivet onekligen är föråldrat.
Ovan nämndes tre nya marknadsföringsformer som har blivit möjliga att genomföra i
och med digitaliseringen. De nya marknadsföringsformerna ledde till avsevärda oklarheter beträffande huruvida de är förenliga med TV-direktivet eller ej. Tolkningsmeddelandet från kommissionen klargjorde den frågan, men många andra omständigheter,
såsom konvergensen som skett på området för audiovisuella tjänster, förutsatte en
revidering av TV-direktivet. I synnerhet ansågs den omständigheten att TV-programföretag, som allt oftare måste konkurrera med företag som erbjuder samma eller
liknande audiovisuella tjänster via andra plattformar, är underkastade olikartade (mera
strikta) regler. Det leder till att företag omfattas av olika spelregler beroende av på
vilket sätt innehållet distribueras, trots att innehållet i själva programtjänsterna kan vara
identiska.374 I motiveringarna till ändringsförslaget betonas att det behövs flexiblare
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regler för linjära audiovisuella medietjänster, i synnerhet beträffande reglerna om
reklam.375

3.2.4.1 Tillämpningsområdet
Den stora förändringen i den föreslagna ändringen av TV-direktivet är utvidgningen av
tillämpningsområdet, så att det omfattar olika former av audiovisuella medietjänster.376
Med audiovisuella medietjänster avses tjänster som är avsedda att tas emot av och kan
tänkas ha en klar påverkan på en betydande del av allmänheten. Utanför tillämpningsområdet faller tjänster som primärt inte har några ekonomiska syften och som inte
konkurrerar med TV-sändningar. Det innebär att bl.a. privata webbplatser och andra
tjänster som tillhandahåller eller distribuerar audiovisuellt innehåll som har framställts
av privata användare i syfte att delas och utbytas inom intressegrupper, faller utanför
direktivets tillämpningsområde.377 Det framgår inte av ingressen till direktivförslaget
eller någon annanstans hur gränsdragningen skall göras, d.v.s. när skall en webbsida
anses vara privat och inte ha några primära ekonomiska syften? Det är skäl att nämna att
den hetaste trenden för tillfället är bildandet av privata communities för tillhandahållande och distribution av audiovisuellt material. Många privatpersoner som upprätthåller
bloggar och motsvarande tjänster har reklamer på sina webbsidor. Med intäkterna från
dessa reklamer kan en del av kostnaderna för upprätthållandet täckas, eller t.o.m. skapa
vinst för den som upprätthåller tjänsten. Ifall reklamintäkterna skapar upprätthållaren av
tjänsten en ekonomisk vinst, blir frågan om verksamheten faller innanför direktivets
tillämpningsområde. Jag anser att gränsdragningen mellan tjänster som faller innanför
respektive utanför direktivets tillämpningsområde inte kan göras enbart på basen av om
tjänsten skapar ett litet ekonomiskt överskott eller inte. Den omständigheten att det finns
enstaka reklamer på webbplatsen kan inte heller ha någon avgörande betydelse,
eftersom oerhört många privata webbplatser har reklamer på sina webbsidor: inte i syfte
att inbringa ekonomisk vinst, utan för att täcka en del av kostnaderna. Dessutom är det
inte ovanligt att privata webbplatser som helt och hållet saknar reklamintäkter eller
375
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andra intäkter, men som har ett stort antal besökare, köps upp av företag för betydande
belopp.378 Det ovan nämnda innebär att gränsdragningen bör göras på basen av flera
omständigheter, såsom storleken av reklamintäkter, huruvida webbplasten marknadsförs
aktivt på andra webbplatser för att öka antalet aktiva besökare samt hur stort antal aktiva
besökare webbplatsen har. Endast med hjälp av en helhetsbedömning av ovan nämnda
faktorer går det att göra en saklig gränsdragning mellan verksamheter med eller utan
primära ekonomiska syften.

I punkt 14 i ingressen till ändringsförslaget föreskrivs att alla former av privat korrespondens, såsom e-postmeddelanden som sänds till ett begränsat antal mottagare
faller utanför definitionen av audiovisuella medietjänster.379 Även på denna punkt
uppkommer tolkningssvårigheter. Avser undantaget täcka alla e-postmeddelanden eller
endast sådana situationer där antalet mottagare är litet?380 Direktivet baserar sig på
principen om teknikneutralitet.381 Detta talar för att undantaget skall tolkas så att det
gäller endast i sådana fall meddelandet sänds till ett begränsat antal mottagare. Å andra
sidan sänds ett e-postmeddelande alltid till ett begränsat antal mottagare. Meddelandet
kan nämligen inte tas emot av andra än de som är namngivna i meddelandets mottagarfält.382 Eftersom målsättningen med direktivet är att underordna medietjänster som
tillhandahålls eller levereras via olika plattformar/tekniker en grunduppsättning samordnade regler, bör även medietjänster via e-post falla in under direktivets tillämpningsområde. Hur stort antalet mottagare av ett e-postmeddelande skall vara för att det inte
längre skall anses vara fråga om privat korrespondens blir en fråga som domstolarna
måste ta ställning till, i sista hand EG-domstolen. Undantaget gäller samtliga former av
privat korrespondens. E-postmeddelanden är endast ett exempel på privat korrespon-
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Ofta kan detta ha varit den ursprungliga avsikten med startandet av den privata webbplatsen.
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Motsvarande text på engelska är: any form of private correspondence, such as e-mails sent to a limited
number of recipients.
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Det är skäl att betona att dagens e-postprogram möjliggör sändande av meddelanden med audiovisuellt
innehåll.
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dens, men även t.ex. videotelefoni och videokonferenser är ofta av privat karaktär och
bör därmed undantas direktivets tillämpningsområde.

Definitionen av audiovisuella medietjänster omfattar inte heller sådana tjänster där det
audiovisuella innehållet endast är en sidoeffekt av tjänsten, och inte dess huvudsakliga
syfte.383 Som exempel nämns webbplatser där det audiovisuella innehållet är av underordnad betydelse, såsom animerade grafiska element eller små reklaminslag. Det ges
ingen vägledning i vad som avses med små reklaminslag. Ordalydelsen som används
tyder dock på att det är endast storleken av reklaminslagen som påverkar bedömningen,
och inte hur lång tid reklaminslaget varar.384 Det är t.ex. möjligt att placera rörliga
bilder och videoklipp inne i s.k. reklambanners. På det här sättet strävar marknadsförarna efter att kombinera den uttryckskraft som TV-reklam har och den interaktivitet som
Internet möjliggör.385 Om reklaminslaget upptar en stor del av utrymmet och blir det
dominerande inslaget på t.ex. en webbsida, bör situationen bedömas så att den faller
inom direktivets tillämpningsområde.

Enligt punkt 15 i ingressen till ändringsförslaget omfattar direktivet inte nätupplagor av
tidningar och tidskrifter. Även på denna punkt föreligger stor sannolikhet för betydande
tolkningsproblem. I direktivtexten saknas en definition på begreppen tidningar och tidskrifter. Bl.a. följande frågeställningar förblir öppna: måste det vara fråga om avgiftsbelagda tryckalster, bör antalet exemplar och spridningen av den tryckta versionen
uppgå till ett visst minimiantal eller täcka en viss marknad (lokal/nationell), gäller
undantaget enbart periodiskt utkommande tryckalster, och i så fall hur ofta bör den
tryckta versionen utges? Flera omständigheter talar för att det bör ställas vissa kvantitativa och kvalitativa krav på de tryckta versionerna av tidningar och tidskrifter. Som
tidigare nämnts är målsättningen med direktivet att skapa en teknikneutral reglering
samt att underordna olika typer av audiovisuella tjänster en grunduppsättning samordnade regler. En sådan lösning där det inte ställs några kvantitativa och kvalitativa krav

383

Se punkt 14 i ingressen till ändringsförslaget.

384

Den engelska texten använder orden small advertising spots.

385

Se Olsen 2000, kapitel “Mulling different formats”, stycke 5.
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på de tryckta versionerna, skulle leda till en sådan situation där det skulle vara oerhört
lätt att göra ett val att stanna utanför direktivets tillämpningsområde.

Ändamålsskäl talar dock för att också nätupplagor av sådana tidningar och tidskrifter,
som överskrider vissa kvantitativa och kvalitativa krav, bör falla in under direktivets
tillämpningsområde. Så är fallet när det audiovisuella inslaget är dominerande jämfört
med själva nätupplagan av tidningen eller tidskriften. Det har blivit allt vanligare att
nätupplagor av många dagstidningar tenderar att ha ett allt större utbud av videoinnehåll
i sina nätupplagor. Om tillhandahållandet och distributionen av audiovisuella tjänster
utgör ett mycket dominerande inslag för nätupplagor av tidningar och tidskrifter, finner
jag det vara ändamålsenligt att dessa tjänster faller innanför direktivets tillämpningsområde.

Direktivet reglerar audiovisuella tjänster, och med begreppet audiovisuell avses rörliga
bilder med eller utan ljud. Begreppet omfattar filmer utan ljud, men inte ljudöverföring,
radiotjänster eller separata textbaserade tjänster.386

3.2.4.2 Linjära och icke-linjära tjänster
Den nya regleringen gör en åtskillnad mellan linjära audiovisuella tjänster och ickelinjära tjänster. Med linjära audiovisuella tjänster avses s.k. ”sändningstjänster”, som inkluderar IPTV och strömmande (streaming) via webben, medan beställvideo är en form
av en icke-linjär tjänst.387 Linjära audiovisuella tjänster skiljer sig från icke-linjära
tjänster på så sätt att mottagarens valfrihet och kontrollmöjligheter är begränsade.388
Direktivet inkluderar en definition av både televisionssändningar (d.v.s. linjära audiovisuella tjänster) och beställtjänster (d.v.s. icke-linjära audiovisuella tjänster). Enligt
artikel 1c avses med en televisionssändning: ”en audiovisuell medietjänst som tillhandahålls av en leverantör av medietjänster för samtidigt tv-tittande enligt en program-

386

Se KOM (2007) 170 s. 4.

387

Se KOM (2005) 646 s. 10.

388

Se KOM (2005) 646 s. 16.
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tablå.”389 Enligt artikel 1e avses med en beställtjänst: ”en audiovisuell medietjänst som
tillhandahålls av en leverantör av medietjänster för tv-tittande vid en tidpunkt som användaren väljer på egen begäran utifrån en programkatalog som väljs av leverantören
av medietjänster.”

Direktivet är uppbyggt på så vis att artiklarna 3a-3f innehåller en grunduppsättning av
regler som skall gälla för alla audiovisuella medietjänster. I denna grunduppsättning av
regler ingår bl.a. förbud mot audiovisuella medietjänster med sådant innehåll som uppmanar till hets mot personer på grund av ras, kön, religion eller nationalitet.390 Genom
att införa en grunduppsättning av samordnade regler för samtliga former av audiovisuella medietjänster förhindras en snedvridning av konkurrensen inom mediebranschen.391

Eftersom direktivet reglerar såväl linjära som icke-linjära audiovisuella tjänster intas i
direktivet ett nytt begrepp: audiovisuell marknadskommunikation. Enligt artikel 1f avses
med audiovisuell marknadskommunikation: ”bilder med eller utan ljud som är utformade för att direkt eller indirekt marknadsföra varor och tjänster tillhandahållna av en
fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet eller främja dennes
anseende. Sådana bilder åtföljer eller ingår i ett program mot betalning eller liknande
ersättning eller i form av egenreklam.” Som exempel på audiovisuell marknadskommunikation nämns TV-reklam, sponsring, teleshopping och produktplacering. Såsom
nämndes ovan innehåller direktivet en grunduppsättning regler som är gemensamma för
linjära och icke-linjära tjänster. Det ansågs emellertid inte ändamålsenligt med en fullständig harmonisering med lika behandling av linjära och icke-linjära tjänster.392 Därför
reglerar merparten av direktivets bestämmelser endast linjära audiovisuella tjänster.
389
Begreppet ”samtidigt tittande” inkluderar också nästan samtidigt tittande, som uppkommer till följd av
variationer i den korta tidsförskjutningen mellan sändning och mottagande av sändningen. Den korta tidsförskjutningen uppstår på grund av tekniska orsaker i samband med sändningsprocessen. Se KOM (2007)
170 s. 4.
390

Se artikel 3b.

391

Se KOM (2005) 646 s. 13. Direktivet har emellertid kritiserats för att det utvidgar regleringen till sådana medietjänster som inte tidigare varit underordnade specifik reglering, se van den Bos 2006 s. 113. Diskussioner om valet mellan reglering och självreglering för olika verksamheter på Internet har varit synnerligen livliga redan en lång tid, se närmare Enkvist-Gauffin 2006a s. 243.
392

Se KOM (2005) 646 s. 7 f.
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Trots att begreppet audiovisuell marknadskommunikation inkluderar TV-reklam så
finns det fortfarande en särskild definition av begreppet TV-reklam, samt särbestämmelser som reglerar endast TV-reklam.393

3.2.4.3 TV-reklam
Reglerna för TV-reklam har förenklats och gjorts mera flexibla i det nya direktivet.
Motiveringen härför är att den ökade användningen av ny teknik och det ökade kanalutbytet inte längre motiverar en detaljerad reglering av reklaminslag för att skydda
tittarna.394

Placering av TV-reklam. TV-direktivets artikel 11 som reglerar placering av reklam har
kritiserats av programföretag för att den är alltför komplicerad.395 I det nya direktivförslaget har därför reglerna om placering av reklaminslag förenklats och gjorts mer
flexibla. För det första föreskrivs inte längre att reklam primärt skall infogas mellan
program. Det finns inte heller längre några särskilda bestämmelser för program som
består av fristående delar. Det nya direktivförslaget uppställer dock fortfarande kravet
på att reklaminslag som infogas i program inte får hota programmets integritet eller
rättsinnehavarnas rättigheter. Det innebär att programföretagen bör ta hänsyn till naturliga pauser i programmet samt dess längd och art vid placeringen av reklaminslag.396

Reglerna för reklamavbrott i nyhetsprogram, biograffilmer och i filmer producerade för
TV, med undantag för TV-serier och dokumentärer, har ändrats på så vis att dylika får
avbrytas av reklam en gång under varje programlagd period på minst 30 minuter.397 Det
finns inte längre något krav på att det måste ha förflutit 20 minuter mellan reklaminslagen, vilket innebär att programföretagen kan välja tidpunkten under programmen
som är mest lämplig för infogande av reklam. För barnprogram finns dock en särskild
bestämmelse. Sådana program får avbrytas av reklaminslag en gång under varje pro393

Definitionen motsvarar den definition som finns i TV-direktivet (89/552/EEG).

394

Se KOM (2007) 170 s. 8.

395

Se KOM (2005) 646 s. 6.

396

Se artikel 11.1 i det nya direktivet.

397

Enligt det första ändringsförslaget omfattade tidsperioden 35 minuter. Se KOM (2005) 646 s. 26.
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gramlagd period på minst 30 minuter, endast under den förutsättning att deras programlagda sändningstid överskrider 30 minuter.398 Det nya direktivet innehåller fortfarande
ett förbud mot reklaminslag i sändningar från religiösa ceremonier.

Tidsbegränsning av reklam. Bestämmelserna om tidsbegränsning av TV-reklam har
ändrats så att det inte längre finns någon maxgräns för TV-reklam per dag. Bestämmelsen om gränsen på 15 procent av den dagliga sändningstiden för reklaminslag
ansågs föråldrad, eftersom den inte var tillämplig i praktiken utan enbart teoretisk.399
Bestämmelsen om en maxgräns TV-reklam per timme, bibehålls dock i det nya direktivet. Maxgränsen är densamma som tidigare, d.v.s. 20 procent.

Vissa andra bestämmelser gällande TV-reklam. Många av de bestämmelser som nämndes ovan i kap. 3.2.1 är i stora drag oförändrade i det nya direktivet, varför jag inte
finner det vara motiverat med en närmare genomgång. Nämnas bör dock att de flesta
bestämmelserna har flyttats till artiklarna 3a-3f, vilket innebär att de är tillämpliga på
alla typer av audiovisuella medietjänster, och inte enbart för TV-reklam.

3.3 Den upphovsrättsliga regleringen
De centrala bestämmelserna om upphovsrätt finns intagna i upphovsrättslagen (URL,
404/1961). Genomgången av den upphovsrättliga regleringen nedan kommer att koncentreras på de bestämmelser som blir aktuella med tanke på tematiken i föreliggande
arbete, d.v.s. framtidens television och upphovsrättsliga spörsmål. Upphovsrätten har
under den senaste tiden blivit föremål för en allt intensivare reglering såväl på det nationella som på det internationella planet. Det har utarbetats ett flertal internationella konventioner och det har antagits många EU-direktiv inom området för upphovsrätt. Upphovsrätten hör till ett av de mest internationella rättsområdena.400 Den största enskilda
orsaken till den intensiva reglering och reformering av befintliga regelverk inom upphovsrättens område torde vara framväxten av ny teknologi; i synnerhet digitaliseringen
398

Se artikel 11.2 i det nya direktivet.

399

Se KOM (2005) 646 s. 11 samt s. 19.

400

Se RP 28/2004 s. 13.
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och de möjligheter den erbjuder. Trots att regleringen intensifierats under senare år har
det dock redan under en lång tid funnits internationell reglering. Den äldsta och samtidigt den viktigaste konventionen är Bernkonventionen från år 1886. Finland tillträdde
Bernkonventionen år 1928.401 Inom EU har det under en förhållandevis kort tidsperiod
antagits åtta direktiv på området för upphovsrätt. Det direktiv som har den största betydelsen för forskningstemat i förevarande arbete är det s.k. infosocdirektivet. Dessutom
har det under en längre tid förekommit ett nordiskt lagstiftningssamarbete i syfte att
uppnå en så enhetlig nordisk lagstiftning på upphovsrättens område som möjligt.402
Genomgången nedan koncentreras på den nationella lagstiftningen, som naturligtvis i
hög grad har formats av internationella konventioner och gemenskapslagstiftningen
inom EU.

3.3.1 URL
Den gällande upphovsrättslagen stiftades år 1961 och ersatte L om upphovsmannarätt
till alster av andlig verksamhet (174/27). URL har ändrats ett flertal gånger, och den
senaste stora revideringen av lagen skedde i samband med implementeringen av
infosocdirektivet. Ifrågavarande lagändring trädde i kraft den 1 januari 2006. Föremålet
för upphovsrätten är litterära och konstnärliga verk, till vilka även filmverk hör.403
Upphovsrätten är liksom övriga immaterialrätter uppbyggd kring ensamrättsprincipen.
Genom att tillerkänna upphovsmannen ensamrätt till sitt verk främjas det skapande
arbetet, vilket är upphovsrättslagstiftningens viktigaste målsättning. I ingresspunkt 10
till infosocdirektivet betonas att en skälig ersättning för utnyttjandet av verk måste
betalas till upphovsmännen för att de skall kunna fortsätta med sin skapande verksamhet. Även investeringar och handel främjas genom att trygga producenters och förläggares rättsliga ställning.404

401
För närmare information om Bernkonventionen och andra konventioner inom upphovsrättens område,
se t.ex. Haarmann 2005 s. 26 ff., RP 28/2004 s. 11 f samt prop. 2004/05:110 s. 40 ff.
402
Se RP 28/2004 s. 14 f. Även inom andra delar av det immaterialrättsliga området förekommer nordiskt
samarbete, se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 56.
403

1 § URL.

404

Se RP 28/2004 s. 7.
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Ensamrättskonstruktionen framgår av 2 § URL där det föreskrivs att upphovsmannen
har en uteslutande rätt att förfoga över verket.405 Upphovsmannen har en uteslutande
rätt att förfoga över verket på två sätt: att framställa exemplar av det samt att göra det
tillgängligt för allmänheten. Förutom dessa s.k. ekonomiska rättigheter har upphovsmannen även ideella rättigheter, till vilka hör rätten att bli namngiven vid utnyttjandet
av ett verk (namnangivelserätt) samt rätten att motsätta sig kränkande ändringar
(respekträtt).406

3.3.1.1 Rätten till mångfaldigande (exemplarrätt)
Exemplarrätten, d.v.s. rätten att framställa exemplar, gäller vid alla verkstyper, såsom
t.ex. böcker, CD och tidningar. En fråga som har diskuterats en längre tid till följd av
den tekniska utvecklingen är hur beständigt ett exemplar skall vara för att det skall anses
upphovsrättsligt relevant?407 Skall t.ex. en kopia som lagras i en dators arbetsminne vara
ett exemplar av verket som hör till upphovsmannens exemplarrätt? Före lagändringen
som trädde i kraft 2006 gav URL inte några tydliga tolkningsdirektiv i denna fråga.408 I
gällande lagstiftning har rätten till framställning förtydligats och lyder:
”Som framställning av exemplar anses varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller
permanent framställning av exemplar av verket oavsett i vilken form eller med vilken
metod det sker och oavsett om det sker helt eller delvis. Som framställning av
exemplar anses även att verket överförs till en anordning genom vilken det kan
återges.”

Den nya bestämmelsen om framställning av exemplar förtydligar endast lagtexten, och
innebär inte någon utvidgning av tidigare rätt. Även enligt den tidigare ordalydelsen
ansågs varje framställning omfattas av exemplarrätten, vilket innebar att t.ex. en mycket
kortvarig lagring i en dators arbets- eller buffertminne omfattades.409
405
Ensamrätten är emellertid inte absolut. I 2 kap. URL finns intagna bestämmelser som begränsar den i
2 § föreskrivna ensamrätten. Bestämmelserna om inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt syftar till
en lämplig samhällsmässig avvägning mellan upphovsmannens och det allmännas intressen, se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 173.
406

Se 3 § URL. De ideella rättigheterna kommer inte att behandlas närmare i föreliggande arbete.

407

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 126.

408
2 § 2 mom. URL hade följande ordalydelse: “Såsom framställning av exemplar anses även att verket
överföres på anordning, genom vilken det kan återgivas.”
409

Se RP 28/2004 s. 19 f.
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Tillfällig framställning av exemplar; 11 a § URL. Såsom nämndes ovan omfattar ensamrätten även exemplar som är tillfälliga. Ensamrätten till tillfälliga exemplar skulle
dock medföra betydande olägenheter med tanke på den moderna digitala miljön, där
många handlingar medför att det skapas ett stort antal tillfälliga kopior. Därför har det i
11 a § URL intagits en särskild inskränkning beträffande tillfälliga kopior. Enligt 11 a §
URL gäller den i 2 § föreskrivna exemplarrätten inte sådan tillfällig framställning av
exemplar, vilken uppfyller följande fyra kriterier: 1) som är flyktig eller sporadiskt förekommande, 2) som utgör en integrerad och väsentlig del av en teknisk process, 3) vars
enda syfte är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk, och 4) som inte har någon självständig
ekonomisk betydelse.410 Med stöd av denna bestämmelse är cachelagring och annan lagring som gör att överföringssystem kan fungera effektivt, undantagen upphovsmannens
exemplarrätt. Det förutsätts dock att mellanhanden inte ändrar på informationen.411 Det
bakomliggande syftet med bestämmelsen är att upphovsmännen måste anpassa sig till
den tekniska utvecklingen så att kommunikationen inte hämmas onödigt.412 Undantaget
har ett nära samband med ansvarsfrihetsreglerna i 12–15 i e-handelsdirektivet. I nämnda
artiklar föreskrivs att tjänstelevererande mellanhänder har ansvarsfrihet under vissa förutsättningar.413 Mellanhänder är en förutsättning för att verksamhet on-line över huvud
taget är möjligt, och syftet med ansvarsfrihetsreglerna är att garantera att mellanhändernas ansvar inte blir oskäligt betungande.414

Framställning för eget bruk; 12 § URL.Ett annat centralt undantag till exemplarrätten
finns intaget i 12 § 1 mom. URL vilket lyder: ”Av offentliggjorda verk får var och en
framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk. På detta sätt framställda exemplar
410
Alla fyra kriterier måste vara uppfyllda för att upphovsmannens exemplarrätt utesluts, se RP 28/2004
s. 87. Paragrafen motsvarar artikel 5.1 i infosocdirektivet.
411

Se RP 28/2004 s. 88 f.

412

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 127 f.

413

Direktivet delar upp mellanhänderna i följande tre kategorier: mere conduit, cachning samt värdtjänster. För en mer ingående analys av innebörden av de olika tjänsterna, se prop. 2001/02:150 s. 20 f,
samt Ds 2001:13 s. 72 ff. Direktivet har implementerats i Finland genom L om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002).
414

Se Koelman 2000 s. 46.
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får inte användas för andra ändamål.” Man kan säga att denna bestämmelse är ett uttryck för principen om att upphovsrätten stannar vid hemmets dörr.415 Tidigare utgjorde
privatkopieringen ingen större förlust för upphovsmännen, men i takt med att den tekniska utvecklingen har situationen förändrats märkbart. Uppfinningar såsom t.ex. kassett- och videobandspelare, fotokopieringsapparater och CD-brännare möjliggör framställning av exemplar på helt andra sätt än tidigare. I synnerhet digitaltekniken har haft
stor inverkan på exemplarframställning. Digitaltekniken gör det möjligt att snabbt och
billigt skapa kopior av mycket hög kvalitet.416 Internet, i synnerhet olika fildelningssystem, har skapat helt nya förutsättningar att ladda ned exemplar via nätet och dela
med sig av exemplar till andra användare.417

De förbättrade möjligheterna till privatframställning av exemplar har medfört att upphovsmännen med olika metoder har försökt hindra den omfattande privatkopieringen,
t.ex. genom olika former av s.k. ”shrinkwrap” eller ”clickwrap-klausuler” och kopieringsskydd av olika slag.418 Även lagstiftaren har reagerat på situationen. Enligt 50 a § 1
mom. URL är det förbjudet att kringgå en effektiv teknisk åtgärd för skydd av ett verk
som upphovsmannen eller någon annan med upphovsmannens tillstånd i samband med
tillgängliggörande av verket för allmänheten har installerat för skydd av verket. Med
kringgående avses förfaranden som gör en teknisk åtgärd ineffektiv eller påverkar dess
funktion på så sätt att den inte längre fungerar på det sätt som avses.419 Vad som avses
med en effektiv teknisk åtgärd framgår av 50 a § 2 mom. URL. Enligt ifrågavarande moment avses med effektiv teknisk åtgärd ”varje sådan teknik, anordning eller komponent
som utformats att vid sedvanligt bruk förhindra eller begränsa mot ett verk riktade åtgärder till vilka upphovsmannen eller en annan rättsinnehavare inte har givit sitt samtycke och som uppfyller skyddsändamålet.” Tekniska åtgärder kan bestå av t.ex. vattenstämplar, digitala underskrifter eller kontrollmekanismer för kopiering. En effektiv tek415

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 178.

416

Se Wagle & Ødegaard 1997 s. 63 f.

417

Se Schollin 2004-05 s. 62 samt prop. 2004/05:110 s. 285.

418

För närmare information om shrink- och clickwrap-klausuler, se Pawlo 1999 s. 140 ff. Framförallt vid
försäljning av musikfiler på webben används DRM-skyddade filer. DRM är en förkortning av Digital
Rights Management. DRM-tekniken kan t.ex. hindra vidarekopiering av filer. DRM-skyddade filer har
dock fått hård kritik för att de ibland omöjliggör uppspelning av lagligt införskaffade filer.
419

Se RP 28/2004 s. 129.
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nisk åtgärd kan vanligtvis inte kringgås eller avkodas i misstag, och åtgärden anses tillräckligt effektiv när syftet med skyddet uppnås.420 Lagstiftaren har dock tagit i beaktande att tekniska åtgärder ibland kan medföra att den som lagligen har förvärvat verksexemplaret inte kan lyssna eller se på verket. Därför föreskrivs i 50 a § 3 mom. URL att
förbudet mot kringgående av tekniska åtgärder inte tillämpas i sådana situationer. Det är
emellertid förbjudet att framställa exemplar av ett verk, om den tekniska åtgärd som
skyddar verket har kringgåtts för att lyssna eller se på verket med stöd av 3 momentet.

Internet har medfört att intrång i upphovsrätten kan ske betydligt snabbare och enklare
än tidigare.421 Det är framförallt uppkomsten av P2P-nätverk som har gjort att fildelning
förekommer i så stor omfattning på webben. I dessa nätverk sprids exemplar av musik
och filmer ofta mycket snabbt efter att de har gjorts tillgängliga för allmänheten. Det är
inte helt sällsynt att kopior läcker ut för spridning på nätet, trots att de ännu inte har
givits ut.422 Efter en film har haft premiärvisning på en biograf brukar det inte ta lång tid
innan den finns tillgänglig för nedladdning. Detta till följd av att det finns vissa biografbesökare som filmar under förevisningen, för att sedan sätta ut inspelningen på webben
för distribution.423 Debatten om det skall anses olagligt att ladda ned upphovsrättsskyddat material från webben har varit, och fortfarande är, mycket livlig. I samband med
implementeringen av infosocdirektivet intogs en bestämmelse i URL enligt vilken det är
olagligt att utan upphovsmannens tillstånd ladda ned upphovsrättsskyddat material från
nätet, d.v.s. framställa ett exemplar för privat bruk (11 § 5 mom. URL). Trots att det
inte är tillåtet att ladda ned upphovsrättsskyddat material från webben utan upphovsmannens tillstånd, har lagstiftaren tagit i beaktande att det i ett öppet nätverk kan vara
svårt, rentav omöjligt, att avgöra om det rör sig om lagligt material. Därför valde lagstiftaren att inte påföra någon straffpåföljd för nedladdning av enstaka exemplar för enskilt

420

Se RP 28/2004 s. 129 f.

421

Se RP 28/2004 s. 10.

422

Orsaken till detta är att det ofta sänds ut demonstrationsexemplar av CD-skivor på förhand till olika
parter. Någonstans i leveranskedjan kan det hända att ett exemplar sätts ut på nätet, och sprids sedan
snabbt vidare.
423
Se RP 28/2004 s. 75. Eftersom filmer ofta har olika datum för premiärvisning på olika håll i världen,
kan kopior finnas tillgängliga för nedladdning på nätet trots att filmen ännu inte har kommit till biografsalongerna i ett visst land.
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bruk (56 § 2 mom. URL).424 Genom att införa bestämmelsen 11 § 5 mom. URL ville
lagstiftaren dock ge en signal till de enskilda medborgarna om det klandervärda i att
använda olagliga verksexemplar.425

Anordningar för kringgående av tekniska åtgärder. I 50 b § URL finns intaget ett
förbud mot tillverkning eller införsel i spridningssyfte, spridning till allmänheten, marknadsföring eller innehav i kommersiellt syfte av anordningar som möjliggör eller underlättar kringgående av sådana effektiva tekniska åtgärder som avses i 50 a § 2 mom.426
Sverige valde att inte inta något förbud mot marknadsföring av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder. Regeringen gjorde nämligen den bedömningen att relevant
lagstiftning som förbjuder sådan marknadsföring redan finns i form av marknadsföringslagen. Enligt den s.k. lagstridighetsprincipen måste all marknadsföring vara
laglig, d.v.s. den får inte strida mot annan lag eller kunna leda till lagbrott.427 Bl.a. i
SvMD 2002:15, 2002:16, 2003:30 och 2004:17 har domstolen konstaterat att marknadsföring som sker på ett sätt som står i strid med tvingande lagstiftning är otillbörlig i
MFL:s mening.428

Privat innehav av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder omfattas däremot
inte av förbudet. Även privat framställning av sådana anordningar faller utanför förbudet.429 Allt flera upphovsrättsskydda verk förses med effektiva tekniska åtgärder.
Vanligtvis består en teknisk åtgärd av ett datorprogram. Även de redskap som används
för kringgående av en teknisk åtgärd består ofta av ett datorprogram.430 Såsom nämndes
ovan får den som lagligen har förvärvat ett verksexemplar enligt 50 a § 3 mom. URL
kringgå en effektiv teknisk åtgärd om det är nödvändigt för att kunna lyssna eller se på
verket. En teknisk åtgärd, t.ex. ett datorprogram, är ofta så tekniskt komplicerat att en
normal användare inte besitter sådana tekniska färdigheter att han kan kringgå åtgärden.
Det innebär att i praktiken försätts undantaget i 50 a § 3 mom. URL ur spel, eftersom
424

Se RP 28/2004 s. 54.

425

Se RP 28/2004 s. 54.

426

Det är också otillåtet att tillhandahålla tjänster som möjliggör eller underlättar kringgående av en effektiv teknisk åtgärd.
427

Se prop. 2004/05:110 s. 309.

428

I samtliga avgöranden var det fråga om avkodningsutrustning.

429

Den som själv har tillverkat en sådan anordning får däremot inte sprida den vidare. Se RP 28/2004 s.
131.
430

Se RP 28/2004 s. 131.
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majoriteten av allmänheten inte själva kan framställa en anordning för att kringgå den
tekniska åtgärden. Naturligtvis finns det på webben ett stort antal program att ladda ned,
vilka möjliggör kringgående av tekniska åtgärder. Eftersom privat innehav av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder inte omfattas av förbudet, är det lagligt att
ladda ned sådana program. Programmet får dock inte användas för andra ändamål än att
kringgå tekniska åtgärder om det är nödvändigt för att kunna se eller lyssna på lagligen
införskaffade verk. Den som distribuerar ett sådant program via Internet bryter däremot
mot 50 b § URL.

En anordning, t.ex. ett datorprogram, kan ha fler funktioner än att kringgå en effektiv
teknisk åtgärd. Om anordningen har ett kommersiellt syfte eller användningsområde av
mer än begränsad art utöver kringgående av effektiva tekniska åtgärder, anses anordningen inte vara en förbjuden anordning. Frågan om de andra egenskaperna hos en
anordning än de som möjliggör kringgående av tekniska åtgärder, skall anses vara av
mer än begränsad art måste avgöras från fall till fall. Vid bedömningen skall fästas
avsikt vid de egenskaper hos anordningen som framställts som viktiga i marknadsföringen av anordningen.431

Vissa avkodningssystem. Till de anordningar som avses i 50 b § URL hör inte de avkodningssystem som används för att bl.a. kringgå skydd som används vid krypterade TVsändningar. Bestämmelser om sådana avkodningssystem finns intagna i L om förbud
mot vissa avkodningssystem (1117/2001). Avkodningssystem definieras i lagen enligt
följande: ”en utrustning, ett dataprogram eller ett annat system eller en väsentlig del av
ett system vars ändamål är att koppla bort skyddet för en i telenätet tillhandahållen
tjänst som skyddas med hjälp av ett särskilt tekniskt system.” Lagen tillämpas på informationssamhällets tjänster i telenät. För att en tjänst skall omfattas av lagens tillämpningsområde krävs att tjänsten är skyddad. En tjänst anses vara skyddad om den tillhandahålls mot ersättning och är föremål för villkorad tillgång.432 Med villkorad till431

Se RP 28/2004 s. 132.

432

Se direktiv 98/84/EG artikel 2 a (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång). Även
avgiftsfria tjänster kan vara förknippade med skyddade avgiftsbelagda mervärdestjänster som skall omfattas av lagens tillämpningsområde, se RP 146/2000 s. 10.
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gång avses alla tekniska åtgärder och/eller arrangemang som gör att mottagaren inte kan
få tillgång till tjänsten i tolkningsbar form innan han har blivit personligt godkänd som
behörig mottagare.433 Ett exempel på skyddade tjänster som har villkorad tillgång är
vissa televisionsutsändningar. För att kunna se på en sådan sändning måste mottagaren
först ha blivit godkänd som behörig mottagare. Ofta sker godkännandet på så vis att
mottagaren köper eller hyr en terminal eller ett kort som kan ta emot signalerna och
omvandla dem till tolkningsbart format. Vanligtvis förutsätter mottagandet av TVsändningarna dessutom att mottagaren månatligen betalar en ersättning. Det har dock utvecklats teknik som möjliggör avkodning av krypterade sändningar, s.k. ”svarta boxar”
och liknande hemterminaler. Enligt 3 § L om förbud mot vissa avkodningssystem är det
förbjudet att bl.a. inneha, använda och tillverka sådana avkodningssystem.434 Förbudet
är med andra ord betydligt mera omfattande än förbudet i 50 b § URL, eftersom det
sistnämnda förbudet inte omfattar privat innehav eller privat tillverkning av anordningar
för kringgående av tekniska åtgärder.

3.3.1.2 Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten
Tillgängliggörande av ett verk kan ske på fyra olika sätt: 1) genom överföring av verket
till allmänheten, 2) genom offentligt framförande av verket, 3) genom spridning av
exemplar av verket, samt 4) genom offentlig visning av verket (2 § 3 mom. URL).

Enligt punkt 1 kan ett verk överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg.
Alla former av distansöverföring omfattas av punkten. Ett levande framförande som
överförs med hjälp av mikrofoner och kameror till en publik som inte är fysiskt
närvarande vid platsen för framförandet, och som sålunda inte skulle kunna följa med
framförandet utan överföringen, betraktas som överföring av verket till allmänheten.435
Ifall det även finns publik vid själva platsen för framträdandet betraktas situationen som
433

Se direktiv 98/84/EG artikel 2 b.

434

Förbudet förutsätter inte att åtgärderna vidtas i kommersiellt syfte, utan även tillverkning av avkodningssystem för eget bruk och användning av avkodningssystem för att koppla bort ett skydd är förbjudet.
Se RP 146/2000 s. 8. I Sverige är personligt innehav och användning av avkodningsutrustning däremot
inte kriminaliserat. Det har dock framlagts förslag att privat olovlig användning och anskaffning skall
kriminaliseras. Enbart innehav föreslås dock inte kriminaliseras. Se Ds 2007:14 s. 28 f.
435

Se RP 28/2004 s. 81.
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både överföring av verket till allmänheten och offentligt framförande av verket.436 Till
överföring av verket till allmänheten omfattas också on demand-överföring. Med on
demand avses att enskilda medlemmar av allmänheten får tillgång till verket från en
plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.437

Med offentligt framförande av ett verk avses situationer där verket görs tillgängligt att
höras eller ses av en närvarande publik. Framförandet kan ske i formen av en levande
föreställning eller spelas upp för publiken från en upptagning med hjälp av tekniska
hjälpmedel, såsom t.ex. en videoprojektor.438 Lagtexten definierar däremot inte närmare
vad som avses med offentlighetskriteriet.439 I förarbetena till lagen betonas att frågan
måste avgöras från fall till fall och att de i rättspraxis etablerade gränsdragningarna är
tillämpliga även efter lagändringen.440
Det finns en hel del rättspraxis på området; exempelvis HD 1968 II 81, HD 2002:20
och HD 2002:101.
HD 1968 II 81. Ett bussbolag hade i fyra av sina bussar installerat högtalare via vilka
det för passagerarna hade spelats upp musik från radio, utan tillstånd från de finländska tonsättarnas intresseorganisation Teosto. Förfarandet ansågs utgöra offentligt
framförande och bussbolaget dömdes att betala ersättning till Teosto.441
HD 2002:20. Ett bostadshotell med 14 rum hade i varje hotellrum installerat en TV,
via vilken gästerna kunde följa med TV-sändningar. Vid prövning av frågan huruvida
detta utgjorde offentligt framförande konstaterade domstolen att den avgörande faktorn var att kretsen av gäster inte var begränsad på förhand, utan vem som helst hade
tillgång till rummen mot erlagd avgift. Därför ansåg HD att situationen uppfyllde
kriterierna för offentligt framförande. (Jfr upphovsrättsrådets utlåtanden 1996:8,
2000:6 och 2003:3).442

436

Se Haarmann 2005 s. 122.

437

Se RP 28/2004 s. 81.

438

Se RP 28/2004 s. 82.

439

Noterbart är dock att det enligt URL 2 § 4 mom. är fråga om offentligt framförande även i en sådan
situation där framförande sker inför en större sluten krets i förvärvsverksamhet.
440

Se RP 28/2004 s. 83. Jfr KM 1953:5 s. 47 var det konstateras att avgörandet måste ske in casu.

441

Domstolen gav inga närmare motiveringar för varför situationen skulle anses vara offentligt framförande.
442
Upphovsrättsrådet har enligt 55 § URL i uppgift att biträda undervisningsministeriet vid handläggningen av ärenden som angår upphovsrätt samt att avge utlåtanden i ärenden som gäller tillämpningen av
ifrågavarande lag. Upphovsrättsrådets utlåtanden har karaktären av rekommendationer, vilket innebär att
de binder varken den som har begärt utlåtandet eller motparten juridiskt.
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HD 2002:101. Domstolen prövade frågan om musik som spelades via radio samt
kassett- och CD-spelare i en taxibil skall anses vara offentligt framförande. Majoriteten av HD:s medlemmar ansåg att uppspelning av musik i en taxibil uppfyllde kriterierna för offentligt framförande. Den omständigheten att antalet passagerare per
skjuts hade varit mycket begränsat, hade ingen avgörande betydelse. Den avgörande
faktorn var att kretsen av passagerare inte var begränsad på förhand, utan möjligheten
att åka med taxibilen stod öppen för vem som helst.
Minoriteten av HD:s medlemmar ansåg däremot att bl.a. storleken av den grupp som
tar del av musiken och vilken betydelse musiken har för näringsidkaren och kunderna
bör tas i beaktande vid avgörandet om situationen skall anses uppfylla kriterierna för
offentligt framförande. Minoriteten betonade att taxiresor ofta är korta och hektiska
samt att antalet passagerare i medeltal är 1–2 personer. För kunden är tillgången till
skjuts och att den genomförs i enlighet med beställningen av avgörande betydelse.
Faktorer såsom bilmärke och möjlighet att lyssna till musik under skjutsen är av
sekundär betydelse, och kunden kan inte påverka dessa faktorer vid beställning av
taxiskjuts. Ljudåtergivningsförhållandena är ofta dåliga för kunderna och ofta stängs
musiken av. Möjligheterna att lyssna till musik är främst av betydelse för chauffören
under den tid han väntar på nya kunder. Minoriteten av HD:s medlemmar ansåg med
stöd av ovan nämnda argument att uppspelning av musik i taxibilar inte uppfyllde
kriterierna för offentligt framförande.443
Från svensk rättspraxis kan nämnas bl.a. NJA 1967 s. 150 (danstillställningar som en
förening arrangerade för sina medlemmar ansågs offentliga i och med att medlemmarnas antal inte var begränsat och inga särskilda kvalifikationer krävdes för medlemskap)444; NJA 1980 s. 123 (musik som gjorts tillgängligt för hotellgästerna på hotellrum via radio- och TV-apparater ansågs vara offentligt framförande)445; NJA 1986 s.
702 (musik som spelades upp för kunder i en butik som sålde TV- och radioapparater
i demonstrationssyfte av apparaternas ljudåtergivning ansågs vara offentligt framförande)446; NJA 1988 s. 715 (radiomusik som hade spelats upp för patienter och personal ansågs utgöra ett offentligt framförande).
Det har inte tidigare funnits någon enhetlig linje på det internationella planet kring
frågan om TV-sändningar som görs tillgänglig för gästerna på ett hotell via TVapparater på hotellrummen skall anses vara offentligt framförande.447 I ett avgörande
från EG-domstolen år 2006 skall en TV-utsändning som görs tillgänglig för hotellgästerna via TV-apparater på deras rum anses som överföring till allmänheten.448

443
Domen finns översatt till svenska i NIR 2003 s. 156 ff. Jfr upphovsrättsrådets utlåtande 1997:5 där rådet prövade samma ärende. Även i upphovsrättsrådet gick åsikterna isär.
444
Antalet medlemmar och hur många personer som hade deltagit i tillställningen saknade självständig
betydelse, se Karnell 1973 s. 282.
445

För närmare kommentarer kring rättsfallet, se Rosén 2003 s. 112 ff.

446

Jfr Strömholms genomgång av olika nyttjandeformer av musik inom musik- och radiohandeln och
huruvida nyttjandet utgör avgiftspliktiga framföranden. Se Strömholm 1984 s. 151 ff.
447

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 143 f.

448

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) mot Rafael Hoteles SA, mål C-306/05. För
närmare kommentarer kring avgörandet, se Axhamn 2007 s. 148 ff.
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Punkt 3 omfattar alla former av spridning av exemplar av verket. Hit hör bl.a. försäljning, uthyrning och utlåning. Med spridning i punkt 3 avses endast spridning av fysiska
exemplar av verket.449 När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke
första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits inom EES konsumeras
spridningsrätten.450 Alla rättshandlingar omfattas däremot inte av konsumeringen. Upphovsmannens rätt att göra exemplar av ett verk tillgänglig för allmänheten genom uthyrning konsumeras inte (19 § 2 mom. URL).451 Motiveringen att uthyrning faller utanför
konsumeringen är att man på så sätt har velat ge upphovsmännen en del av eventuella
hyresintäkter.452 Även för utlåning finns särskilda bestämmelser.453 Uthyrning och utlåning spelar en mycket viktig roll för upphovsmän, och redan år 1992 antogs ett EUdirektiv som reglerar dessa rättshandlingar.454 För att skapa mera klarhet och överskådlighet har direktivet kodifierats genom direktiv 2006/115/EEG.455 Konsumtionen är
territoriellt begränsad till EES-området. Enligt 19 § 5 mom. 2 punkten URL får dock ett
exemplar av ett verk som har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits utanför EESområdet, säljas eller på annat sätt varaktigt överlåtas om exemplaret har anskaffats av en
enskild för eget bruk. Med stöd av nämnda bestämmelse får t.ex. böcker som har köpts
utomlands spridas vidare till antikvariat.456

Den fjärde och sista formen av tillgängliggörande av ett verk är visning av verket.
Bestämmelsen omfattar endast sådan visning som sker utan användning av tekniska
hjälpmedel.457 Med visning avses att verket görs tillgängligt för att direkt iakttas av en
449

Se Tómasson 1997 s. 350.

450

Bestämmelser om konsumering av spridningsrätten finns intagna i 19 § URL.

451

Alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri får dock hyras ut till allmänheten.

452

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 133.

453
Enligt 19 § 4 mom. URL har upphovsmannen rätt till ersättning för utlåning av exemplar av verket till
allmänheten. För alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri har upphovsmannen däremot
ingen rätt till ersättning vid utlåning.
454
Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och
vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området.
455

Den kodifierade versionen ändrade emellertid inte den tidigare direktivtexten sakmässigt, utan kodifieringen var endast av formell karaktär. Se KOM (2006) 226 s. 2.
456

Se RP 28/2004 s. 101.

457

Visas verket med hjälp av tekniska hjälpmedel för en närvarande publik är det fråga om offentligt
framförande av verket. Se RP 28/2004 s. 83.
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närvarande publik. Om verket visas åt en publik som inte är fysiskt närvarande på själva
visningsplatsen, t.ex. via en TV-sändning, är det inte fråga om visning utan kategoriseras som överföring av verket.458

3.3.1.3 Skyddet för TV-företag
Bestämmelser om TV- och radioföretags ensamrättigheter finns intagna i 48 § URL. I
48 § 1 mom. ingår bestämmelser om oupptagna sändningar och i 48 § 2 mom. finns
bestämmelser om sändningar som har tagits upp. Enligt 1 mom. har sändarföretaget
ensamrätt att vidaresända sändningar, att ta upp sändningar på en anordning genom
vilken de kan återges samt att återge TV-sändningar i lokaler till vilka allmänheten har
tillträde mot avgift.459 Enligt 2 mom. får en utsändning som har tagits upp inte utan
sändarföretagets samtycke: 1) överföras till en anordning genom vilken den kan återges,
2) återutsändas, 3) spridas till allmänheten, eller 4) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den upptagna
utsändningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Rätten som uppkommer för ett TV-företag gäller utsändningen som sådan. Det innebär att rätten omfattar endast de programbärande signalerna (signalrätt) och inte själva innehållet i signalerna.460 Skyddstiden är 50 år räknat från det år då utsändningen ägde rum. Rätten att
framställa enstaka exemplar för enskilt bruk enligt 12 § URL, gäller även för radio- och
TV-utsändningar.

Ett TV-företag kan emellertid inte utöva sin ensamrätt helt utan begränsningar. Ett TVföretag har nämligen en sändningsplikt, s.k. must carry, beträffande evenemang av samhällelig betydelse. Bestämmelser om ifrågavarande skyldighet för TV-företag att till all-

458

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 130.

459

Frågan om ett programföretag har rätt att ta betalt av de som erbjuder allmänheten möjlighet att ta del
av en utsändning på en plats dit allmänheten har tillträde, t.ex. i en vänthall eller hotellvestibul, har dryftats bl.a. i SOU 2006:83 s. 48 ff.
460

Signalrätten innebär att TV-företaget har ensamrätt till utsändningen av ett evenemang som inte omfattas av verksbegreppet, t.ex. ett sportevenemang. Behovet av en särskild signalrätt betonades av radioföretag som ansåg att den tidigare upphovsrättslagstiftningen inte erbjöd dem tillräckligt skydd, se KM
1957:5 s. 33. Naturligtvis kan även innehållet i själva sändningen vara skyddat enligt upphovsrättslagens
bestämmelser, vilket det också vanligtvis är. Se Sønneland 2005 s. 642. TV-företaget kan vara rättsinnehavare till innehållet ifall rättigheterna har överlåtits, se Olsson 1996 s. 305.
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mänheten förmedla evenemang av samhällelig betydelse finns intagna i 20 § L om televisions- och radioverksamhet. Syftet med denna sändningsplikt är att allmänheten skall
kunna ta del av televiserade evenemang av samhällelig betydelse, utan att betala någon
separat avgift.461 I punkt 18 i ingressen till direktiv 97/36/EG nämns de olympiska spelen samt VM och EM i fotboll som exempel på evenemang av samhällelig betydelse.

461

Se RP 112/2002 s. 220.
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4 RÄTTSPRAXIS KRING DISTRIBUTION AV
MATERIAL ÖVER ELEKTRONISKA NÄTVERK
En följd av den tekniska utvecklingen är att det är betydligt enklare än tidigare att bl.a.
skapa kopior av upphovsrättsskyddade verk. Den upphovsrättliga lagstiftningen har
även varit tvungen att ändras ett flertal gånger till följd av den tekniska utvecklingen. På
grund av de nya teknikerna har det också uppkommit en riklig flora av rättspraxis inom
upphovsrätten.462 Genomgången av rättsfallen nedan begränsas till de frågor som har
betydelse även för framtidens TV-sändningar.463 Merparten av de rättsfall som analyseras nedan har emellertid inte direkt något med TV-sändningar att göra. Den enkla orsaken till detta är att det inte ännu finns någon etablerad rättspraxis kring TV-sändningar
via nya tekniker. Rättsfallen nedan behandlar dock sådana frågor kring kopiering och
upphovsrätt som blir aktuella även vid TV-sändningar via nya tekniker.

En anmärkningsvärd omständighet som är skäl att betona i fråga om domsluten kring
fildelning via elektroniska nätverk, är att käranden ofta har låtit bli att väcka talan mot
enskilda personer som har laddat ned och delat med sig av upphovsrättsskyddat material. Den mest sannolika orsaken till detta är att det kan vara arbetsdrygt, närapå omöjligt, att specifikt utreda vilka personer som har delat filer över ett elektroniskt nätverk.
Detta betonades även i det s.k. Grokster-fallet464 där högsta domstolen konstaterade
följande: “When a widely shared service or product is used to commit infringement, it
may be impossible to enforce rights in the protected work effectively against all direct
infringers, the only practical alternative being to go against the distributor of the

462
Situationen är inte unik för upphovsrättens del, utan även andra immaterialrätter har blivit föremål för
nya utmaningar till följd av den tekniska utvecklingen.
463
Genomgången fokuserar sig huvudsakligen på rättspraxis från Finland och Sverige. De amerikanska
domstolsavgöranden som har haft en stor betydelse med tanke på utvecklingen av ny fildelningsteknik,
nämndes ovan i samband med genomgången av P2P-TV (kap. 2.3).
464

Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764.
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copying device for secondary liability on a theory of contributory or vicarious infringement.”465

4.1 Distribution av upphovsrättsskyddat material via BBS
BBS (Bulletin Board System) var under de första åren efter Internets uppkomst den
dominerande varianten för distribution av material över elektroniska nätverk. Användningen av BBS:ar minskade dock snabbt efter uppkomsten av olika fildelningstekniker
på Internet. En BBS består av lagringsutrymme, såsom hårdskivor, som är kopplade till
telefonlinjer via modem och kontrolleras av en dator. De personer som använder
BBS:en kan via telefonlinjerna överföra material som de har lagrat på sina egna datorer
till lagringsutrymmet på BBS:en. Detta går under beteckningen uppladdning. Personerna som använder BBS:en kan även hämta material från lagringsutrymmet på BBS:en till
sin egen dators hårdskiva. Detta kallas för nedladdning.466

4.1.1 HD 1999:115
Den finska HD har i sitt avgörande 1999:115 behandlat frågan om spridning av upphovsrättskyddat material via en BBS.467 Person A, som upprätthöll BBS:en, beslöt vilka
personer som fick ansluta sig till systemet. De personer som beviljades tillträde till
systemet beviljades av A ett användar-ID och lösenord. Antalet användare uppgick till
101 personer. För att bibehålla rätten att få använda systemet förutsattes att användare
tillförde nya dataprogram till BBS:en. A hade givit användarna anvisningar, varningar
och förbud samt övervakade noggrant att användarna följde dessa. De användare som
inte hade följt de av A uppsatta reglerna uteslöts från systemet.

I ärendet tog domstolarna ställning till följande tre huvudspörsmål: hade A gjort sig
skyldig till olaga framställning av exemplar, hade A spridit exemplar till allmänheten

465

Se Metro-Goldwyn-Mayer 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, s. 929 f.

466

Se Sega Enterprises Ltd. v. MAPHIA, 857 F.Supp. 679 (N.D.Cal. 1994), s. 683.

467

Materialet bestod av upphovsrättsskyddade dataprogram.
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samt, hur ersättningen för ett eventuellt intrång skulle beräknas. Frågan om ersättningsansvaret behandlas emellertid inte nedan.468

Kopiering. A yrkade på att kopiorna av dataprogrammen, vilka fanns på A:s dator vid
tidpunkten för beslagtaget, inte hade framställts av honom, utan av de personer som
använde systemet. A yrkade därtill på att han inte kände till vilka program som fanns på
hans dator. Med stöd av vittnesbevis och meddelanden som hade hittats på hans dator
fann domstolen dock att A hade varit medveten om vilka program som fanns på BBS:en
samt att han själv aktivt hade sökt efter olagliga program och överfört dem till datorn.
Domstolen ansåg att olagliga kopior skapades i följande två situationer: 1) när användare överförde olagliga dataprogram till BBS:en, samt 2) när A överförde program som
fanns på hans dator till ett DAT-band. Hovrätten konstaterade: ”Senast när A har överfört de program, som användare skickat till datorn, till ett DAT-band har A skapat en
olaglig kopia.” (Egen översättning).469 Hovrätten betonade att enbart skapande och upprätthållande av en BBS inte uppfyller de krav på aktivt deltagande som förutsätts för att
en person skall anses vara gärningsman.

Hovrättens bedömning står i överensstämmelse med rättspraxis från USA. I Sega
Enterprises Ltd. v. MAPHIA betonade domstolen följande: “[W]hether Sherman knew
his BBS users were infringing on Sega’s copyright, or encouraged them to do so, has
no bearing on whether Sherman directly caused the copying to occur … Furthermore,
Sherman’s actions as a BBS operator and copier seller are more appropriately analyzed under contributory or vicarious liability theories.”470
I Religious Tech. Center v. Netcom On-Line Comm.471 tog domstolen ställning till
frågan om en upprätthållare av en BBS kunde anses vara skyldig till direkt intrång i
annans upphovsrätt, till följd av att olagliga kopior spreds via BBS:en.472 Domstolen
svarade nekande på frågan. Personer som laddar upp eller hämtar ned kopior från
468

För närmare information och kritik gällande HD:s beslut beträffande ersättningen, se Välimäki 2006 s.
72 ff. För närmare information om inhemsk rättspraxis kring utdömda ersättningar vid överträdelse av
bestämmelserna i URL, hänvisas läsaren till Harenko & Niiranen & Tarkela 2006 s. 503 ff.
469

A hade överfört samtliga program till ett DAT-band. Ifall någon användare begärde ett visst program
som fanns på DAT-band, men inte längre på hårdskivan, överförde A dem på nytt till hårdskivan.
470
Eftersom kärande inte hade bevisat att svarande direkt hade orsakat kopieringen, kunde svarande inte
bli ansvarig för direkt intrång. Se Sega 948 F.Supp. 923 (N.D.Cal. 1996), s. 932.
471
Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F.Supp. 1361
(N.D.Cal. 1995).
472
Nämnvärt är att upprätthållaren av BBS:en hade informerats av upphovsmännen att det fanns illegala
kopior på BBS:en, men han hade inte avlägsnat dessa från systemet.
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BBS:en gör sig skyldiga till direkt intrång, och enligt domstolen skulle det därför vara
onödigt att påföra även upprätthållaren av BBS:en ansvar för direkt intrång.473 Domstolen konstaterade emellertid att svarande kunde dömas för intrång i upphovsrätt
med stöd av contributory infringement och vicarious liability-doktrinen.474

Eftersom A hade överfört samtliga dataprogram från hårdskivan till DAT-band, och
ibland även från DAT-band tillbaka till hårdskivan, ansågs A aktivt ha deltagit i kopieringen.

Jfr NJA 1996 s. 79 där högsta domstolen förkastade talan mot upprätthållaren av en
BBS med motiveringen att denne inte aktivt hade deltagit i ned- eller uppladdning av
materialet på BBS:en. Upprätthållaren förhöll sig dock inte helt passiv; han ordnade
t.ex. datafilerna i olika segment på servern. På detta sätt begränsades tillträdet till vissa datafiler enligt användarstatus. Rosén anser att med stöd av tidigare rättspraxis
(t.ex. förmedling av musik på hotellrum) borde upprätthållaren till följd av sina aktiva
handlingar ha kunnat hållas ansvarig.475 Det är oklart huruvida HD skulle ha kommit
till en annan slutsats om talan hade förts som en civilprocessrättslig ersättningstalan,
och inte som en straffrättslig ansvarstalan.476

Spridning till allmänheten. Det andra huvudspörsmålet var huruvida nedladdningen från
BBS:en innebar att verken spreds till allmänheten i enlighet med 2 § 3 mom. URL. Med
allmänheten avses en tillräckligt stor grupp av personer.477 Enligt rättspraxis kring
offentlighetsrekvisitet har det ansetts sakna betydelse att endast någon enstaka person
har tagit del av verket. Den avgörande faktorn har varit huruvida en större personkrets
har haft möjlighet att ta del av verket.478

Såsom nämndes ovan var det A som beviljade personer tillträde till tjänsten. Med andra
ord kunde man inte använda BBS:en förrän A hade beviljat ett användar-ID och lösenord. Vid tidpunkten för beslagtaget uppgick antalet användare till 101 personer. Trots
att vem som helst inte kunde ta del av BBS:ens tjänster ansåg samtliga rättsinstanser att
kopiorna på BBS:en spreds till allmänheten. HD motiverade sin ståndpunkt enligt följande: ”Antalet användare har varit så stort och sannolikheten att godkännas som an473

Se Religious 907 F. Supp. 1361 (N.D.Cal. 1995), s. 1372.

474

Se Religious 907 F. Supp. 1361 (N.D.Cal. 1995), s. 1382.

475

Se Rosén 1996 s. 422 f.

476

Se Karnell 1996 s. 313.

477

Se Välimäki 2006 s. 41.

478

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 143. Jfr diskussionen i kap. 3.3.1.2 ovan.
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vändare har varit sådan, att det har varit fråga om spridning av dataprogram till allmänheten på det sätt som avses i 2 § 3 mom. URL.” (Egen översättning).

4.1.2 Östra Finlands hovrätt 7.4.2005, R 03/1060
I detta sammanhang är det skäl att nämna domen av östra Finlands hovrätt 7.4.2005 (nr
394, diarienr R 03/1060). I ärendet hade svarande på en Internetserver haft sparat upphovsrättskyddade musikaliska verk och filmverk. Andra personer som använde servern
kunde till sina egna datorer ladda ned kopior av dessa verk. För att få tillgång till servern förutsattes emellertid att man först hade erhållit ett användar-ID av den som upprätthöll servern. Antalet användare hade uppgått till högst tjugo-trettio personer. Såsom
användare godkändes endast personer som upprätthållaren av servern kände väl, och
inte några ”vänners vänner”. Hovrätten ansåg att syftet hade varit att hålla antalet användare litet, och att det inte hade varit lätt eller sannolikt att bli godkänd som användare. Hovrätten konstaterade att användarkretsen hade varit så liten och på förhand begränsad, att det inte hade varit fråga om spridande av verk till allmänheten på det sätt
som avses i 2 § 3 mom. URL.
I fråga om vidaresändning av TV-sändningar i bostadsbolag har det i rättspraxis fastslagits en gräns för när en sluten krets skall anses vara en sådan större sluten krets
som avses i 2 § 3 mom. URL. Enligt högsta domstolens avgörande 1998:155 går ifrågavarande gräns vid 25 hushåll.479

4.2. Distribution av upphovsrättsskyddat material via P2P
Trots att uppskattningsvis 60 till 80 procent av trafiken över Internet förmedlas via P2Pnätverk finns det förhållandevis ringa rättspraxis kring fildelning via sådana nätverk. Så
är fallet trots att en stor del av det material som förmedlas via P2P-nätverk torde bestå
av sådant upphovsrättsskyddat material som förmedlas utan rättsinnehavarnas samtycke.
BitTorrent är det klart mest använda protokollet i dag för fildelning, och tekniken avviker från tidigare använda tekniker för P2P. BitTorrent lämpar sig väl för distribution
av material med stor datamängd, såsom filmer och dataprogram. Eftersom BitTorrent är
det dominerande protokollet för fildelning i dagens läge har bl.a. ett stort antal skiv- och
479

Jfr upphovsrättsrådets utlåtande 2006:8 och 2007:16.
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filmbolag fört en intensiv kampanj för att få stopp på fildelningen via P2P-nätverk där
BitTorrent-protokollet används, s.k. BitTorrent-trackers. Det har emellertid ännu inte
uppkommit någon omfattande rättspraxis kring det rättsliga ansvaret för BitTorrenttrackers. En orsak till detta torde vara att rättsläget kring torrent-filer inte är helt klart;
en torrent-fil är inte en länk till en fil i teknisk bemärkelse. En torrent-fil innehåller
endast metadata om den fil som finns att laddas ned.480 Det kan väl förhålla sig så att
musik- och filmbolag samt andra rättsinnehavare till en början inte vågade ta chansen
att pröva frågan om upprätthållande av en BitTorrent-tracker är olagligt, med risken att
domstolen skulle ha ansett att sådan verksamhet inte utgör upphovsrättsintrång. En mera
trolig förklaring torde dock vara att servrar där torrent-trackers är placerade, i hög grad
har flyttats bort från amerikanskt territorium.481

4.2.1 Finreactor
Den 26 oktober 2006 avkunnades tingsrättens dom i det s.k. Finreractor-fallet.482 I
ärendet yrkades på straff för upphovsrättsbrott enligt SL 49 kap. 1 § (1995/1010),483 för
sammanlagt 32 personer p.g.a. deras medverkan i att upprätthålla BitTorrent-trackern
Finreactor.484 Som motivering för yrkandet betonades att personerna genom sina handlingar och åtaganden hade möjliggjort olaga kopiering och tillgängliggörande av verken

480
Metadatan består av uppgift om URL-adressen för BitTorrent-trackern, en kort beskrivning av
filen/filerna som finns för nedladdning (såsom t.ex. namn på filen, vilket nödvändigtvis inte överensstämmer med det faktiska innehållet i filen), samt en s.k. hashkod. Däremot innehåller torrent-filen inga
uppgifter om var filen/filerna som finns tillgänglig för nedladdning de facto finns.
481
I Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung, 447 F.Supp.2d 306 (S.D.N.Y 2006) väcktes talan mot
svarande som upprätthöll de två BitTorrent-webbsidorna Isohunt och Torrentbox. Bägge webbsidor fungerar fortfarande på webben, och enligt de uppgifter som finns utsatta på webbsidorna har servrarna för
båda tjänsterna flyttats från USA till Canada. I Columbia Pictures Industries, Inc. v. Bunnell, WL
2080419 (C.D.Cal. 2007) väcktes talan mot svarande som upprätthöll en webbsida där BitTorrenttrackern Torrentspy fanns. BitTorrent-trackern Torrentspy fungerar fortsättningsvis, men är inte längre
tillgänglig för användare belägna i USA.
482

Åbo TR 26.10.2006, nr 06/2908, diarienr R 06/1185.

483

I andra hand yrkades straff för upphovsrättsförseelse enligt 56 a § URL.

484

I samma mål väcktes talan även mot en enskild person som hade laddat upp en torrentfil av upphovsrättsskyddat material på trackern. Rättspraxis kring enskilda fildelares ansvar behandlas nedan i kap.
4.2.3.3.
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för allmänheten.485 Personerna hade tillsammans upprätthållit BitTorrent-trackern med
vetskap om att den användes för begående av intrång i annans upphovsrätt.

Samtliga svaranden bestred åtalet med i stora drag samstämmiga motiveringar. En av
motiveringarna var att svaranden inte själva hade framställt exemplar eller gjort verk
tillgängliga för allmänheten. Kopior av verken hade inte funnits lagrade på Finreactors
server, och upprätthållande av tjänsten utgjorde inte aktivt deltagande i de upphovsrättsintrång som begicks av enskilda användare av tjänsten.

Tingsrätten förkastade åtalet för upphovsrättsbrott för samtliga svaranden. Motiveringen
härför var att gärningarna inte hade begåtts i förtjänstsyfte, vilket var ett kriterium för
upphovsrättsbrott.486 Däremot dömde tingsrätten vissa av svarandena till straff för upphovsrättsförseelse med följande motiveringar:
”Vid bedömningen av det straffrättsliga ansvaret för de personer som deltog i upprätthållandet av tjänsten måste följande omständigheter tas i beaktande: avsikten med
tjänsten samt handlingarna hos de personer som deltog i upprätthållandet av tjänsten, utgjorde en nödvändig och direkt del i framställningen av exemplar vilken utfördes av dem som använde tjänsten … det material som har kunnat sökas via tjänsten
har varit indelat i olika kategorier; såsom dataprogram, PlayStation 2-spel, musik
o.s.v. … Tjänsten utvecklades ständigt. Avsikten med ovan nämnda åtgärder har varit
att få tjänsten att fungera effektivt och på ett sådant sätt att den med ringa ansträngning skulle erbjuda användarna möjligast mycket nytt och intressant material
… Eftersom handlingarna hos de personer som har deltagit i upprätthållandet av
tjänsten har utgjort en nödvändig och direkt del i framställningen och spridningen av
exemplar, bör dessa personer anses ha aktivt deltagit i exemplarframställningen.”
(Fri översättning).

Domstolen ansåg att vissa svaranden hade deltagit i upprätthållandet av tjänsten i så
ringa omfattning att de inte dömdes för upphovsrättsförseelse, utan för medhjälp till
upphovsrättsförseelse. Domstolen ansåg att de svaranden som hade haft en mycket underordnad roll i upprätthållandet av trackern, inte hade gjort sig skyldiga till medhjälp
till upphovsrättsförseelse.

485
De åtalade hade bl.a. klassificerat användare i olika kategorier, utfärdat varningar åt de användare som
inte följde trackerns regler samt tagit bort användarrätten för vissa användare. Finreactor var med andra
ord, i motsats till The Pirate Bay, inte tillgänglig för samtliga Internetanvändare, utan användningen av
tjänsten krävde registrering. Antalet registrerade användare uppgick till ca 10 000 personer.
486

Bestämmelsen för upphovsrättsbrott har sedermera ändrats (822/2005).
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4.2.2 The Pirate Bay
The Pirate Bay har blivit något av en långkörare och samtidigt mycket omdiskuterad. I
slutet av maj 2006 slog den svenska polisen till mot fildelningssajten och beslagtog
såväl datorer och servrar. I samband med polisrazzian beslagtogs även utrustning från
företag utan anknytning till The Pirate Bay. Åtta företag krävde ett skadestånd på
sammanlagt 600 000 kronor för den ekonomiska skada som de hade åsamkats till följd
av beslagtaget. JK avslog dock anspråken.487 Trots polisrazzian tog det inte många dagar innan tjänsten fungerade på nytt. Åtalet mot personerna bakom The Pirate Bay har
blivit uppskjutet ett antal gånger. Avsikten var att åtal skulle väckas innan utgången av
år 2006. Åklagaren beviljades dock förlängning för väckande av åtal till den 1 juni
2007. En ytterligare förlängning beviljades under sommaren fram till den 1 oktober
2007. Nu har förlängning beviljats till den 31 januari 2008. I skrivandets stund står
sammanlagt fem personer åtalade.488

Åklagaren har yrkat på straff för följande brottsrubriceringar: 1) Medhjälp till brott mot
upphovsrättslagen, samt 2) Förberedelse till brott mot upphovsrättslagen. Enligt åtalet
har administrationen, systematiseringen, programmeringen, finansieringen och driften
av fildeningstjänsten The Pirate Bay främjat andra personers intrång i upphovsrätten.
Enligt åtalet har de torrentfiler som lagrats i BitTorrent-trackern varit ägnade att användas som hjälpmedel vid brott mot URL.489 I åtalet betonas att driften av The Pirate Bay
har finansierats genom reklamintäkter, vilket innebär ett kommersiellt utnyttjande av
upphovsrättsskyddade verk och prestationer.490

Anmärkningsvärt är att en dansk domstol har medelst sin dom av den 5 februari 2008
fastslagit att internetoperatörer är skyldiga att blockera tillgången till adressen
www.thepiratebay.org, d.v.s. Internetadressen för The Pirate Bay.491 Enligt domstolen
medverkar internetoperatörerna till upphovsrättsintrång ifall de inte hindrar sina abonnenter från att få tillgång till nämnda webbadress. Det faktum att tillgången till
487

Se Goldberg 2007a stycken 1–4.

488

Se Larsson 2007 stycken 1–6.

489

Åtalet kan läsas på adressen: http://www.idg.se/polopoly_fs/1.143041!stamningsansokanpb.pdf.

490

De e-postmeddelanden som skall påvisa att The Pirate Bay är ett vinstdrivande företag kan läsas på
adressen: http://pcforalla.idg.se/polopoly_fs/1.144940.1202811089!mejl.pdf.
491

Frederiksberg fogedretten, sagsnr FS 14324/2007.
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www.thepiratebay.org även kan innebära möjlighet till laglig fildelning mellan de
som besöker webbsidan, ansåg inte domstolen kunna legitimera tillgången till ifrågavarande webbsida.492

4.2.3 Enskilda fildelare
Vid sidan av talan mot upprätthållare av P2P-nätverk har det även väckts talan mot
enskilda personer som har delat filer via P2P-nätverk. Orsaken till att kärande i första
hand har riktat talan mot upprätthållare av P2P-nätverk, och inte mot enskilda användare, är naturligtvis att det är arbetsdrygt att reda ut vem som har delat med sig av filer i
ett nätverk. Förutom att det är arbetsdrygt att ta reda på personerna är utredningen ofta
förknippad med bevissvårigheter. Uppgifter om en ip-adress ger inte nödvändigtvis några säkra bevis på vem personen bakom ip-adressen de facto är.

I Finland har det avkunnats förhållandevis många domar i ärenden beträffande enskilda
individer som har delat ut upphovsrättsskyddat material via P2P-nätverk. Detta skedde i
anknytning till Finreactor-målet. Nedan ges en kort genomgång av domarna. Genomgången koncentreras analysen på följande två faktorer: 1) brottsrubriceringen, och 2)
bevisningen. Däremot behandlas inte frågan hur domstolen har beräknat den ersättning
som svarande p.g.a. intrånget har dömts att betala till rättsinnehavarna.

Före genomgången av de övriga domarna kring enskild fildelning är det skäl att nämna
Tusby TR:s dom 30.11.2006.493 Åklagaren yrkade på att svarande hade begått upphovsrättsbrott, alternativt upphovsrättsförseelse, eftersom han hade placerat fyra torrent-filer
på Finreactors BitTorrent-tracker. Svarande bestred att han hade gjort sig skyldig till
upphovsrättsbrott, alternativt upphovsrättsförseelse. Han hade inte själv skapat torrentfilerna, utan han hade hämtat dem från en annan BitTorrent-tracker. Svarandes avsikt
var att de som använde Finreactor skulle kunna hitta torrent-filerna på Finreactors
tracker, och inte behöva besöka den andra trackern varifrån torrent-filerna hämtats. Han
hade inte själv laddat ned filerna till sin dator. Trots att svarande inte hade laddat ned
filerna eller gjort dem tillgängliga för andra användare från sin egen dator, ansåg TR att
492
Jfr domslutet av Københavns Byret av den 25 oktober 2006 (sagsnr F1-15124/2006) där domstolen
fastslog att svarande var skyldig att blockera tillgången till den ryska webbsajten AllofMP3.com.
493

Tusby TR 30.11.2006, R 06/548
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svarande hade gjort sig skyldig till upphovsrättsförseelse. Enligt TR kunde svarandes
handlande jämställas med att han för allmänheten hade gjort tillgängliga sådana filer
som han hade på sin egen dator.

4.2.3.1 Brottsrubriceringen
I samtliga ärenden har åklagaren primärt yrkat på att svarande har gjort sig skyldig till
upphovsrättsbrott (SL 49 kap. 1 §) och i andra hand till upphovsrättsförseelse (56 a §
URL). I samtliga domar som finns i skrivandets stund har den enskilda fildelningen ägt
rum före ändringen av SL 49 kap 1 § trädde i kraft.494
SL 49 kap 1 § hade följande lydelse före lagändringen: ”Den som i förvärvssyfte (här
framhävt) i strid med upphovsrättslagen (404/61) och så att gärningen är ägnad att
åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande men eller skada, gör intrång i
någon annans rätt till … skall, för upphovsrättsbrott dömas till böter eller fängelse i
högst två år.”

För att de enskilda fildelarna skulle kunna dömas för upphovsrättsbrott förutsattes med
andra ord att fildelningen skedde i förvärvssyfte. Ingen av svaranden hade erhållit någon
förtjänst från att ha delat med sig av de upphovsrättsskyddade verken, i den bemärkelse
ordet förtjänst har enligt det allmänna språkbruket. Åklagarna och målsäganden har
dock i samtliga ärenden yrkat på att fildelningen skedde i förvärvssyfte med följande
motivering: I och med att svarande har delat med sig av ett verk, så har han i utbyte fått
tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddade verk utan kostnad. Som stöd för att en
sådan situation uppfyller kravet på förtjänstsyfte har parterna hänvisat till HD 1999:
115.495
I nämnda ärende ansåg HD att gärningen skedde i förvärvssyfte med följande motivering: ”Förutom att A har erhållit de av tingsrätten omnämnda penningprestationerna av tjänstens användare har verksamhetens centrala målsättning varit att erbjuda
bl.a. A möjligheten att utan kostnad samla en betydande mängd dyrbara dataprogram. A har dessutom på det sätt som framgår av tingsrättens dom utnyttjat möjligheten att idka handel med kopior av programmen. På dessa grunder anser högsta
domstolen det vara bevisat att A har verkat i förvärvssyfte.” (Egen översättning).

494

Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2006.

495

För närmare information om ifrågavarande rättsfall, se kap. 4.2.1.2 ovan.
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Tingsrätterna har haft divergerande åsikter i denna fråga. I majoriteten av domslut beträffande fildelning utförda av enskilda personer, har domstolen förkastat åklagarens
yrkanden på att fildelningen har skett i förvärvssyfte. Som motivering för att den
enskilda fildelningen inte har skett i förvärvssyfte har åberopats motiveringarna i RP 94/
1993 och RP 28/2004.496

I RP 94/1993 sägs följande: ”Att upphovsrättsbrott är straffbara endast såsom uppsåtliga och i det fall att de begåtts i förvärvssyfte innebär att lagrummets tillämpningsområde inte inkluderar rättskränkningar som begåtts enbart i syfte att skada eller göra förtret, eller sådana gärningar där sambandet mellan en kränkning av upphovsrätten och ett eventuellt förtjänstsyfte är oklart.”497
I RP 28/2004 sägs följande: ”För närvarande kan det med fog sägas att det tillgängliggörande för allmänheten av material som skyddas av upphovsrätten … som
äger rum på Internet sker helt utan förvärvssyfte, d.v.s. utan avsikt att få ekonomisk
vinning. Avsikten med att göra material tillgängligt för allmänheten på olaglig väg
kan t.ex. vara … att uppnå fördelar för sig själv eller andra. I sådant fall uppfylls inte
förvärvssyftesrekvisitet som hör till rekvisiten för upphovsrättsbrott, och den kränkande gärningen förblir obestraffad.”498

En ytterligare omständighet som har åberopats var att svarande i HD 1999:115 hade fått
pengar av användarna för finansiering av upprätthållandet av tjänsten, samt idkat handel
med kopior av programmen.499

Det finns endast ett domslut där domstolen ansåg att den svarande som hade deltagit i
Finreactors fildelningsnätverk, hade utfört fildelning i förvärvssyfte.500 I domskälen
görs enbart en hänvisning till HD 1999:115.

Det finns även ett annat domslut där svarande ansågs ha utfört fildelning i förvärvssyfte.501 I det ärendet var det emellertid fråga om fildelning i P2P-nätverket DC++.
DC++ fungerar på ett annorlunda sätt än de flesta andra P2P-nätverk. Det är nämligen
uppbyggt på det viset att en förutsättning för att kunna ladda ned material från nät496

Så bl.a. Kuopio TR 24.11.2006, R 06/875 samt Raumo TR 30.10.2006, R 06/330.

497

Se RP 94/1993 s. 215.

498

Se RP 28/2004 s. 75.

499

Så bl.a. Raseborgs TR 23.11.2006, R 06/685

500

Nystads regions TR 20.10.2006, R 06/325.

501

Tusby TR 28.2.2006, R 05/1246.
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verket, förutsätter att användaren har en viss mängd material tillgängligt för nedladdning för andra användare. Situationen kan med andra ord i stora drag jämföras med hur
BBS:en i HD 1999:115 fungerade.502 Svarande hade bestridit att fildelningen hade skett
i förvärvssyfte. TR ansåg emellertid att svarande genom sina handlingar i praktiken hade idkat affärer med de filer som kopierades, och därför handlat i förvärvssyfte. Vanda
TR ansåg däremot att en svarande som hade utfört fildelning via P2P-nätverket DC++
inte kunde anses ha gjort det i förvärvssyfte, eftersom svarande inte hade fått penningprestationer av de andra användarna.503

4.2.3.2 Bevisningen
I vissa av fallen har svarande bestridit att de gjort filer tillgängliga för nedladdning. Att
utreda vem som de facto har gjort en fil tillgänglig för nedladdning kan vara mycket
arbetsdrygt och tekniskt komplicerat.504 Användning av Finreactors tracker förutsatte
registrering. Efter registreringen sändes ett lösenord till den e-postadress som hade uppgivits vid registreringen. För att använda sig av Finreactor krävdes att användaren skrev
in sitt användar-ID och lösenord. De svaranden som bestred att de hade gjort filer tillgängliga för nedladdning på Finreactor betonade att de hade givit sitt lösenord till andra
användare, eller att andra personer hade kommit över deras lösenord.505

I endast ett av fallen ansåg TR att det inte var bevisat att svarande med säkerhet var den
person, som hade gjort filerna tillgängliga för nedladdning.506 Svarande i fråga påstod
att han hade givit sitt lösenord till andra personer, för att de skulle kunna använda Finreactors tjänster.507 Enligt polisens tekniska expertis var det möjligt att flera personer
var inloggade med samma användar-ID samtidigt från olika datorer. Eftersom det inte
502
För att bibehålla rätten att få använda BBS:en förutsattes att användaren tillförde nya dataprogram till
systemet.
503
Vanda TR 14.9.2006, R 06/1049. Svarande anförde besvär och Helsingfors HovR avkunnade sin dom i
ärendet 29.5.2007 (R 06/3285). I domen tas dock inte ställning till huruvida fildelningen skett i förvärvssyfte.
504

Det här gäller naturligtvis mycket av den brottsliga verksamheten som sker på Internet.

505

Finreactor hade begränsat antalet användare och det var därför ett flertal användare hade givit sitt lösenord till andra personer, så att även de kunde använda sig av Finreactors tjänster.
506

Tusby TR 19.9.2006, R 06/548.

507

I domstolen vittnade en person att han hade använt svarandes användar-ID ett antal gånger.
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hade utretts från vilken ip-adress filerna i fråga hade gjorts tillgängliga för nedladdning,
ansåg TR att det inte var uteslutet att det var någon annan person än svarande som hade
gjort filerna tillgängliga. TR förkastade därför åklagarens yrkanden gentemot svaranden.
I ett motsvarande fall kom TR till motsatt resultat.508 I fallet betonade svarande att han
hade givit lösenordet till andra personer, så att de kunde dra nytta av Finreactors
tjänster. I rätten vittnade en person att han hade fått tillgång till svarandes användarrätt
till Finreactor, men att han inte hade gjort den i åtalet nämnda filen tillgänglig för nedladdning. Svarande hade även namngett en annan person som han enligt egen utsago
hade överlåtit lösenordet till, men denne person hade inte kunnat nås. Därtill hade han
enligt egen utsago överlämnat lösenordet till vissa andra icke namngivna personer. TR
konstaterade att personen som i rätten vittnade att han hade fått svarandes användarrättigheter till Finreactor, bestred att han hade gjort den i åtalet nämnda filen tillgänglig
för nedladdning. Enligt TR hade svarande inte framlagt uppgifter som gav stöd för hans
påstående att någon annan person med hjälp av hans användar-ID, gjort den i åtalet
nämnda filen tillgänglig för nedladdning. TR konstaterade att brist på sådana uppgifter
innebar att svarandes påstående inte var trovärdigt, och därför skall svarande själv anses
ha gjort den i åtalet nämnda filen tillgänglig för nedladdning.

I de två resterande fallen, där svaranden bestred att de hade gjort filer tillgängliga för
nedladdning, betonade svaranden möjligheten att någon annan person har kommit över
deras lösenord.509 Svaranden ansåg att någon utomstående hade kommit över deras
lösenord genom att bryta sig in i deras datorer, eller att det eventuellt var någon som
skötte om upprätthållandet av Finreactor som hade använt deras lösenord. Enligt polisens tekniska expertis var det inte många av de som upprätthöll Finreactor som hade
tillgång till användarnas lösenord, och dessa personer hade fullt upp med att sköta om
behoven för samtliga ca 10 000 användare. Det hade inte heller framkommit i förundersökningen att dessa personer hade något rimligt behov av att ge lösenord åt utomståen-

508

Raseborgs TR 23.11.2006, R 06/685.

509

Svarande hade med andra ord inte givit sitt lösenord till någon annan, såsom fallet var i de två avgöranden som nämnts ovan.
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de, eller att själva använda andras lösenord. Polisens tekniska expertis betonade att det
är möjligt att utomstående kan komma över lösenord genom dataintrång, men att det är
ett osannolikt alternativ. TR konstaterade att svarandes påståenden att någon annan person hade kommit över deras lösenord inte var trovärdiga.510

4.2.3.3 Gällande bestämmelser om upphovsrättsbrott
Såsom nämndes ovan har upphovsrättsbrott förutsatt att intrånget har skett i förvärvssyfte. Genomgången av rättspraxis ovan visar att domstolarna har haft divergerande
åsikter om huruvida fildelning av upphovsrättsskyddat material via P2P-nätverk sker i
förvärvssyfte eller ej. I majoriteten av fallen har domstolarna förkastat åklagarens yrkanden på att fildelningen har skett i förvärvssyfte. I flertalet av domarna görs även en
hänvisning till förarbetena till den reviderade upphovsrättslagen där det konstateras följande:

”För närvarande kan det med fog sägas att det tillgängliggörande för allmänheten av
material som skyddas av upphovsrätten … som äger rum på Internet sker helt utan
förvärvssyfte, d.v.s. utan avsikt att få ekonomisk vinning.”511

Ifall intrånget inte uppfyller kriterierna för upphovsrättsbrott är det fråga om upphovsrättsförseelse. Straffet för upphovsrättsförseelse är böter, vilket bl.a. innebär att husrannsakan är uteslutet.512 I förarbetena till den reviderade upphovsrättslagen betonas att denna omständighet medför att det i praktiken är omöjligt att utreda sådana kränkningar av
upphovsrätt som sker i datanätverk. Teleoperatörerna har därtill varit återhållsamma
med att till polisen lämna ut innehavaruppgifter om ip-adresser.513 En sådan situation
där utredningsmyndigheterna saknar möjlighet att genomföra husrannsakan eller få teleoperatörer att lämna ut innehavaruppgifter om ip-adresser, leder till omfattande bevis-

510

Imatra TR 20.9.2006, R 06/240 samt Nystads regions TR 20.10.2006, R 06/325.

511

Se RP 28/2004 s. 75.

512

Enligt tvångsmedelslagen (450/1987) 5 kap. 1 § får husrannsakan genomföras endast om det för gärningen har föreskrivits maximistraff på minst sex månaders fängelse.
513

Se RP 28/2004 s. 75.
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svårigheter beträffande fildelning via datanätverk.514 Av dessa orsaker fogades ett nytt 3
mom. till 49 kap. 1 § SL, med följande lydelse:
”För upphovsrättsbrott döms också den som med hjälp av datanät eller datasystem
gör intrång i någon annans rättigheter när det gäller skyddade objekt som nämns i 1
mom. på ett sådant sätt att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den
kränkta rätten betydande skada eller olägenhet.”

Med andra ord har kravet på förvärvssyfte tagits bort när det gäller intrång i upphovsrätt
som begås i nätmiljöer. Det förutsätts dock att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten en betydande skada eller olägenhet. Det innebär att intrång
som anses vara begränsade och mindre betydelsefulla faller utanför straffbestämmelsen.
Skadorna eller olägenheterna för rättsinnehavaren bör som helhet vara av mer än begränsad art.515 Vad gäller bedömningen av om ett intrång är ägnat att åsamka en betydande skada eller olägenhet för rättsinnehavaren, konstateras i lagförarbetena följande:

”Vid bedömningen av den skada som åsamkas en enskild rättsinnehavare skall hänsyn tas till rättsinnehavarens omständigheter, och bedömningen av skadans betydelse
skall ställas i relation till dessa omständigheter.”516

Detta konstaterande kommer med all sannolikhet att förorsaka betydande tolknings- och
bevisproblem. Det finns en fara för att allt som sätts ut i ett öppet P2P-nätverk kan anses
åsamka rättsinnehavarna betydande skada eller olägenhet, eftersom materialet i princip
är tillgängligt för alla med en Internetförbindelse. Bestämmelsen kräver nämligen inte
att gärningen de facto har medfört en betydande skada eller olägenhet, utan det är
tillräckligt att gärningen har varit ägnad att åsamka sådan skada eller olägenhet. Flera
omständigheter talar för att utredningsmyndigheter och domstolar bör inta en restriktiv
hållning och inte automatiskt anse att allt som placeras i ett öppet P2P-nätverk är ägnat
att åsamka rättsinnehavarna betydande skada eller olägenhet. Majoriteten av de som
använder P2P-nätverk består av unga personer med bristfälliga insikter i gällande upphovsrättslagstiftning. Många av dem inser inte att deras handlingar på Internet kan innebära betydande skador eller olägenheter för rättsinnehavare. Trots påståenden från bl.a.
514
Jfr s. 10 i RP 28/2004 där det konstateras att utredning av upphovsrättsförseelser som görs i en
nätverksmiljö ställer såväl lagstiftningen som undersökningsmyndigheterna inför helt nya krav.
515

Se RP 28/2004 s. 142 f.

516

Se RP 28/2004 s. 143.
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filmbolagen om att fildelning åsamkar dem enorma ekonomiska förluster, kommer med
jämna mellanrum nyheter om nya rekord för kassaintäkter från biograffilmer. Sådana
nyheter undergräver i viss mån filmbolagens påstådda förluster. I P2P-nätverken cirkulerar en stor mängd kopior av nya biograffilmer. Att så är fallet beror på att många filmer upptas med hjälp av videokameror under biografföreställningarna.517 Vid bedömningen av om spridandet av en sådan kopia automatiskt skall anses vara ägnat att åsamka rättsinnehavarna betydande skada, är det skäl att hålla i minnet statistik som visar att
nya kassarekord för biograffilmer kontinuerligt uppnås.518
Orsakerna till att olagliga kopior av nya biograffilmer inte nödvändigtvis minskar
antalet biografbesökare kan man bara spekulera om. En orsak torde dock vara att
kvaliteten på sådana kopior ofta är dålig; såväl bild- som ljudmässigt. Eventuellt kan
man tänka sig att de som laddar ned de olagliga kopiorna inte hör till den grupp av
människor som går på bio. En ytterligare förklaring är att kopian som har laddats ned
används endast i syfte att skapa sig en uppfattning om filmen är värd att gå och se på.

Bestämmelsen föreskriver inte specifikt att det är endast de personer som i ett P2Pnätverk placerar en fil för nedladdning, vilka kan dömas för upphovsrättsbrott. Bestämmelsen täcker olovligt tillgängliggörande för allmänheten av verk via ett datanät.519 I
förarbetena till lagändringen tas inte ställning till huruvida tillgängliggörandet måste
vara av en viss grad för att det skall anses uppfylla olovligt tillgängliggörande. Största
delen av dagens P2P-teknik baserar sig på att den person som laddar ned material
samtidigt delar med sig av materialet medan nedladdningen pågår. Det är detta som gör
att fildelning via ett P2P-nätverk är överlägset alla andra tekniker för förmedling av data
via ett nätverk. På det här sättet fördelas nämligen kapaciteten mellan klienterna i stället
för att belasta endast en eller ett fåtal servrar, varifrån materialet distribueras. Frågan är
om en sådan här uppladdning uppfyller kriteriet för olovligt tillgängliggörande för
allmänheten. Frågan torde kunna besvaras nekande i många fildelningssituationer med
följande motivering: Nedladdning av olagligt material från ett datanätverk i strid med
11 § 5 mom. URL skall inte ens betraktas som upphovsrättsförseelse, om nedladdningen
omfattar endast enstaka exemplar för enskilt bruk (56 a § 2 mom. URL). Skulle den
517

Se RP 28/2004 s. 75.

518

Enligt nyhetsbyrån Reuters överskred biljettintäkterna från biografer i USA och Kanada under sommarmånaderna 2007 för första gången i historien 4 miljarder dollar, se Tourtellotte 2007 stycke 1.
519

Se RP 28/2004 s. 142.
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uppladdning av materialet som sker medan nedladdningen pågår anses vara olovligt tillgängliggörande, skulle det sätta undantagsbestämmelsen i 56 a § 2 mom. URL ur spel.
Undantagsbestämmelsen täcker endast nedladdning av enstaka exemplar för enskilt
bruk. Härav följer att nedladdning i stor skala för eget bruk kan uppfylla kriterierna för
upphovsrättsförseelse. Ju större omfattningen av nedladdningen är desto större är också
omfattningen av uppladdningen. Trots att uppladdningen i sådana situationer kan vara
mycket omfattande talar ändamålsskäl för att uppladdningen inte skall anses uppfylla
kriterierna för upphovsrättsbrott. Straffstadgandet i 49 kap. 1 § SL bör tolkas så att det
endast täcker de fall där någon t.ex. har omvandlat filer till torrent-format och placerat
ut torrent-filen i ett P2P-nätverk, eller på något annat sätt har placerat ut upphovsrättsskyddat material, som finns på den egna hårdskivan, för nedladdning i ett öppet datanätverk.

Det är även skäl att betona den omständigheten att polis-, åklagar- och domstolsväsendet redan i dagens läge är underkastade betydande resursproblem. Alla nämnda
omständigheter talar för att såväl utredningsmyndigheter som domstolar bör inta en förhållandevis restriktiv inställning, och inte automatiskt anse att allt material som finns
tillgängligt i öppna P2P-nätverk är ägnat att åsamka rättsinnehavarna betydande skador
eller olägenheter. Vid bedömningen av om en gärning är åsamkad att förorsaka rättsinnehavarna betydande skador eller olägenheter bör tas i beaktande bl.a. följande faktorer: hur många gånger materialet de facto har laddats ned i P2P-nätverket, hurudan kvalitet kopian har, hur stor andel av verket kopian utgör520, rättsinnehavarens årliga omsättning samt hur stor sannolikheten är för att kopian kommer att medföra faktiska skador eller olägenheter för rättsinnehavaren.

4.3 Avslutande synpunkter
Den tekniska utvecklingen som ägt rum de senaste åren har medfört betydande utmaningar för såväl lagstiftare som domstolar. I synnerhet digitaliseringen i samband
med uppkomsten av P2P-nätverk har medfört kopiering av upphovsrättsskyddade verk i
en omfattning av aldrig tidigare skådat slag. Många av de P2P-nätverk som finns är
520

T.ex. huruvida kopian endast består av en låt från ett cd-album eller lösryckta sekvenser ur en film.
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öppna. Det medför att en kopia som placeras i nätverket, i praktiken kan kopieras av
samtliga personer som har en Internetanslutning. Rättsinnehavare har av naturliga orsaker försökt hitta en part som kan anses kränka deras ensamrätt till följd av att intrång
begås av en tredje part. Det skulle nämligen vara oerhört arbetsdrygt och kostsamt att
reda ut alla enskilda personer som begår upphovsrättsintrång. Så är fallet i synnerhet när
kopieringen sker via ett datanätverk.521 Därför har rättsinnehavare valt att rikta sin talan
mot upprätthållare av P2P-nätverk och andra typer av fildelningstjänster. Som stöd för
sin talan har rättsinnehavarna betonat att upprätthållarna aktivt har medverkat till de
upphovsrättsintrång som begåtts av de enskilda användarna i nätverket.522

En genomgång av rättspraxis kring fildelning påvisar att överföring av upphovsrättsskyddat material via datanätverk är lagligt om endast den närmaste familje- och
vänkretsen har tillång till systemet. Det här framgår tydligt av motiveringarna i domen
av östra Finlands hovrätt 7.4.2005. Trots att ett av syftet med den reviderade lagen har
varit att stärka upphovsmännens rättigheter i den digitala miljön, har inte avsikten varit
att förbjuda förmedling av verksexemplar i digitalt format. Med andra ord behöver ett
fysiskt verksexemplar inte överlåtas till vänkretsen för kopiering, utan ett verksexemplar kan i stället överföras t.ex. via e-post.523 Hur stor mottagarkretsen får vara innan
situationen anses uppfylla kriterierna för överföring till allmänheten går inte att
fastställa på förhand. Frågan måste avgöras från fall till fall. I ovan nämnda avgörande
av östra Finlands hovrätt ansågs en mottagarkrets på 20-30 personer inte uppfylla
kriterierna för överföring till allmänheten. En avgörande faktor var att det bevisligen var
endast nära vänner som hade tillträde till materialet som fanns utlagt på servern. I HD
1999:115 ansågs en användarkrets på 101 personer uppfylla kriterierna för spridning till
521
Trots att det i praktiken är en närapå omöjlig uppgift att förbli anonym i ett datanätverk, är det dock
mycket tidsödande och krävande att reda ut vem (identiteten på en datoranvändare) som har gjort vad i
nätverket.
522
I USA har domstolarna tillämpat läran om indirekt ansvar för upphovsrättsintrång. Ett sådant indirekt
ansvar (contributory liability och vicarious liability) har tillämpats i rättspraxis sedan länge. I det s.k.
Grokster-fallet införde domstolen en ny doktrin, den s.k. inducement-doktrinen, i upphovsrättsliga sammanhang. Ett rättsfall som utan tvekan har haft en mycket stor betydelse för upphovsrättsliga tvister är
Sony-fallet. Internet och utvecklingen av P2P-nätverk har emellertid påvisat ”svagheterna” hos den s.k.
Sony-doktrinen. Enligt nämnda doktrin undgår skapare av ny teknologi ansvar då deras kunder använder
teknologin för att begå upphovsrättsintrång, ifall teknologin har en avsevärd icke-intrångsgörande funktion. Domstolarna har dock inte varit benägna att tillämpa Sony-doktrinen i P2P-rättegångarna. Se
närmare kap. 2.3 ovan.
523

Se RP 28/2004 s. 28 f.
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allmänheten. Det är skäl att betona att det i rättspraxis inte har fästs någon avgörande
betydelse vid hur många personer som de facto har tagit del av ett framförande. Den avgörande faktorn har varit huruvida möjligheten stått öppen för en på förhand obestämd
personkrets.524

I det s.k. Finreactor-fallet väcktes talan mot personer som deltog i upprätthållandet av
P2P-nätverket. Domstolen prövade frågan huruvida personer som deltog i upprätthållandet av P2P-nätverket (BitTorrent-trackern) hade gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång, till följd av den fildelning som skedde via trackern. Tingsrätten fann att flera av
de personer som hade deltagit i upprätthållandet av BitTorrent-trackern, genom sina
handlingar bör anses ha aktivt deltagit i framställandet av olagliga exemplar.525 Tingsrätten har i och med sitt domslut infört ett s.k. indirekt ansvar i upphovsrättsliga sammanhang. Det här är en ny företeelse; enligt tidigare rättspraxis har indirekt ansvar inte
ansetts vara tillämplig i upphovsrättsliga sammanhang.

I HD 1996:43 var bakgrundsfakta följande: VD:n för ett IT-bolag hade utan rättsinnehavarens samtycke överlämnat källkoden till ett dataprogram till ett konkurrerande bolag. Med hjälp av källkoden hade det mottagande bolaget tillverkat och sålt kopior av programmet. HD ansåg att VD:n inte hade framställt exemplar av verket eller
gjort det tillgängligt för allmänheten genom att sprida exemplar av verket till allmänheten.
I HD 1999:8 var bakgrundfakta följande: Person A hade i bolag B Ab:s namn till
bolag C Ab sålt 60 videokassetter jämte uthyrningsrätterna till dessa. A hade sålt
kassetterna jämte uthyrningsrätterna utan rättsinnehavarens tillstånd. A yrkade på att
rätten att hyra ut videokassetterna kunde överlåtas vidare, eftersom försäljningen
utgjorde överlåtelse av en del av rörelsen (28 § URL). HD konstaterade dock att
försäljning av 60 videokassetter jämte några hyllor inte uppfyllde kriterierna för
överlåtelse av en del av rörelsen. Därför hade A inte haft rätt att överlåta uthyrningsrättigheterna. HD konstaterade dock följande: ”A har visserligen överlåtit videokassetterna till C Ab för vidareuthyrning till allmänheten. A har dock inte enbart genom
denna överlåtelsehandling, genom uthyrning eller på något annat sätt, spridit kassetterna till allmänheten.” (Egen översättning).

Såsom ovan nämnda HD-fall utvisar har domstolen inte varit benägen att utsträcka indirekt ansvar till upphovsrättsliga tvister. I Finreactor-fallet ansåg tingsrätten att upp-

524

Se närmare kap. 3.3.1.2 ovan.

525

Det är skäl att betona att inget upphovsrättsskyddat material fanns sparat på Finreactors servrar, utan
endast s.k. torrent-filer.
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rätthållarna av torrent-trackern hade varit så aktiva, att de kunde anses ha deltagit i
framställandet av olagliga exemplar. Jämfört med tidigare rättspraxis från HD är det
tveksamt om tingsrätten har gjort en korrekt bedömning. Som stöd för att svaranden
skall anses ha varit så aktiva att de kan anses ha deltagit i framställandet av olagliga
exemplar, betonade tingsrätten följande omständigheter: torrent-filerna hade inordnats
under vissa ämnessfärer526, svaranden utvecklade tjänsten kontinuerligt, svaranden övervakade användarnas share-ratio527, torrent-filernas innehåll och huruvida beskrivningen
av dessa var ändamålsenlig. Tingsrättens slutsats att dessa omständigheter medför ett
indirekt ansvar för upphovsrättsintrång begångna av trackerns användare kan kritiseras
på flera grunder. För det första är ingen av ovan nämnda handlingar någon absolut
förutsättning för att användarna kunde ladda ned torrent-filerna. För det andra är det
skäl att betona vad som förutsätts för att användaren överhuvudtaget skall kunna ladda
ned upphovsrättsskyddat material, som det skapats en torrent-fil av. Användaren måste
först ladda ned ett s.k. klientprogram och installera detta på sin dator. Av tingsrättens
dom framkommer det inte att upprätthållarna av torrent-trackern har distribuerat sådana
klientprogram, eller hjälpt användare att installera sådana på sina datorer. Den användare som beslutar sig för att ladda ned önskat material gör först en sökning efter torrentfiler som motsvarar önskemålet.528 Torrent-filer kan hittas på olika torrent-trackers, i det
här fallet Finreactor. När användaren har hittat en torrent-fil som motsvarar det han
letar efter skall han klicka på torrent-filen och aktivera den i klientprogrammet på hans
dator. Samtidigt skall han uppge var på hans hårdskiva filen som kommer att laddas ned
skall sparas. När detta är klart tar klientprogrammet kontakt med torrent-trackern, som
meddelar uppgift om ip-adresser där samma torrent-fil finns lagrat och därefter påbörjas
dataöverföringen.

En nedladdning förutsätter med andra ord ett flertal aktiva handlingar av den enskilda
användaren, i vilka man inte kan anse att upprätthållaren av torrent-trackern aktivt deltar. Torrent-trackern fungerar närmast som en sökmaskin för torrent-filer, och som tidigare nämnts innehåller en torrent-fil inget upphovsrättsskyddat material. Jämfört med
526

På torrent-trackern fanns kategorier såsom dataprogram, PlaySatation 2-spel, musik o.s.v.

527

Share-ratio är ett tal som visar hur mycket användaren har laddat upp, respektive laddat ned.

528

Det är skäl att betona att själva torrent-filen inte innehåller något upphovsrättsskyddat material.
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situationen i HD 1996:43 och 1999:8 har upprätthållarna av torrent-trackern varit betydligt mindre aktiva i de handlingar som utförts av tredje part, än vad fallet var i de båda
HD-domarna. I nämnda HD-avgöranden hade svarande överlåtit ett fysiskt exemplar av
verket till tredje part. Trots det ansåg HD att svarande inte var ansvarig för de handlingar tredje part därefter utförde. I Finreactor-fallet har upprätthållarna av trackern inte
till tredje part överlåtit något upphovsrättsskyddat verk, utan endast haft en lista över
olika icke-upphovsrättsskyddade torrent-filer. Användarna har själva hämtat torrentfilerna från trackern till sina datorer. Upprätthållarna av trackern har med andra ord inte
överlåtit dessa icke-upphovsrättsskyddade torrent-filer, t.ex. genom att skicka dem per
e-post.

Med stöd av ovan nämnda omständigheter kan man anföra argument för att tingsrätten
har gjort en felaktig bedömning när den ansåg att upprätthållarna av trackern varit
aktiva i framställningen av olaga exemplar. Därtill bör betonas att tingsrättens dom
tenderar att sträcka sig ännu längre än inducement-doktrinen som introducerades i
Grokster-fallet. I tingsrätten har det nämligen inte framlagts några bevis för att upprätthållarna av trackern uppmanade användarna att begå upphovsrättsintrång. Här skiljde
sig Finreactor betydligt från The Pirate Bay som har ett uttalat syfte att möjliggöra upphovsrättsintrång.529 Slutligen kan tingsrättens dom kritiseras p.g.a. att domstolen förbisåg den omständigheten att upprätthållarna av trackern inte hade fått några uppmaningar från rättsinnehavare, att plocka bort material de ansåg gjorde intrång i deras ensamrätt. Upprätthållarna av torrent-trackern torde genom relativt enkla åtgärder ha kunnat förhindra ytterligare intrång, om de skulle ha fått en sådan uppmaning från rättsinnehavarna.

I skrivandets stund har Finreactor-fallet inte prövats av hovrätten. Om tingsrättens dom
vinner laga kraft har vi i Finland infört indirekt ansvar för upphovsrättsintrång, i sådana
situationer där en part har haft en ytterst ringa aktivitet i intrång begångna av tredje part.

529
Personerna bakom The Pirate Bay har aktivt uppmuntrat användare till upphovsrättsintrång, se
Molander 2007 s. 44. The Pirate Bay erhåller dessutom inkomster från marknadsföring som finns på sajten. I mitten av år 2006 genererade sajten åtminstone 500 000 kronor i marknadsföringsintäkter per månad, se Malmqvist 2006 stycke 5.
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Beträffande rättspraxisen kring enskilda fildelare kan konstateras att det i alla förutom
en dom har varit frågan om personer som i ett P2P-nätverk för nedladdning har tillgängliggjort sådant material, som funnits lagrat på den egna hårdskivan.530 Därmed har
materialet kunnat laddas ned av nätverkets användare.531 En av frågorna domstolarna
har tagit ställning till, med divergerande slutresultat, har varit huruvida en sådan handling uppfyllt rekvisiten för upphovsrättsbrott. Vid tidpunkten när fildelningarna ägde
rum förutsatte upphovsrättsbrott att gärningen skedde i förvärvssyfte. Kravet på förvärvssyfte har i gällande lagstiftning tagits bort för upphovsrättsintrång som begås med
hjälp av datanät eller datasystem. Såsom nämndes ovan bygger en effektiv P2P-teknik
på att den som laddar ned material samtidigt laddar upp. Det finns ännu ingen riktgivande rättspraxis på hur en sådan ”överföring till allmänheten” skall bedömas.532

En annan fråga som förhoppningsvis kommer att få klarläggande rättspraxis är bevisfrågan. I vissa av fildelnings-fallen har personen bestridit att det var han som gjort
materialet tillgängligt för nedladdning. I dessa situationer har domstolarna på relativt
lösa grunder dragit den slutsatsen att det varit osannolikt/icke trovärdigt att det har varit
någon annan än den åtalade som placerat ut materialet. Endast i ett av fallen förkastade
tingsrätten åtalet p.g.a. bristande bevis.533 Det bör dock påpekas att Finreactor inte var
helt öppet, såsom t.ex. The Pirate Bay, utan krävde inloggning med användar-ID och
lösenord. Många användare hade emellertid meddelat sitt lösenord åt andra personer. De
gjorde detta p.g.a. att antalet användare av Finreactor var begränsat till ca 10 000 personer, och därför fick alla personer som så önskade inte tillträde till tjänsten.534 Trots att

530
I Tusby TR:s dom av den 30 november 2006 var det emellertid fråga om en person som endast hade
hämtat torrent-filer från en torrent-tracker och placerat dem på Finreactors torrent-tracker. Han hade inte
själv materialet tillgängligt för nedladdning på sin hårdskiva. Trots detta konstaterade TR att han hade
gjort sig skyldig till upphovsrättsförseelse. Domslutet kan kritiseras på samma grunder som tingsrättens
dom att hålla upprätthållarna av Finreactor ansvariga för upphovsrättsintrång som begicks av P2P-nätverkets användare.
531

I förarbetena till den reviderade lagen sägs att en sådan här situation utgör överföring till allmänheten,
se RP 28/2004 s. 82.
532
Jag har dock i kap. 4.2.3.3.3 ovan argumenterat för att denna form av uppladdning inte bör kunna
anses uppfylla rekvisiten för upphovsrättsbrott.
533
Så var fallet i Tusby TR:s dom av den 19 september 2006 där domstolen konstaterade att avsaknad av
ip-adress innebar att tillräckliga bevis inte förelåg.
534
Naturligtvis kan man argumentera för att överlämnade av lösenord till tredje part är ett tecken på grov
oaktsamhet, och att den som gör det får stå för konsekvenserna. Jfr Westman 2006 s. 36 ff.
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vissa av de personer som upprätthöll Finreactor hade tillgång till lösenorden, och därmed kunde meddela lösenordet till tredje part, samt att lösenord hade kunnat kommas åt
i samband med ett dataintrång, ansåg domstolarna att det var osannolikt att så hade
skett. Endast i Tusby TR:s dom av den 19 september 2006 konstaterade domstolen att
avsaknad av ip-adress medförde att tillräckliga bevis inte förelåg. Jämfört med de domslut som avkunnats i Sverige kring fildelning så har de finska domstolarna satt ribban
betydligt lägre i fråga om bevisningen, än vad de svenska domstolarna har gjort. Västmanlands tingsrätt dömde den 25 oktober 2005 en person för upphovsrättsbrott, p.g.a.
att han hade gjort en film tillgänglig för allmänheten på Internet.535 Personen bestred att
det var han som hade gjort filmen tillgänglig via P2P-nätverket DC++. Tingsrätten fann
dock att, det mot bakgrund av personens tidigare erkännande och med beaktande av de
uppgifter han hade lämnat vid polisförhöret, förelåg tillräckliga bevis för att sagda person hade gjort filmen tillgänglig. Den åtalade sökte ändring hos Svea hovrätt. Hovrätten
avkunnade sin dom i målet den 2 oktober 2006.536 Hovrätten uppställde betydligt
strängare krav på bevisningen och konstaterade följande:
”För att [den tilltalade] skall kunna ådömas ansvar för den gärning som åklagaren
har lagt honom till last krävs dels att det är styrkt att det ip-nummer som framgår av
utredningen har tilldelats datorutrustning som tillhör eller disponerats av [den
tilltalade], dels att det kan uteslutas att någon annan använt sig av denna utrustning
vid den angivna tidpunkten.”

I hovrätten hölls vittnesförhör med försvarets expert som hade långvarig erfarenhet av
övervakning av datatrafik och utredning av dataintrång och otillbörligt Internetanvändande. Han betonade under vittnesförhöret att en ip-adress inte nödvändigtvis kan kopplas till en specifik dator. Ip-adressen kan lika väl komma från en router eller en brandvägg. Westman tillägger i sina rättsfallskommentarer kring hovrättens dom ytterligare
omständigheter som kan medföra att ett ip-nummer inte med säkerhet kan kopplas till
en specifik dator. För det första kan det hända att användaren har ett trådlöst nätverk
som är öppet för externa användare.537

535

Västmanlands tingsrätt, 25.10.2005, mål nr B 1333-05.

536

Svea Hovrätt, 2.10.2006, mål nr B 8799-05.

537

Se Westman 2006 s 36 ff.
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Trådlösa nätverk, s.k. WLAN, har blivit allt populärare i hemmen. Tack vare ett
WLAN-modem kan användaren koppla upp till Internet från hemmets alla rum, utan
att behöva koppla någon ledning till modemuttaget. WLAN utgör dock samtidigt ett
stort hot för att obehöriga användare kommer in i nätverket. För att öka säkerheten i
det trådlösa nätverket bör systemet säkerhetskonfigureras. Undersökningar visar
emellertid att säkerheten hos många företags WLAN-nätverk är bristfällig.538 Eftersom säkerheten är bristfällig hos många företag kan man anta att säkerhetsbristerna är
ytterst omfattande bland privatpersoner med WLAN-modem hemma. Om en angripare lyckas ta sig in i det trådlösa nätverket kan han t.ex. placera en egen server där
piratkopierade filmer eller andra upphovsrättsskyddade verk läggs upp för nedladdning.539

En annan möjlighet är att det har varit någon annan person i hushållet som har haft
tillgång till abonnentens dator.540

I USA finns ett par avgöranden där domstolen har tagit ställning till om föräldrarna
kan anses vara ansvariga för den fildelning deras barn har gjort med hjälp av föräldrarnas Internetabonnemang. I båda avgörandena, Capitol Records v. Foster541 och
Elektra Entertainment Group v. Santangelo542, konstaterade domstolen att en person
enbart i egenskap av innehavare till ett Internetabonnemang inte kan anses vara
ansvarig för upphovsrättsintrång begångna av tredje part med stöd av contributoryeller vicarious-doktrinen.

Avslutningsvis konstaterar Westman att det kan ha skett någon form av intrång i
abonnentens utrustning.543 P.g.a. dessa faktorer anser Westman att det är tveksamt att
domstolen kan avkunna en fällande dom utan att en teknisk undersökning av användarens datorutrustning görs i de fall där svarande nekar ha placerat ut filer för nedladdning. Genom en sådan undersökning kan tillförlitligt utredas hur ett trådlöst nätverk är
konfigurerat, huruvida de upphovsrättsskyddade verken de facto finns på den aktuella
datorn, huruvida det har installerats någon trojan på datorn så att den kan fjärrstyras

538
Se t.ex. Horndahls & Marics undersökning av WLAN-infrastrukturen i Jönköpingsregionen (Horndahl
& Maric 2006 s. 19 ff).
539

Se Gilså 2003, stycke 14.

540

I Nystads regions TR:s dom av den 20 oktober 2006, yrkade svarande på att någon utomstående hade
kunnat komma över lösenordet av hans dotter. I fallet hade det framkommit att även svarandes dotter
använde dennes användar-ID och lösenord.
541

Capitol Records, Inc. v. Foster, 2007 WL 1028532 (W.D.Okla. 2007).

542

Elektra Entertainment Group, Inc. v. Santangelo, 2005 WL 3199841 (S.D.N.Y 2005).

543

I Nystads regions TR:s dom av den 20 oktober 2006 konstaterade polisens expertvittne att någon annan hade kunnat komma över svarandes lösenord, men att det var osannolikt att så hade skett.
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samt huruvida det på datorn finns andra spår som visar hur eller av vem olika filer och
program i datorn har använts.544

I framtida rättegångar där svarande bestrider att han har satt ut en fil för nedladdning
bör domstolen kräva en betydligt säkrare bevisning, än vad fallet har varit i de domar
som hittills har avkunnats i finländska tingsrätter. I de domar som för närvarande har
avkunnats har tingsrätterna med vaga antagningar utan närmare bevisning, hållit det
osannolikt att det varit någon annan än svarande som har placerat materialet för nedladdning. Såsom ovan nämndes kan inte ens en ip-nummer med säkerhet kopplas till en
specifik dator. För att erhålla tillräcklig bevisning i framtida mål där svaranden bestrider
åtalet, bör det ha utförts en teknisk undersökning av användarens datorutrustning. Allt
fler Internetanvändare skaffar WLAN-modem hem, utan tillräckliga insikter i hur de
trådlösa förbindelserna skall säkerhetskonfigureras. Samtidigt uppkommer ständigt nya
trojaner och andra skadliga program som sprids snabbt via nätverken. Därför kan man
med fog anta att antalet dataintrång som begås kommer att öka i framtiden. Rättssäkerhetsskäl talar därför för att domstolarna bör ställa betydligt högre krav på en hållbar
bevisning i samband med fildelningsrättegångar, än vad fallet hittills har varit i finsk
rättspraxis.

544

Se Westman 2006 s. 36 ff.
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5 OLIKA FORMER AV TV-SÄNDNINGAR – EN
UPPHOVSRÄTTSLIG ANALYS
Syftet med detta kapitel är att betrakta olika former av TV-sändningar ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Genomgången kommer inte att begränsas till TV-sändningar som
sänds ut i realtid, utan även bl.a. nedladdning av filmverk kommer att ingå. Genomgången sker ur ett mottagar-/tittarperspektiv, vilket innebär att tyngdpunkten är förlagd på hur olika åtgärder av mottagaren/tittaren skall bedömas upphovsrättsligt.
Avsikten är att utreda hur de nya möjligheterna att ta del av TV-sändningar och andra
filmverk till följd av teknikutvecklingen skall bedömas i relation till upphovsrättslagstiftningen.

5.1 Sedvanliga TV-sändningar
Med sedvanliga TV-sändningar avses här avgiftsfria program som sänds enligt en
fastslagen programtablå, och som kan tas emot av alla hushåll med en TV-apparat.545
Här görs ingen åtskillnad mellan sändningar som distribueras via markbundna nät,
kabel, satellit eller IP-protokoll.546 Likaså görs här ingen åtskillnad mellan analoga
och digitala sändningar. Det innebär att frågan huruvida t.ex. ett husbolag har rätt att
omvandla digitala sändningar till analoga för att sedan distribuera sändningen i analogt format till hushållen, lämnas utanför.

545

Naturligtvis kan en sådan sändning även tas emot t.ex. av en dator med inbyggt TV-expansionskort.

546

Sändningar via Internet, s.k. webb-TV eller P2P-TV, behandlas skilt nedan i kap. 5.4–5.5.
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5.1.1 Tittande
Tittande på en sedvanlig TV-sändning i realtid utlöser inga upphovsrättsliga spörsmål.
Många länder har emellertid någon form av en obligatorisk TV-licens. TV-tittande
utan erlagd TV-licens faller dock inte innanför upphovsrättslagstiftningens bestämmelser.547

5.1.2 Inbandning
Videoapparaternas tillkomst förändrade TV-tittandet märkbart. Tack vare inbandningsmöjligheterna behöver inte mottagaren ta del av TV-sändningen i realtid, utan
kan banda in sändningen och titta på den vid ett senare tillfälle. Ifall inbandningsapparaturen är försedd med klock- och datumfunktion548 behöver mottagaren inte ens
vara hemma vid tidpunkten för TV-sändningen, utan kan ställa in apparaten att automatiskt slå på/av vid önskvärd tidpunkt. Tekniken möjliggör även tittande på en annan
kanal samtidigt som inbandning av programmet på en viss kanal pågår. Även beträffande tekniken för inbandning av TV-sändningar har utvecklingen gått snabbt framåt.
Sändningar kan bandas in i digitalt format på CD-/DVD-skivor som sedan kan spelas
upp i t.ex. bärbara DVD-spelare eller andra handburna applikationer. Även allt fler
digitalmottagare förses med inbyggda hårdskivor för inbandning av TV-sändningar.

Såsom framgick i kap. 2.3.1.1 ovan har frågan huruvida tillverkare av videoapparater
med stöd av contributory infringement-doktrinen gör sig skyldiga till indirekt upphovsrättsintrång prövats i det s.k. Sony-fallet. Utgången i Sony-fallet som har haft en
mycket stor betydelse för de senaste årens upphovsrättsliga tvister föreskriver att inbandning av upphovsrättsskyddade TV-sändningar utgör time-shifting och uppfyller
kriterierna för fair use. En fråga som dock fortfarande inte har prövats i domstol är
huruvida inbandningsapparaterna får förses med teknikfunktioner som ändrar på innehållet i TV-sändningen, såsom t.ex. att reklampauser automatiskt raderas under inbandningen. Frågan var avsedd att prövas i målet Paramount Pictures Corp. v.

547
Bestämmelser om skyldighet att betala televisionsavgift finns intagna i 3 kap. L om statens televisions- och radiofond.
548

S.k. timer-funktioner.
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ReplayTV549, men käranden återtog sina yrkanden när ReplyTV såldes och den nya
ägaren avlägsnade denna funktion från inbandningsapparaturen.550

I Finland är inbandning av TV-sändningar tillåtet med stöd av bestämmelserna om
framställning för eget bruk i 12 § URL.551 Enligt 12 § URL är det tillåtet för var och
en att av offentliggjorda verk framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk.552
Bestämmelsen fick sin nuvarande ordalydelse i samband med ändringen av upphovsrättslagstiftningen år 1980. Genom att ändra ordalydelsen från ”av offentliggjort verk
må enstaka exemplar framställas för enskilt bruk” till ”av offentliggjort verk får envar
framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk”, ville lagstiftaren understryka det
enskilda brukets personliga natur och begränsning av området för dess tillämplighet.
Avsikten var att staka ut snävare gränser för det tillåtna antalet kopior.553

Sverige hade tidigare en bestämmelse med identisk ordalydelse som den i den finska
12 § URL, men beslöt i samband med implementeringen av infosocdirektivet att ändra
på ordalydelsen. Genom lagändringen (Lag 2005:359) ändrades ordalydelsen enligt
följande: ”Var och en får för privat bruk (här framhävt) framställa ett eller några få
(här framhävt) exemplar av offentliggjorda verk.”
I och med lagändringen begränsades tillämpningsområdet för bestämmelsen om
privatkopiering en aning. Begreppet enskilt bruk har i viss utsträckning ansetts
tillåta kopiering inom förvärvslivet. Det har bl.a. ansetts tillåtet att göra en kopia åt
sig själv för användning i arbetet. Även framställning av några enstaka kopior åt
sina närmaste arbetskollegor har ansetts vara tillåtet.554 I förarbetena konstateras att
direktivets ordalydelse har en strängare syn på frågan om kopiering för enskilt bruk
på arbetsplatsen än vad som är rådande enligt gällande svensk rätt. Av denna orsak
bedömde regeringen att uttrycket enskilt bruk bör bytas ut mot uttrycket ”privat
bruk” som används i direktivet. Genom denna ändring klargörs att kopieringen varken får ha ett direkt eller indirekt kommersiellt syfte.555
Såsom nämndes ovan ändrades även uttrycket ”enstaka exemplar”. Infosocdirektivet uppställer inga begränsningar på antalet kopior som får göras. Trots detta ansåg
549

Paramount Pictures Corporation v. Replay TV, 298 F.Supp.2d 921 (C.D.Cal. 2004).

550

Se Furtado 2005 stycke 32, fotnot 81.

551

Enligt 48 § har sändarföretaget ensamrätt till en TV-utsändning, vilket innebär att utsändningen inte
utan sändarföretagets samtycke får tas upp på en anordning genom vilken den kan återges. I nämnda
paragraf finns emellertid en hänvisning till 12 § URL.
552
Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL), t.ex.
genom TV-sändning.
553

Se RP 70/1980 s. 4. Jfr KM 1980:12 s. 89 ff.

554

Se SOU 1956:25 s. 181 samt NJA II 1961 s. 115.

555

Se prop. 2004/05:110 s. 108 ff.
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lagberedningen att det förelåg ett behov av att ersätta uttrycket ”enstaka exemplar”
med ett annat uttryck. En av orsakerna till detta var att det i förarbetena till den
äldre bestämmelsen hade uttalats att den övre gränsen för enstaka exemplar kan
uppgå till några tiotal exemplar.556 Den tekniska utvecklingen har medfört att det
går enormt snabbt och enkelt att framställa exemplar. Därför ansåg lagberedningen
att ett så stort antal som några tiotal kopior åt gången inte är rimligt med beaktande
av att, ett av syftena med infosocdirektivet är att anpassa upphovsrätten till det
moderna samhället.557 I promemorian föreslogs att begreppet ”enstaka” byts ut mot
”ett fåtal”. Detta motiverades med att den språkliga innebörden av uttrycket ”ett
fåtal” innebär avsevärt färre exemplar än vad som uttalades i motiven till gällande
bestämmelse.558 Regeringen ansåg däremot att uttrycket ”ett fåtal” kan skapa intrycket att antalet exemplar snarare har utvidgats än begränsats. Därför ansåg regeringen att det är lämpligare att använda begreppet ”ett eller några få”.559 I propositionen betonas dock att någon exakt gräns för antalet kopior inte kan uppställas, och
att vissa typer av verk kan kopieras i större omfattning än andra utan någon skada
för rättighetshavarna. Det är rättspraxis som får avgöra var den exakta gränsdragningen går.560
I förarbetena till den finska implementeringen av infosocdirektivet ansågs det inte
föreligga några behov för att ändra ordalydelsen i gällande bestämmelse.

Enligt 12 § URL får de exemplar som framställts för enskilt bruk inte användas för
andra ändamål. Det innebär att ett sådant exemplar inte får användas t.ex. vid offentliga framföranden. Bestämmelsen i 12 § URL om framställning av enstaka exemplar
för enskilt bruk, bör tolkas så att det inte finns någon begränsning för hur många TVprogram som är tillåtet att banda in. Med andra ord bör det anses tillåtet att banda in
samtliga program som sänds i TV, förutsatt att det sker för privat bruk. Bestämmelsen
kan inte heller anses uppställa några tidsbegränsningar för hur länge kopiorna får sparas. Det innebär att något förbud mot uppbyggande av privata program- och filmbibliotek inte finns intaget i upphovsrättslagstiftningen. Ett av kärandes argument i Sonyfallet var att ett sådant här biblioteksbyggande kommer att ha skadliga effekter för
rättsinnehavarna.561
556

Se NJA II 1961 s. 116.

557

Se prop 2004/05:110 s. 111.

558

Se Ds 2003:35 s. 145.

559

Se prop 2004/05:110 s. 112.

560

Se prop 2004/05:110 s. 111 f.

561

Som exempel på en skadlig effekt nämndes att de personer som har bandat in program, inte kommer
att titta på reprissändningar. Domstolen ansåg däremot att den höga kostnaden för tomma videokassetter (ca $20) medförde att det inte kommer att uppstå något omfattande biblioteksbyggande. Se 480
F.Supp. 429 (1979), s. 467. Naturligtvis är situationen annorlunda idag, eftersom inbandning kan ske
direkt på hårdskivor med stor lagringskapacitet. Trots detta torde det vara förhållandevis sällsynt med
omfattande ”privatbibliotek”, och sådana bibliotek bör inte anses vara ägnade att åsamka rättsinnehavarna någon betydande skada eller olägenhet.
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Bestämmelsen i 12 § URL uppställer inte heller några begränsningar i fråga om den
teknik som får användas för exemplarframställningen.562 Det innebär att TV-sändningen kan bandas in med hjälp av vilket medium som helst. Personen som har bandat
in programmet bör även anses ha rätt att bearbeta materialet, ifall det är nödvändigt
för att programmet skall kunna spelas upp i någon annan apparat.563

Exemplarframställning för enskilt bruk inkluderar även en rätt att sprida kopian till
den privata sfären. Det är m.a.o. tillåtet att överlåta kopian till den närmaste familjeoch vänkretsen. Personen som har bandat in programmet har äganderätt endast till det
fysiska exemplaret, medan upphovsmannen har upphovsrätten till verket.564 Trots
denna omständighet behöver överlåtelsen till den närmaste familje- och vänkretsen
inte ske i form av ett fysiskt exemplar, utan verksexamplaret kan överföras i digitalt
format till mottagaren så att mottagaren tillgängliggörs en kopia av verket.565 Det
innebär att exemplaret kan sättas ut på en webbsida eller server under förutsättning att
materialet inte är åtkomligt av andra än den närmaste familje- och vänkretsen.

5.1.2.1 Vissa särbestämmelser
Det är inte endast privatpersoner som får banda in TV-sändningar för sitt privata bruk,
utan upphovsrättslagstiftningen berättigar även vissa andra former av inbandning.

13 a §. Enligt 13 a § URL får myndigheter, näringsidkare och sammanslutningar för
användning i sin interna information framställa enstaka exemplar av verk som ingår i
aktualitets- eller nyhetsprogram. Dylika inbandningar kan däremot inte ske i syfte att
bygga upp ett programbibliotek, eftersom inbandningen måste användas i den interna
informationen en kort tid efter att upptagningen gjorts. Trots att bestämmelsen endast
specifikt nämner användning, är en logisk tolkning av bestämmelsen den att inbandningen bör förstöras efter en kort tid. Motsvarande bestämmelse som tidigare fanns
562

Se prop 2004/05:110 s. 101.

563

Bl.a. vissa handburna applikationer kräver ett viss bildformat, vanligtvis ett visst komprimeringsformat, för att innehållet skall kunna spelas upp.
564

Se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 131.

565

Se RP 28/2004 s. 28 f.
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intagen i 25 g § URL innehöll inget krav på att användningen skulle ske en kort tid
efter upptagningen. I samband med överflyttningen av bestämmelsen från 25 g § till
13 a § URL tillfogades begränsningen en kort tid. Avsikten var att framhäva att
bestämmelsen tillåter användning av exemplaret endast en kort tid efter upptagningen.566 Med tidsbegränsningen understryker lagstiftaren att bestämmelsen avser endast
en tillfällig upptagning för framskjutning av tidpunkten för visningen.567 Lagstiftarens
intentioner med denna begränsning av tillämpningsområdet bör anses innebära ett förbud mot uppbyggande av ett programbibliotek. I förarbetena ges däremot ingen vägledning för hur lång tid begränsningen en kort tid skall anses fortlöpa.

14 §. Enligt 14 § URL får inom undervisningsverksamhet och vetenskaplig forskning
inbandning av TV-program göras med stöd av avtalslicens. Det inbandade verket får
dessutom överföras till allmänheten i undervisnings- eller forskningssyfte. Överföringen får dock inte ske genom utsändning i radio eller television.568 Enligt 14 § 3
mom. får en inbandning av en TV-sändning även tas in i ett prov som ingår i studentexamen eller liknande prov.

15 §. Enligt 15 § URL får på sjukhus, ålderdomshem, i fängelser och andra motsvarande inrättningar framställas exemplar av offentliggjorda verk som ingår i radiooch televisionsutsändningar. Stadgandet ger rätt till framställning endast för tillfälligt
bruk. Exemplaren får endast sparas den tid som framskjutandet av tidpunkten för
tittandet förutsätter. Programbibliotek får inte uppbyggas, utan inrättningen är tvungen
att förstöra upptagningen efter att den har visats.569 I samband med implementeringen
av infosocdirektivet i Sverige beslöt man upphäva motsvarande bestämmelse i den
svenska URL.570

566

Se RP 28/2004 s. 55.

567

Se RP 28/2004 s. 90.

568

Materialet kan överföras till allmänheten bl.a. genom att det placeras ut i ett datanät, för att på så sätt
möjliggöra distansundervisning. Se RP 28/2004 s. 55.
569

Se RP 287/1994 s. 74.

570

Motiveringen härför var bl.a. att medieutbudet ständigt ökar och att det i dag finns ett rikt utbud av
både TV- och radioprogram under så gott som alla dygnets timmar. Se prop. 2004/05:110 s. 157.
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16 c §. Enligt 16 c § URL får Finlands filmarkiv framställa exemplar av sådana verk
som har gjorts tillgängliga för allmänheten genom utsändning i radio eller television, i
syfte att införliva dem i sina samlingar.

25 f §. Enligt 25 f § URL får ett sändarföretag som har rätt att sända ut ett verk
framställa ett exemplar av verket för användning i sina egna utsändningar, s.k. efemära upptagningar. Detta får ske högst fyra gånger under ett års tid.571 Upptagningen
får endast göras i utsändningssyfte. Sändarföretaget behöver dock inte själv framställa
exemplaret, utan har rätt att låta framställningen ske hos en utomstående.572 För
användning av verket fler än fyra gånger eller under en längre tid än ett år får sändarföretaget framställa eller låta framställa ett exemplar av verket med stöd av avtalslicens.

5.1.3 Vidaresändning av TV-utsändningar
Med vidaresändning avses nedan att mottagaren av TV-utsändningen sänder den
vidare samtidigt som den ursprungliga utsändningen äger rum. I en sådan här situation
skapas nödvändigtvis ingen kopia av utsändningen hos mottagaren. Som ett fiktivt
exempel på en sådan här vidaresändning kan följande situation nämnas: mottagaren
plockar ned signalen från en satellit till sin dator och sänder signalen vidare via ipprotokollet. Enligt 48 § URL har sändarföretaget ensamrätt till TV-utsändningen,
vilket innebär att utsändningen inte får vidaresändas utan sändarföretagets samtycke.573 I 48 § 4 mom. görs dock en hänvisning till 12 § URL. Det innebär att en
privatperson får vidaresända utsändningen till den närmaste familje- och vänkretsen.

571
I motsvarande bestämmelse i den svenska URL föreskrivs att verket får tas upp ett fåtal gånger under begränsad tid (26 e §).
572

Se RP 28/2004 s. 106.

573

Noteras bör att verk som ingår i en TV-utsändning får med stöd av avtalslicens vidaresändas för att
tas emot av allmänheten samtidigt som den ursprungliga utsändningen (25 h § URL). Enligt 25 i § URL
har vissa teleföretag rätt att utan avtalslicens till allmänheten vidaresända verk som ingår i en TVutsändning. Det krävs dock att det är fråga om ett teleföretag som tillhandahåller nättjänster i kabeltelevisionsnät som huvudsakligen används för sändning av TV-utbud, och som en betydande del av nätets
slutanvändare använder som huvudsaklig väg att ta emot TV-sändningar. En ytterligare förutsättning är
att utsändningen är sådan som avses i 134 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003).
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I 48 § 3 mom. URL tillerkänns sändarföretaget en ensamrätt till annan programbärande signal än radio- eller televisionsutsändning. Exempel på sådana här programbärande signaler är signaler genom vilka sändarföretaget överför program mellan sina egna
verksamhetsställen eller genom vilka sändarföretag överför program till varandra.574
Det har visat sig att dessa programbärande signaler är i praktiken ytterst sårbara, eftersom det är lätt att kapa signalerna.575 En programbärande signal får inte utan sändarföretagets samtycke användas för utsändning av det program som transporteras i signalen. Har den programbärande signalen tagits upp får den inte utan sändarföretagets
samtycke kopieras, återutsändas, spridas till allmänheten eller överföras till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.576 För de programbärande signalerna finns ingen hänvisning till inskränkningsbestämmelserna i 2 kap. URL. Det innebär att bl.a. bestämmelsen om exemplarframställning för enskilt bruk som tillåts i 12 § URL, inte är tilllämplig i fråga om programbärande signaler.

5.1.4 Tillgängliggörande för allmänheten
Tillgängliggörande av ett verk för allmänheten kan ske på fyra olika sätt. Nedan
behandlas endast ett av dessa fyra; överföring till allmänheten. Med andra ord lämnas
offentligt framförande, offentlig visning och spridande av exemplar utanför.577 Sändarföretaget har ensamrätt att göra TV-utsändningen tillgänglig för allmänheten. Detta
framgår av 2 och 48 § URL. Nedan görs en genomgång av hur olika åtgärder av mottagaren av TV-utsändningen skall bedömas upphovsrättsligt.

5.1.4.1 Placerande av en inbandad TV-utsändning på en server
Såsom nämndes ovan i kap. 5.1.2 har en mottagare av en TV-utsändning med stöd av
12 § URL rätt att framställa enstaka kopior för enskilt bruk. Mottagaren av TVutsändningen har med andra ord rätt att banda in sändningen. Inbandningen får inte
574

Se RP 28/2004 s. 126.

575

Se RP 28/2004 s. 69.

576

Se RP 28/2004 s. 126.

577

När t.ex. en restaurangägare gör en TV-sändning tillgänglig för de närvarande gästerna betraktas
situationen som offentligt framförande. Trots att det sker en överföring i ett led skall situationen anses
vara offentligt framförande och inte överföring till allmänheten. Se prop. 2004/05:110 s. 71.
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användas för andra ändamål. Användningen av kopian har däremot inte begränsats till
den person som har gjort inbandningen, utan denne har rätt att överlåta kopian till sin
närmaste familje- och vänkrets.578 Kopian behöver inte överlåtas fysiskt, utan kan
överföras till mottagaren digitalt via t.ex. e-post. Ingenting hindrar att personen placerar kopian på en webbserver, ifall åtkomsten är skyddad och kräver t.ex. lösenord.579
Naturligtvis förutsätter kriteriet att exemplar får överlåtas inom den privata sfären att
det är endast den närmaste familje- och vänkretsen som har tilldelats lösenord. Ett
karakteristiskt drag för dagens IT-samhälle är att dataintrång förekommer i stor omfattning. P.g.a. detta bör man ställa frågan huruvida det bör ställas vissa krav på säkerheten för att inte utomstående personer får tillång till materialet, som placerats på
servern. Många faktorer talar för att kraven på säkerhetsåtgärder för att förhindra dataintrång inte bör ställas högt. För det första kan med fog antas att sannolikheten för
dataintrång är relativt låg i en sådan här situation. Merparten av dataintrången som
görs riktar sig mot webbplatser med stort antal besökare eller mot sådana där inkräktaren kan komma över känslig information, såsom t.ex. personuppgifter och kreditkortsnummer.
Det förekommer å andra sidan en omfattande kapning av enskilda datorer med hjälp
av virus eller trojanska hästar.580 En dator som har blivit kapad på detta sätt brukar
kallas för en zombiedator. Oftast kapas ett stort antal datorer och dessa zombiedatorer bildar ett s.k. botnätverk.581 Avsikten med dessa botnätverk är att utföra
skadliga uppgifter av olika slag, såsom t.ex. sändande av skräppostmeddelanden
och genomförande av DOS-attacker.582 Problemet är att innehavaren av datorn ofta
själv inte är medveten om att hans dator har kapats. Därför är det ytterst svårt att få
ett stopp på skadliga åtgärder som utförs med hjälp av zombiedatorer.583

En annan omständighet som med all sannolikhet minskar benägenheten att bryta
säkerhetsarrangemangen är att TV-utsändningar som har sänts i Finland, tilltalar en
578

Däremot får kopian inte användas för offentligt framförande.

579

Jfr Rognstad som anser att placering av filer på en webbserver knappast kan anses innebära att
filerna har blivit tillgängliga för allmänheten i det skedet de laddades upp. Det är vid länkning till
filerna som dessa blir tillgängliga för allmänheten, se Rognstad 2005 s. 350 f.
580
Trojanska hästar skiljer sig från datavirus i och med att de inte kan sprida kopior av sig själva. Se
RP 4/1999 s. 3. En tredje form av skaliga program som kan användas för kapning av en dator är de s.k.
maskarna, se Taylor & Simmons 2007 s. 194 f.
581

Se Taylor & Simmons 2007 s. 195.

582

DOS-attack är en förkortning av denial-of-service-attack. DOS-attacker används för att få ett nätverk att sluta fungera. Detta kan göras bl.a. genom att översvämma (flooding) all tillbudsstående
minneskapacitet med värdelös datatrafik via e-post. Se Lee m.fl. 1999 s. 849.
583

Se Dickinson 2004 s. 134.
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förhållandevis liten andel av Internetanvändare globalt sett. En stor andel av TVtittarna har dessutom tillgång till egen inbandningsapparatur, vilket naturligtvis
minskar intresset och behovet av att söka fram TV-utsändningar som har placerats på
en server. Därtill kan tilläggas att det finns ett stort utbud av öppna P2P-nätverk, från
vilka nedladdning av materialet kan ske utan lösenord. Alla dessa omständigheter
talar för att sannolikheten för att någon utanför den närmaste familje- och vänkretsen
gör dataintrång för att komma över inbandade TV-utsändningar, är mycket liten. Även
om personen som har bandat in TV-utsändningarna skulle ha en intensiv marknadsföring på välbesökta webbsidor om möjligheterna för den närmaste familje- och
vänkretsen att ladda ned kopior av utsändningarna, torde detta inte leda till omfattande
försök att göra intrång för att komma åt materialet.584

Blir den som har bandat in TV-utsändningarna och placerat dem på en server medveten om att intrång har förekommit, och att personer utanför den närmaste familjeoch vänkretsen har laddat ned material uppkommer frågan om denne måste plocka
bort materialet eller alternativt göra det svårare att kringgå säkerhetsarrangemangen.
På frågan om personen måste ta bort materialet kan viss vägledning sökas från 13–15
§§ L om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002). Det är dock
skäl att betona att personen som har satt ut de inbandade TV-utsändningarna inte
utgör en tjänsteleverantör i lagens mening.585 Enligt 15 § i nämnda lag är den tjänsteleverantör som tillhandahåller lagringsutrymme för information, s.k. värdtjänster, inte
ansvarig för innehållet i den lagrade informationen eller för förmedlingen av den. För
att undgå ansvar förutsätts att tjänsteleverantören inte har kännedom om att olaglig
verksamhet eller olaglig information finns på serverutrymmet, samt att informationen
utan dröjsmål avlägsnas eller görs oåtkomlig sedan tjänsteleverantören har fått kännedom om detta. På motsvarande sätt bör den person som har bandat in TV-utsändningarna och placerat dem på en server, göra dem oåtkomliga för obehöriga personer
584
Naturligtvis ökar sannolikheten dock märkbart jämfört med en sådan situation där information om
det tillbudsstående materialet endast har meddelats den närmaste familje- och vänkretsen personligen,
t.ex. via e-post.
585
Syftet med bestämmelserna om ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer som agerar mellanhänder är att
garantera att deras ansvar inte blir oskäligt betungande, se prop. 2001/02:150 s. 87 f. Ett strängt ansvar
för mellanhänderna skulle troligtvis minska investeringar i sådan teknik, se Walden 2001 s. 535. En
sådan utveckling skulle ha mycket ödesdigra följder, eftersom mellanhänder är en förutsättning för att
verksamhet on-line överhuvudtaget är möjligt. Därför behövs reglering som klargör och begränsar mellanhänders ansvar, se Koelman 2000 s. 46.
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när han har fått kännedom om att obehöriga personer har fått tillgång till inbandningarna. Ifall personen underlåter att åtgärda den obehöriga åtkomsten torde situationen
anses utgöra överföring till allmänheten. Frågan är om redan ett begånget dataintrång
och underlåtenhet att vidtaga några åtgärder till följd därav, skall anses uppfylla kriterierna för överföring till allmänheten. Enligt 15 § L om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster förutsätter ansvarsfrihet att tjänsteleverantören gör materialet
oåtkomlig sedan tjänsteleverantören har fått kännedom om detta. Lagen uppställer däremot inga exakta tidsrymder inom vilka tjänsteleverantören måste agera sedan han
har fått kännedom om det olagliga materialet. I förarbetena till lagen nämns att följande faktor skall påverka bedömningen om tjänsteleverantören är fri från ansvar: hur
snabbt det i praktiken är möjligt att göra informationen oåtkomlig med beaktande av
omständigheterna, verksamhetens omfattning och materialets skadlighet.586

Ytterligare vägledning för besvarandet av frågan huruvida personen, som har placerat
de av honom inbandade TV-utsändningarna på en server, måste agera redan efter ett
begånget dataintrång kan hämtas från förarbetena till lagen om ändring av URL. I
förarbetena konstateras följande i fråga om verk som finns lagrat på en nätansluten
server587:
”Det är fråga om överföring till allmänheten oberoende av om någon faktiskt tar
kontakt med servern för att få tillgång till verket. Det räcker med att det finns
möjlighet att få tillgång till verket.”

Detta konstaterande hänger i och för sig samman med verk som har placerats på en
nätansluten server, som i princip alla som är uppkopplade till Internet har tillång till. I
exemplet ovan är åtkomsten av materialet begränsad till dem som har kännedom om
servern samt lösenord. Kännedom om ett begånget dataintrång medför dock att personen som har placerat inbandningarna på servern måste anses vara medveten om riskerna för att lösenorden sprids utanför den närmaste familje- och vänkretsen. Underlåtenhet att agera i en sådan situation torde därför kunna anses uppfylla kriterierna för
överföring till allmänheten. Personen bör med andra ord göra materialet som finns

586

Se RP 194/2001 s. 40.

587

Se RP 28/2004 s. 82.
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lagrat på servern oåtkomligt för personer utanför den närmaste familje- och vänkretsen, t.ex. genom att radera filerna eller alternativt byta ut alla gamla lösenord.

I inledningen av förevarande underkapitel gavs argument för att säkerhetsarrangemangen för hindrande av otillåten åtkomst av materialet på servern, inte bör krävas
vara allt för rigorösa. Det är ändå rimligt att kräva att lösenordet måste bestå av mer
än endast en bokstav eller siffra; i synnerhet om inloggningssystemet inte har inbyggt
en sådan funktion att det stängs av efter ett visst antal inloggningsförsök med fel
lösenord. Hur säkert systemet bör utformas för att förhindra att obehöriga personer får
tillgång till materialet på servern bör avgöras från fall till fall. Olikartade omständigheter kan innebära att säkerhetsarrangemangen bör i vissa fall vara högre än ”normalt”. Så är fallet t.ex. om den som har placerat ut materialet på välbesökta webbsidor
har marknadsfört möjligheten för sin närmaste familje- och vänkrets att besöka servern och ladda ned materialet.

Placerande av en inbandad TV-utsändning på en nätansluten server, utan att det finns
några säkerhetsarrangemang över huvud taget för att förhindra en tillgång till materialet utgör alltid överföring till allmänheten. Såsom det framgick ovan är bedömningen
inte beroende av om någon faktiskt har tagit kontakt med servern eller inte. Den avgörande faktorn är att det har funnits en möjlighet att få tillgång till materialet på servern.

5.1.4.2 Placerande av en inbandad TV-utsändning i ett P2P-nätverk
Trots att det är aningen missvisande att tala om att material placeras i ett P2P-nätverk
används denna terminologi här.588 Ett P2P-nätverk bygger inte på något system med
servrar där material sparas. I stället möjliggör nätverket att enskilda användare som är
ansluten till nätverket kan ta kontakt med varandra, och dela med sig av innehåll som
finns lagrade i minnesenheterna i de egna datorerna. För att detta skall vara möjligt
förutsätts det att användarna har laddat ned och installerat på datorn ett datorprogram,
ett s.k. klientprogram. Det finns en uppsjö av olika klientprogram med varierande
tekniska lösningar. Gemensamt för samtliga tekniker är att de möjliggör distribution
588
Materialet som en användare besluter sig för att göra tillgängligt för andra användare av nätverket
finns hela tiden lagrat på den egna datorns minnesenhet.
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av data mellan användare som är anslutna till nätverket. Vissa P2P-nätverk, såsom
t.ex. DC++, förutsätter att användaren har en viss mängd material tillgängligt för de
övriga användarna av nätverket, innan han själv får möjlighet att ladda ned material
från andra användare. Merparten av P2P-nätverken har däremot inga sådana begränsningar. Såsom tidigare nämnts är det mest använda protokollet i dagens läge
BitTorrent-protokollet. I samtliga P2P-nätverk krävs dock naturligtvis att det finns
någon som gör materialet tillgängligt för första gången. Efter att materialet i sin helhet
har laddats ned minst en gång, är det ingen skillnad för vidaredistributionen huruvida
den användare som först har gjort materialet tillgängligt raderar materialet från sin
minnesenhet i datorn. Med andra ord börjar datafilen ”leva sitt eget liv” i nätverket.589
Det förutsätts dock att någon i nätverket är beredd att dela med sig av materialet. Ett
faktum är emellertid att antalet användare som är beredda att dela med sig (ladda upp)
är betydligt färre än de som bara önskar ta del av material som andra delar med sig av
(ladda ned). För att förhindra en sådan situation där ingen delar med sig fungerar
nästan alla klientprogram på så sätt att användaren laddar upp samtidigt som han
laddar ned.590 Detta är en av de största fördelarna med P2P-tekniken jämfört med
andra tekniker för distribution av data via ett nätverk. På det här sättet fördelas
distributionen mellan många användare, i stället för att alla går till samma plats för att
hämta materialet.

I förarbetena till den reviderade URL konstateras följande:
”Det är fråga om överföring till allmänheten även i sådana fall där en användare
som är ansluten till ett datanät tillåter att andra nätanvändare via nätet använder
innehåll som finns i en minnesenhet i hans datamaskin med hjälp av ett datorprogram som gör det möjligt att utföra sådana åtgärder i ett serverlöst nätverk
(peer to peer-nätverk).”591

Hur detta konstaterande skall tolkas är oklart, och riktgivande rättspraxis saknas i
skrivandets stund. Frågan är vilka alla personer skall anses handla på ett sådant sätt att
589
I praktiken tenderar dock filer ofta att ha en begränsad livstid i nätverket. Efter en tid är oftast endast
en del av filen tillgänglig för nedladdning, d.v.s. det går inte att ladda ned filen till 100 procent.
590
De flesta klientprogram tillåter att användaren kan ställa in den maxhastighet med vilken data laddas
upp. Ju lägre denna hastighet ställs in att vara, desto lägre blir den maxhastighet med vilken data laddas
ned. De som är tekniskt kunniga kan dock lura systemet och stoppa den utgående trafiken vid brandväggen. I en sådan situation tolkar klientprogrammet att data laddas upp med en viss hastighet, trots att
den utgående datatrafiken stoppas vid den egna brandväggen.
591

Se RP 28/2004 s. 82.
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de tillåter andra användare att använda innehållet, som finns i en minnesenhet i hans
datamaskin. Åtminstone skall den person som för första gången har gjort materialet
tillgängligt för andra användare i P2P-nätverket, anses höra till dem som har tillåtit
andra användare att använda innehållet.592 Följdfrågan är om någon annan användare
de facto måste ha laddat ned materialet, eller om det räcker med att möjligheten att få
tillgång till materialet har funnits. I samband med placerande av material på en nätansluten server har lagstiftaren konstaterat att den avgörande faktorn är huruvida möjligheten att få tillgång till materialet förelegat.593 Något motsvarande konstaterande
finns inte i motiveringarna beträffande P2P-nätverk. Mycket talar ändå för att lagstiftarens avsikt har varit den samma som för nätanslutna servrar, d.v.s. att redan möjligheten för andra att få tillgång till materialet är tillräckligt. I båda situationerna har ett
stort antal användare möjlighet att få tillgång till materialet. Den enda skillnaden är att
material som har placerats på en nätansluten server i princip är tillgängligt för samtliga personer som är uppkopplade till Internet, medan endast de personer som har installerat ett klientprogram har tillgång till det material som någon har gjort tillgängligt
i ett P2P-nätverk.
I USA har det varit en mycket omdiskuterad fråga huruvida enbart placerande av en
fil i ett P2P-nätverk utgör upphovsrättsintrång, eller ifall det även måste framläggas
bevis på att någon laddat ned filen.594 I UMG Recordings v Lindor595 har domaren
dock konstaterat följande: ”[p]laintiffs will have the burden of proving … that defendant actually shared sound files belonging to plaintiffs.”596

Trots att det anses tillräckligt ifall möjlighet har funnits för andra att få tillgång till
materialet, bör detta tolkas så att en faktisk möjlighet verkligen har funnits. Det innebär att det inte bör anses vara överföring till allmänheten i en sådan situation där den

592
Naturligtvis kan det ofta vara arbetsdrygt att reda ut den person som har delat ut materialet för första
gången. Såsom tidigare nämnts är en ip-adress inte nödvändigtvis ett bevis på att tillgängliggörandet
har skett från en specifik dator.
593
Med andra ord har det ingen betydelse huruvida någon faktiskt har tagit kontakt med servern eller
ej, se RP 28/2004 s. 82.
594
I de flesta fallen har domstolen ansett att redan placerandet av en fil i ett P2P-nätverk utgör intrång.
Se Bangeman 2007b stycke 3.
595

UMG Recordings, Inc. v Lindor, 2006 WL 3335048 (E.D.N.Y.).

596

Domarens beslut kan hämtas på adressen: <http://www.ilrweb.com/viewILRPDF.asp?filename=
umg_lindor_061222OrderAdoptingRecommendationsRePreclusion>, hämtat 16.11.2007.
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som har placerat materialet på en server eller i ett P2P-nätverk, sekunderna därefter
plockar bort materialet.597

Ovan konstaterades att åtminstone den person som för första gången har gjort
materialet tillgängligt för andra användare i P2P-nätverket, skall anses höra till dem
som har tillåtit andra användare att använda innehållet. Flera tolkningsalternativ är
emellertid möjliga. En alternativ tolkning är att nästan samtliga som deltar i P2Pnätverket gör material tillgängligt för allmänheten. Såsom nämndes ovan bygger
majoriteten av P2P-nätverken på, att en del av materialet laddas upp samtidigt som
nedladdningen pågår. Det innebär i praktiken att den som laddar ned tillåter andra
användare att använda innehållet som finns i minnesenheten i hans dator. En sådan
tolkning skulle innebära att all användning av P2P-program anses uppfylla kriterierna
för överföring till allmänheten, med undantag för de personer som är så tekniskt
kunniga att de kan stoppa den utgående trafiken vid den egna brandväggen. Huruvida
detta har varit lagstiftarens intentioner får framtida rättspraxis utvisa.

Argument som eventuellt talar emot en sådan tolkning är att skyddsobjektet i URL är
litterära och konstnärliga verk.598 För att verket skall anses vara upphovsrättsligt
skyddsbart brukar man i doktrinen tala om att verkshöjden måste överskridas.599 Enskilda delar av ett verk kan dock ha ett självständigt skydd ifall verkshöjden överskrids.600 I en nedladdningssituation bör dock följande omständigheter beaktas: nedladdningen kan ske betydligt snabbare än vad uppladdningen sker. T.ex. ifall förhållandet mellan maxhastigheterna för nedladdning respektive uppladdning är 20:1, har
”endast” 1/20 av verket överförts till allmänheten när verket har laddats ned. Denna
andel av t.ex. en TV-inbandning på 60 minuter utgör inte nödvändigtvis 3 minuter av
programmet i följd, utan den data som distribueras via BitTorrent-protokollet sker i
olika ordning.601 Det är även skäl att betona att mottagaren av denna del av verket,

597
Eventuellt kunde en sådan situation bedömas som förberedelse eller försök till överföring. Försök
till upphovsrättsförseelse eller –brott är dock inte kriminaliserat.
598

Även bestämmelserna om överföring av verk syftar på verksbegreppet.

599

Se t.ex. Bernitz m.fl. 1998 s. 35 ff. samt Herler 2001 s. 145 ff.

600

Se Ds 2007:29 s. 338 och NJA 1995 s. 256.

601

Se Liu m.fl. 2006 s. 7.
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inte kan ta del av de bildsekvenser som ingår i datan.602 Om t.ex. person A laddar ned
inbandningen och bibehåller förhållandet mellan maxhastigheterna för nedladdning
respektive uppladdning vid 20:1, har ingen användare (B, C, D o.s.v.) faktisk möjlighet att få tillgång till verket av endast A.603 Däremot kan den del som B erhåller av A
innebära att B lyckas ladda ned 100 procent av filen, d.v.s. den del som B får av A
utgör den mängd data B saknar för att erhålla 100 procent av filen. I en sådan situation
har naturligtvis den mängd data A har laddat upp åt B, trots den ringa datamängden,
haft en stor betydelse för B.

Även följande situation kan bli aktuell: Person A som laddar ned en fil kan av olika
orsaker välja att avbryta nedladdningen innan den är klar. I vissa situationer avbryts
nedladdningen oberoende av person A:s egna handlingar. Så är fallet när det inte
längre finns någon person i P2P-nätverket som är villig att dela med sig av materialet.
I en sådan situation har person A inte framställt någon kopia av verket. Person A har
inte ens haft någon möjlighet att skapa en kopia av materialet. Under den tid nedladdningsförsöket pågått har person A tillåtit andra nätanvändare att använda innehållet
som funnits i hans minnesenhet på datorn. Innehållet som funnits i hans minnesenhet
på datorn har inte varit ett verk, eftersom person A aldrig lyckats ladda ned hela verket. Ifall nedladdningen har avbrutits förhållandevis snabbt har innehållet i minnesenheten med all sannolikhet inte heller inkluderat enskilda delar av ett verk som överskrider verkshöjden. Detta hänger samman med att data som laddas ned, inte anländer
i kronologisk ordning.604 Ifall person A, t.ex. p.g.a. att hela filen inte längre finns
tillgänglig för nedladdning i P2P-nätverket, besluter sig för att radera den data som
laddats ned, finns det inga möjligheter att bevisa vilken specifik data nedladdningen
inkluderat. Det innebär att det i efterhand är omöjligt att reda ut huruvida det innehåll
som person A hade lyckats ladda till sin minnesenhet och sålunda haft tillgängligt för

602
För att kunna se på den inbandning som finns lagrad som en datafil, bör mottagaren i normala fall ha
laddat ned hela datamängden. Det finns emellertid vissa program på marknaden som klarar av att spela
upp innehållet trots att en del av datan fattas. P.g.a. att viss data saknas är ofta bildkvaliteten sämre än
normalt och det inträffar även vanligtvis hopp i uppspelningen.
603

Detta under förutsättning att A stänger av eller alternativt trycker på stop-knappen i klientprogrammet efter att nedladdningen är klar.
604
Datan laddas inte ned i kronologisk ordning från början till slut, utan små delar av filen laddas ned i
den följd de finns tillgängliga. Se Vincent 2007 s. 8.
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andra nätanvändare att ta del av, har inkluderat enskilda delar av ett verk som överskrider verkshöjden.

Åtminstone i en sådan situation där nedladdningen avbrutits p.g.a. att filen inte i sin
helhet finns för nedladdning längre i P2P-nätverket, är det ändamålsenligt att bedöma
situationen så att ingen överföring till allmänheten har ägt rum. Person A har inte
skapat/kunnat skapa någon kopia av verket, och därmed inte kunnat ta del av materialet.605 Personerna B, C, D…X som har laddat ned delar av det innehåll som funnits
i A:s minnesenhet har inte heller skapat eller kunnat skapa en kopia av verket.
Innehållet som funnits i A:s minnesenhet på datorn och som han tillåtit andra personer
att använda har med andra ord inte medverkat till skapandet av någon kopia av verket.
Eftersom inga kopior har skapats och ingen har haft möjlighet att ta del av verket så
torde man inte kunna påstå att rättighetshavarnas ensamrätt har kränkts. Situationen
blir annorlunda ifall person A avbryter nedladdningen av fri vilja, och filen fortsättningsvis finns tillgänglig för nedladdning i P2P-nätverket. I en sådan situation kan
man påstå att det material som personerna B, C, D…X har laddat ned från A:s minnesenhet, har bidragit till de olagliga kopior dessa personer skapat. Ju lägre den maximala uppladdningshastigheten hos person A har varit, desto mindre har person A bidragit till de kopior som personerna B, C, D…X har framställt. Det är även skäl att
betona att den andel av datamängden som person A delat med sig till de andra användarna, inte nödvändigtvis har varit en absolut förutsättning för att kopiorna har
kunnat framställas.

Även följande konstaterande i förarbetena kan användas som argument för varför inte
alla personer som deltar i ett P2P-nätverk, skall anses överföra verk till allmänheten
enbart p.g.a. nedladdning:
”Särskilt när material görs tillgängligt för allmänheten via datanät … är det viktigt
att granska vem det är som utför den upphovsrättsligt relevanta åtgärden.”606

605
Möjligheten att ta del av videofiler är i motsats till andra typer av filer dock inte helt beroende av att
hela filen laddats ned. Såsom tidigare nämnts finns det program med vars hjälp man kan spela upp
icke-kompletta videofiler. Detta förutsätter dock att videofilen som har placerats i P2P-nätverket inte
har komprimerats som t.ex. en zip-fil.
606

Se RP 28/2004s. 82.
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Den person som beslutar sig för att placera materialet tillgängligt för nedladdning i
P2P-nätverket måste anses vara den person som har utfört den upphovsrättsligt relevanta åtgärden. Även den person som har laddat ned filen i sin helhet från P2Pnätverket och därefter under en längre tid tillåter andra användare att använda innehållet som finns i minnesenheten i hans datamaskin, bör anses ha utfört den upphovsrättsligt relevanta åtgärden. Så är fallet i synnerhet när uppladdningshastigheten har
varit hög. Däremot är det oklart huruvida personer som genast förhindrar andra användare att använda innehållet som finns i minnesenheten i hans datamaskin, efter att den
egna nedladdningen är klar, skall anses ha utfört den upphovsrättsligt relevanta åtgärden. Följande omständigheter kan påverka bedömningen: har nedladdningen skett
med betydligt större hastighet än vad uppladdningen har gjort samt hur många personer har laddat ned/laddar ned filen.607 En olikartad bedömning mellan de personer
som laddar ned en fil och därefter under en längre tid inte förhindrar uppladdning och
de personer som genast efter att nedladdningen är klar förhindrar andra användare att
använda innehållet som finns i minnesenheten, medför naturligtvis bevisproblem. Det
kan vara omöjligt att i efterhand reda ut huruvida personen har förhindrat andra användare att ladda ned material från hans minnesenhet genast efter att hans egen nedladdning har laddats ned.

Den person som har varit tvungen att avbryta nedladdningen p.g.a. att filen inte i sin
helhet finns för nedladdning längre i P2P-nätverket, bör däremot inte anses ha utfört
den upphovsrättsligt relevanta åtgärden. Såsom nämndes ovan kan det i en sådan
situation inte längre skapas någon kopia av verket, och därmed är det inte ändamålsenligt att anse situationen som överföring till allmänheten. Om personen som laddar
ned filen avbryter nedladdningen av fri vilja, och filen fortsättningsvis finns tillgänglig för nedladdning i P2P-nätverket, är situationen annorlunda. Då kan man anse
att den del av filen som laddats upp medan nedladdningen ännu pågick, har bidragit
till framställning av exemplar hos andra användare. Huruvida detta skall anses som
överföring till allmänheten är emellertid oklart. Bl.a. följande faktorer kan påverka
bedömningen: hur stor andel av filen hade personen hunnit ladda ned innan han beslöt
sig för att avbryta nedladdningen samt hur hög har uppladdningshastigheten varit.
607
Ju flera personer som har laddat ned eller håller på att ladda ned ifrågavarande fil, desto flera källor
finns tillgängliga varifrån materialet delas. Det innebär att den enskilda nedladdarens bidrag till de övriga användarnas framställning av exemplar har varit av ringa betydelse.
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Konstaterandet i förarbetena att det är fråga om överföring till allmänheten när man
tillåter andra nätanvändare att via nätet använda innehåll som finns i en minnesenhet i
ens datamaskin, lämnar mycket tolkningsutrymme. De olika exemplen ovan visar att
situationen kan och bör bedömas olika med beaktande av vad som verkligen har delats
via P2P-nätverket. Ur bevissynpunkt är det naturligtvis en oändamålsenlig lösning att
bedöma de olika fildelningssituationerna på ett avvikande sätt från varandra. Det är i
praktiken omöjligt att i efterhand bevisa när en nedladdning respektive uppladdning
har avbrutits, hur mycket av filen hade hunnit laddas upp under den tid nedladdningen
pågick, samt huruvida det material som funnits i minnesenheten på datorn och som
tillåtits användas av andra nätanvändare har bidragit till att de sistnämnda användarna
kunnat framställa en kopia av verket. För att det skall anses vara fråga om överföring
till allmänheten bör personen som har tillåtit andra användare att ta del av innehållet
som funnits i hans dators minnesenhet, ha utfört en upphovsrättsligt relevant åtgärd.
Vad som skall anses uppfylla kriterierna för en upphovsrättsligt relevant åtgärd får
framtida rättspraxis utvisa. Kravet på en upphovsrättsligt relevant åtgärd bör förutsätta
en viss aktivitetsgrad, d.v.s. personen som tillåter andra nätanvändare att använda
innehållet i hans minnesenhet på datorn bör aktivt ha bidragit till att de andra användarna har kunnat framställa exemplar. Det är i sista hand domstolen som får staka ut
riktlinjer för hurudan grad av aktivitet som bör uppställas innan situationen kan anses
utgöra överföring till allmänheten.

Placerandet av en lösenordsskyddad fil i ett P2P-nätverk. Allt material som placeras i
ett P2P-nätverk är inte tillgängligt för samtliga användare av nätverket. Det går nämligen att placera material i nätverket på så sätt att åtkomsten av materialet har begränsats till de användare som uppger korrekt lösenord. Eftersom det är tillåtet att sprida
exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk till den närmaste familje- och vänkretsen,
bör det anses lagligt att placera verket i ett P2P-nätverk förutsatt att filen har skyddats
med ett lösenord som meddelats endast till den närmaste familje- och vänkretsen.
Situationen kan i stort jämställas med att materialet placeras på en server, vilket innebär att resonemangen i kap. 5.1.4.1 ovan är tillämpbara i detta sammanhang. Antalet
användare i ett P2P-nätverk kan dock vara mycket högt, vilket innebär att många
personer ser att materialet finns tillgängligt för nedladdning. Denna omständighet talar

147

5. kap. Olika former av TV-sändningar – en upphovsrättslig analys
för att det lösenord som används måste bestå av en förhållandevis lång siffer- eller
bokstavskombination, så att inte andra användare än den närmaste familje- och
vänkretsen kan komma åt materialet.

5.1.4.3 Länkning till en inbandad TV-utsändning
Rättsläget kring länkning till filer som innehåller upphovsrättsskyddat material är
oklart. Detta framgår även av förarbetena till den reviderade URL där följande konstateras:
”Några bestämmelser som förtydligar frågan om länkning föreslås dock inte i detta
sammanhang tas in i lagen, utan länkningens rättsliga natur och upphovsrättsliga
relevans har lämnats för avgörande in casu.”608

Det finns dock viss rättspraxis kring länkning. I NJA 2000 s. 292 tog högsta domstolen ställning till hur länkning till olagliga mp3-filer skulle bedömas ur upphovsrättslig synvinkel. Svarande i målet var en privatperson som på sin webbsida hade
länkar till olovligen framställda mp3-filer, som fanns lagrade på annans server. När
besökaren på webbsidan klickade på en länk förflyttades han till den plats där ifrågavarande filer fanns lagrade. Domstolen ansåg att situationen utgjorde offentligt framförande.609 Domstolen tog inte ställning till att nedladdningen av mp3-filerna krävde
viss aktivitet från nedladdarens sida. För att kunna spela upp mp3-låtarna måste de
nämligen först laddas ned och sparas på den egna datorn. Det gick med andra ord inte
att lyssna på låtarna direkt online. I ett liknande fall (Vestre landsret, 20.4.2001)
konstaterade domstolen att det dock inte hade någon avgörande betydelse att filerna
först måste laddas ned, före de kan spelas upp.610

608
Se RP 28/2004 s. 84. Det finns ett flertal olika typer av länkar. För närmare information om olika typer av länkar och hur de fungerar, se KB 2002:5 s. 21 ff. Jfr Sorvari som anser att det är svårt och
t.o.m. omöjligt att ge ett allmänt svar på frågan om länkning utgör överföring av verk till allmänheten.
Se Sorvari 2005 s. 248.
609

Domen har kommenterats bl.a. av Karnell i NIR 2000 s. 493–496.

610

Se Lund 2001 s. 616.
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5.2 Avgiftsbelagda TV-sändningar
I samband med satellit-TV:ns genombrott blev det vanligt med s.k. betalkanaler, d.v.s.
sådana kanaler som mottagaren är tvungen att erlägga en viss avgift för att kunna se
på. Det var främst stora internationella TV-bolag som erbjöd dylika kanaler.611 I samband med övergången mot digital-TV har även ett flertal nationella bolag inlett TVsändningar via s.k. betalkanaler.

5.2.1 Tittande
Tittande på en avgiftsbelagd TV-sändning i realtid utlöser inga upphovsrättsliga
spörsmål så länge mottagaren har betalat avgifterna. Ibland sänds TV-utsändningarna
i okrypterat format så att samtliga TV-tittare kan ta del av sändningarna. Detta görs i
syfte att locka flera TV-tittare att abonnera på bolagets tjänster. I en sådan situation
föranleder tittandet utan erlagd avgift naturligtvis inga upphovsrättsliga spörsmål.
Situationen är densamma ifall sändningen p.g.a. av tekniska fel kan tas emot av samtliga hushåll. Trots att sändarbolaget inte explicit har givit samtycke till att samtliga
hushåll kan ta del av sändningen, kan man inte anse att de hushåll som ”tar tillfället i
akt” och tittar på sändningarna gör sig skyldiga till upphovsrättsförseelse eller -brott.

Inom de flesta områden där teknik har försetts med kopieringsskydd, krypteringsskydd eller andra former av tekniska åtgärder för att förhindra obehörig användning,
har det ofta inom en kort tid tagits fram teknik som klarar av att kringgå de tekniska
skyddsåtgärderna. Så har fallet även varit i fråga om krypterade TV-sändningar. Med
hjälp av s.k. ”svarta boxar” och liknande hemterminaler är det möjligt att avkoda
krypterade sändningar, d.v.s. titta på sändningarna trots att ingen avgift har betalats.
Det är olagligt att titta på en avgiftsbelagd TV-sändning med hjälp av dylika avkodningssystem. Förbudet sträcker sig emellertid längre än till att titta på sändningarna.
Enligt 3 § L om förbud mot vissa avkodningssystem omfattar förbudet även innehav
av ett sådant avkodningssystem.612

611

Även många hotellkedjor har under många års tid haft egna betalkanaler tillgängliga för sina hotellgäster.
612
Påföljden för innehav av ett avkodningssystem är böter (6 § 2 mom. L om förbud mot vissa avkodningssystem).
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Däremot kan en person som är på besök hos någon som innehar ett avkodningssystem, och som enbart tittar på en avgiftsbelagd TV-sändning, inte anses begå någon
förseelse.

5.2.2 Inbandning
Beträffande inbandning av avgiftsbelagda TV-sändningar är situationen i stort sett
densamma som i fråga om inbandning av sedvanliga TV-sändningar. Det innebär att
merparten av det som nämndes i kap. 5.1.2 ovan är gällande även vid inbandning av
avgiftsbelagda TV-sändningar. Med andra ord har mottagaren av sändningen rätt att
banda in sändningen samt att framställa enstaka kopior för enskilt bruk. Mig veterligen har inte betalkanalerna i sina standardavtal intagit villkor som skulle förbjuda inbandning av sändningarna. Vid uthyrning av videofilmer förekommer ofta sådana avtalsvillkor. Kopiering i strid med dessa villkor kan dock inte utlösa upphovsrättsliga
sanktioner, utan den som har brutit mot avtalsvillkoren svarar endast för kontraktsbrott.613

Eftersom mottagaren måste anses ha rätt att framställa enstaka kopior för enskilt bruk
kan han även skapa en fil av verket och sätta den på en nätansluten server, så att den
närmaste familje- och vänkretsen kan ladda ned filen och framställa exemplar av verket. Likaså bör mottagaren ha rätt att vidaresända den avgiftsbelagda TV-sändningen
via ett datanätverk till den närmaste familje- och vänkretsen. Huruvida placerandet av
en inbandad avgiftsbelagd TV-utsändning i ett P2P-nätverk respektive nedladdning/
uppladdning av en sådan sändning skall anses uppfylla kriterierna för överföring till
allmänheten, hänvisas till vad som nämndes ovan beträffande avgiftsfria sändningar.

Situationen blir en annan ifall mottagaren av TV-sändningen inte har betalat för
tjänsten, utan har bandat in sändningen med hjälp av ett avkodningssystem. I en sådan
situation blir kopian som skapas en olovlig kopia. Ordalydelsen i 12 § URL anger
inget uttryckligt krav på att förlagan måste vara av lovligt ursprung. Det enda krav
paragrafen uppställer är att verket har offentliggjorts. En TV-utsändning innebär att
verket har offentliggjorts. I samband med implementeringen av infosocdirektivet tog
613

Se Kinnunen 2003 s. 81 samt Rosén 1998 s. 114.
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lagstiftaren ställning till huruvida kopiering för privat bruk är tillåtet när förlagan som
används är av olovligt ursprung.614 I propositionen betonades att det inte kan anses
vara rätt att en kopia av ett olagligt framställt exemplar av ett verk skall utgöra ett
lagligt exemplar.615 Av denna orsak intogs i 11 § 5 mom. URL en bestämmelse som
föreskriver att underlaget för kopieringen måste vara lovligt. Därför bör det inte anses
tillåtet att för privat bruk framställa en kopia av en avgiftsbelagd TV-sändning, som
har bandats in med hjälp av ett avkodningssystem.

5.3 DVD-skivor och liknande videomaterial
Framväxten av videoapparater skapade en ny marknad för filmproducenter och andra
rättsinnehavare inom film- och TV-branschen; nämligen videokassetter. Videokassetter har numera i allt högre grad ersatts av DVD-skivor. Filmer och TV-serier bandas
in på DVD-skivor, som sedan säljs eller hyrs ut till slutanvändare. Under den senaste
tiden har det även uppkommit en mängd nedladdningstjänster på Internet, vilket innebär att slutanvändare inte är tvungna att införskaffa ett fysiskt exemplar av verket.
DVD-skivor har under en längre tid varit försedda med s.k. regionkoder. Med hjälp av
denna teknik så har upphovsrättsinnehavarna möjlighet att dela upp marknaden för
filmverken såväl geografiskt som tidsmässigt. DVD-skivor och annat videomaterial
kan också förses med andra tekniska åtgärder, såsom t.ex. kryptering, kodning och
kontrollmekanismer för kopiering.

5.3.1 Tittande
På samma sätt som för TV-sändningar utlöser tittande inga upphovsrättsliga spörsmål.
Såsom nämndes ovan är DVD-skivor ofta försedda med regionkoder. Användning av
regionkoder innebär att en DVD-skiva som har köpts i USA inte kan spelas upp i en
spelare som sålts i Europa. Detta beror på att de spelare som har sålts i Europa inte
stöder den regionkod som används i USA.616 I infosocdirektivets 6.1 artikel föreskrivs
att medlemsstaterna skall ge ett tillfredsställande rättsligt skydd mot kringgående av
614
Frågan hade dryftats av Rosén redan tidigare där han kom till den slutsatsen att inskränkningar i
upphovsmannens rätt enligt 2 kap. URL är tillämpliga endast om förlagan i sig är lovlig. Se Rosén
2000 s. 820. Jfr Kallioniemi 2001 s. 504.
615

Se RP 28/2004 s. 53.

616

Världen har delats upp i sex regioner, se Schollin 2004-05 s. 69 fotnot 20.
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effektiva tekniska åtgärder. En regionkod är en teknisk åtgärd som förhindrar att
DVD-skivor kan spelas upp i spelare som stöder en annan regionkod. Frågan är om
regionkoderna uppfyller kriterierna för sådana tekniska åtgärder som avses i artikel
6.1 i infosocdirektivet. Vid implementeringen av direktivet ansåg lagstiftaren att regionkoder inte omfattas av de tekniska åtgärder som avses i art. 6.1. För att den tekniska åtgärden skall omfattas av skyddet förutsätts att funktionen med åtgärden är att
förhindra eller begränsa exemplarframställning eller tillgängliggörande för allmänheten.617 En form av tillgängliggörande för allmänheten är spridning av verket. Regionkoderna hindrar däremot inte spridning av de fysiska exemplaren, och därför omfattas
inte regionkodning av lagens tillämpningsområde.618 Eftersom regionkodningen inte
hör till lagens tillämpningsområde får den kringgås utan restriktioner, vilket bl.a. innebär att kringgåendet kan låtas utföras av en utomstående part.619

Regionkoder är emellertid inte den enda typen av tekniska åtgärder DVD-skivor
förses med, utan även andra digitala tekniska åtgärder används i stor utsträckning. En
grov indelning av olika former av tekniska åtgärder är sådana som erbjuder en åtkomstkontroll (access control) och sådana som erbjuder en kontrollmekanism för kopiering (copy control).620 Dessa tekniska åtgärder kan ibland hindra innehavaren av
DVD-skivan att spela upp den. Lagstiftaren har tagit detta i beaktande och beviljat
undantag från förbudet att kringgå effektiva tekniska åtgärder i en sådan situation.
Med andra ord har den som lagligen förvärvat verksexemplaret eller fått det i sin besittning rätt att kringgå den tekniska åtgärden om det är nödvändigt för att kunna se på
verket (50 a § 3 mom. URL). Hur stor denna betydelse har för den enskilda innehavaren av verksexemplaret är dock diskutabelt. Det är nämligen ingen enkel sak att
kringgå en teknisk åtgärd.621 Klarar innehavaren av verksexemplaret inte av att kringgå den tekniska åtgärden själv får kringgåendet utföras av en annan person.622 Att finna en person eller ett program som hjälper innehavaren att kringgå den tekniska åtgär617

Se art. 6.3 i infosocdirektivet.

618

Se RP 28/2004 s. 129 f. Jfr motiveringarna i de svenska förarbetena, prop. 2004/05:110 s. 292.

619

Se RP 28/2004 s. 130.

620

Se Westman 2002 s. 234.

621
Ofta sker kringgåendet av den tekniska åtgärden med hjälp av ett datorprogram, men användningen
av ett sådant program för att kringgå den tekniska åtgärden förutsätter vissa tekniska färdigheter.
622

Se RP 28/2004 s. 130.
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den kan vara problematiskt på grund av förbudet i 50 b § URL. Enligt nämnda paragraf är det bl.a. förbjudet att marknadsföra eller i kommersiellt syfte inneha anordningar, produkter eller komponenter som möjliggör eller underlättar kringgående av
effektiva tekniska åtgärder. Förbudet i 50 b § URL torde märkbart försvåra innehavarens rätt att låta kringgåendet utföras av en annan person.
En teknisk åtgärd som ofta används för att skydda innehållet på en DVD-skiva är
CSS (Content Scramble System).623 Liksom många andra tekniska lösningar har
även CSS-tekniken lyckats brytas, vilket inträffade år 1999 när en norsk tonåring
lyckades med bedriften. Han skapade ett litet datorprogram, DeCSS, med vars hjälp
innehållet på en DVD kan kopieras.624 DeCSS spreds snabbt över Internet och det
tog inte länge innan den amerikanska filmindustrin väckte talan mot ägarna till
webbsidor där DeCSS kunde laddas ned. Ett sådant fall var Universal City Studios
v. Reimerdes.625 Kärande yrkade med stöd av DMCA att svarande skulle förbjudas
att ha programmet DeCSS tillgängligt för nedladdning på sina webbsidor. Dessutom yrkade kärande på att svarande inte på sina webbsidor får ha länkar som leder
till andra webbsidor där ifrågavarande program finns tillgängligt. I sitt försvar
betonade svarande att CSS inte uppfyller kriterierna för en effektiv teknisk åtgärd.
Domstolen höll inte med, utan konstaterade följande: ”As CSS, in the ordinary
course of its operation–that is, when DeCSS or some other decryption program is
not employed–“actually works” to prevent access to the protected work, it
“effectively controls access” within the contemplation of the statute.”626 Domstolen
ansåg även att kärandes krav på att svarande inte på sina webbsidor får ha länkar
som leder till andra webbsidor där ifrågavarande program finns tillgängligt, var
berättigat.627
Noterbart är att Helsingfors TR har prövat frågan om CSS uppfyller kriterierna för
en effektiv teknisk åtgärd.628 Svarandena hade skrivit ett datorprogram med vars
hjälp innehållet på en DVD kan kopieras.629 Svarandena hade därefter haft dataprogrammet tillgängligt för nedladdning på sina webbsidor. Åklagaren yrkade på att
svaranden hade gjort sig skyldiga till förseelse gällande kringgående av tekniska
åtgärder. Svaranden bestred åtalet med motiveringen att CSS inte uppfyller kriterierna för en effektiv teknisk åtgärd. TR förkastade åklagarens åtalsyrkande med motiveringen att CSS-skyddet inte längre kan anses uppfylla kriterierna för en sådan
effektiv teknisk åtgärd som avses i 50 a § URL. Motiveringen härför var att man på
Internet lätt kan finna tiotals motsvarande dekrypteringsprogram samt att liknande
program finns färdigt inbyggda i vissa operativsystem till datorer.630

623

För närmare information om hur CSS-tekniken fungerar, se Westman 2003 s. 562 f.

624

Se Westman 2002 s. 233.

625

Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, 111 F.Supp.2d 294 (S.D.N.Y. 2000).

626

Se Universal 111 F.Supp.2d 294 (S.D.N.Y. 2000), s. 318.

627

Se Universal 111 F.Supp.2d 294 (S.D.N.Y. 2000), s. 324 f.

628

Helsingfors TR 25.5.2007, R 07/1004.

629

Programmet hade med andra ord samma funktioner som DeCSS.

630

Se även upphovsrättsrådets utlåtande 2007:9.
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5.3.2 Kopiering
Av DVD-skivor får med stöd av 12 § URL framställas enstaka exemplar för enskilt
bruk.631 Vad gäller möjligheten att sprida kopior till den närmaste familje- och
vänkretsen genom att placera materialet på en nätansluten server eller i ett P2Pnätverk, hänvisas till vad som sagts i ovan i samband med avgiftsfria TV-sändningar.

Såsom ovan nämnts är DVD-skivor ofta försedda med regionkoder och andra tekniska
åtgärder som kontrollerar åtkomst och förhindrar kopiering. I förarbetena till revideringen av URL konstaterades att regionkodning faller utanför lagens tillämpningsområde. Med andra ord skall regionkoder inte anses utgöra en effektiv teknisk åtgärd.
Därav följer att regionkodningen får kringgås i syfte att skapa enstaka kopior för
enskilt bruk. Den som lagligen förvärvat en DVD-skiva som är försedd med en
effektiv teknisk åtgärd får kringgå denna om det är nödvändigt för att kunna se på
verket. Det är emellertid inte lovligt att framställa ett exemplar av verket om den
tekniska åtgärden har kringgåtts.632 Enligt ovan nämnda dom av Helsingfors TR är
CSS inte en effektiv teknisk åtgärd, vilket innebär att exemplar av CSS-skyddade
DVD-skivor får framställas. Tingsrättens dom är sin första av sitt slag och det är
därför oklart huruvida sista ordet är sagt i frågan om CSS är en effektiv teknisk
åtgärd. I sista hand blir det EU-domstolen som får pröva frågan om CSS uppfyller
kriterierna för en sådan effektiv teknisk åtgärd som avses i art. 6.3 i infosocdirektivet.

5.4 Webb-TV
Omfattningen av webb-TV har ökat kraftigt under de senaste åren, bl.a. till följd av
den explosivartade ökningen av bredbandsanslutningar i privata hushåll. Många TVbolag och dagstidningar har inlett sändningar via webb-TV. Det är ofta fråga om

631
Framställning av exemplar av filmverk får emellertid inte ges i uppdrag åt en utomstående (12 § 3
mom. URL).
632
Nämnvärt är att i den första propositionen, som sedermera ersattes av RP 28/2004, föreslogs att en
enskild person skulle ha rätt att framställa ett exemplar för sitt personliga bruk av ett verksexemplar
som lagligen anskaffats av personen, trots att verksexemplaret var försett med en teknisk åtgärd. Se RP
177/2002 s. 116.
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kortare nyhetsklipp som sänds via webb-TV.633 Intresset för webb-TV har också ökat
bland andra typer av företag.634 Även sändning av vissa evenemang i realtid, såsom
t.ex. rockkonserter, har förekommit. Problemet med sådana sändningar är att det ofta
kräver enorm datakapacitet för att klara av utsändningen.635 En av de hetaste trenderna
inom Internetsamhället för tillfället är tjänster där enskilda användare kan ladda upp
videoklipp, som sedan kan beskådas av andra Internetanvändare.636 Mycket av det
som sänds via webb-TV är material som rättsinnehavarna inte har givit sitt samtycke
till. I synnerhet i samband med de tjänster som erbjuder de enskilda användarna möjlighet att ladda upp egna videoklipp florerar mycket illegalt material.

5.5 P2P-TV
Ett av de största problemen med webb-TV är den stora datakapacitet som krävs för att
överföra sändningen via webben, i synnerhet vid realtidssändningar. För att lösa
problemet kan sändningen i stället överföras med hjälp av P2P-tekniken. Väljer
sändarföretaget P2P-tekniken behöver det inte göra några stora investeringar i överföringskapacitet. När TV-sändningen distribueras med hjälp av P2P-tekniken delar de
enskilda tittarna med sig både av innehållet i den data som skall överföras och av
överföringskapaciteten, till andra tittare.

Det finns i skrivandets stund ingen rättspraxis beträffande P2P-TV. All den rättspraxis
som har uppkommit kring P2P-nätverk har berört nedladdning av filer.637 Även de
uttalanden som ingår i förarbetena till implementeringen av infosocdirektivet syftar i
främsta hand på en situation där en fil laddas ned eller sprids via ett P2P-nätverk. Det
finns inget uttryckligt omnämnande om P2P-TV. Eventuellt kan detta hänga samman
med att P2P-TV vid tidpunkten för lagens förarbeten ännu inte var så vida spritt bland

633
En orsak till detta är att det kräver mycket datakapacitet att sända via webben. Ju längre inslag som
sänds via webb-TV desto mera kapacitet krävs. En annan faktor som påverkar hur mycket kapacitet
som krävs är antalet mottagare av sändningen.
634

Företagen kan via webb-TV sända t.ex. marknadsföringsinslag och produktdemonstrationer.

635

Så är fallet när antalet mottagare blir stort.

636

Den mest populära tjänsten inom detta område i dagens läge är YouTube.

637

Dessa filer har naturligtvis ibland innehållit inbandningar av filmverk och andra TV-sändningar.
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Internetanvändare.638 Såsom framgått ovan saknar många frågor kring nedladdning av
filer via ett P2P-nätverk en riktigvande rättspraxis. Nedan görs en genomgång av hur
vissa upphovsrättsliga frågor kring P2P-TV skall tolkas enligt gällande lagstiftning.
Som stöd för tolkningsrekommendationerna används det som sagts i samband med
fildelning via P2P-nätverk. Det som försvårar givandet av tolkningsrekommendationer angående P2P-TV är avsaknaden av såväl rättspraxis som ställningstaganden i
lagens förarbeten.

Händelseförloppet för mottagandet av sändningar via P2P-TV kan beskrivas enligt
följande: för det första kräver emottagandet av TV-sändningar att mottagaren har
installerat ett klientprogram på sin dator.639 Det finns ett flertal klientprogram för P2PTV att laddas ned kostnadsfritt på Internet.640 När t.ex. person A vill börja titta på en
sändning väljer han kanal genom att klicka på en länk.641 A kan inte direkt ta del av
sändningen, utan det krävs att en viss mängd data har buffrats i internminnet i hans
dator innan sändningen syns. Hur lång tid det tar innan person A kan börja titta på
sändningen beror bl.a. på hur snabb A:s Internetförbindelse är och antalet användare
som tittar på samma kanal. Samtidigt som A tittar på sändningen delar han med sig av
innehållet i buffertminnet till personerna B, C, D o.s.v. som tittar på samma kanal. På
det här sättet fördelas TV-sändningen (den datamängd som sändningen består av)
samt överföringskapaciteten mellan de personer som tittar på ifrågavarande sändning
via P2P-TV. På samma sätt som i fråga om traditionell TV kan den som tittar på en
sändning via P2P-TV när som helst byta kanal. Dock kommer sändningen på den nya
kanalen inte att synas omedelbart, utan förutsätter att en viss mängd data först har
buffrats i internminnet i hans dator.

638
Tekniken för P2P-TV fanns dock vid nämnda tidpunkt, vilket innebär att lagstiftaren torde ha varit
medveten om tekniken.
639
Jfr situationen med nedladdning av filer via P2P-nätverk, se ovan kap. 5.1.4.2. Klientprogram för
P2P-TV skiljer sig dock från andra P2P-klientprogram i och med att de har en mediaspelare inbyggt, så
att TV-sändningen kan spelas upp i klientprogrammet.
640
Numera är det emellertid inte nödvändigt att ladda ned och installera ett klientprogram, utan det har
skapats s.k. plug-ins som möjliggör tittande på P2P-TV via webbläsaren. Efter att ett klientprogram
eller en plug-in har installerats kan sändningen även spelas upp i andra mediaspelare, såsom t.ex. Windows Media Player eller RealPlayer.
641
Det finns ett stort utbud av webbplatser som har länkar till olika TV-kanaler. Vissa webbsidor innehåller förutom länkar till kanaler även information om det kommande programutbudet.
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Ifall det är sändarföretaget som distribuerar sändningen via P2P-TV utlöses inga
upphovsrättsliga spörsmål. Många TV-sändningar som distribueras via P2P-TV sker
emellertid utan rättighetsinnehavarnas samtycke. Som ett fiktivt exempel för den
fortsatta genomgången kan väljas den avgiftsbelagda TV-kanalen Canal+. Anta att
person X besluter sig för att vidaresända programinnehållet som visas på Canal+ via
P2P-TV. Person X gör naturligtvis intrång i rättighetsinnehavarnas ensamrätt. Nedan
undersöks huruvida även de personer som enbart tittar på denna TV-sändning via
P2P-TV kan anses bryta mot URL:s bestämmelser.
Jag har valt att använda begreppet vidaresända trots att sändningen inte sänds vidare i realtid. För att Canal+ eller någon annan krypterad TV-sändning skall kunna
distribueras via P2P-TV förutsätts nämligen att sändningen först avkodas. Därefter
skall sändningen komprimeras till ett sådant format att den lämpar sig för att
distribueras över Internet. Först därefter kan sändningen vidaredistribueras via P2PTV.

Till följd av person X:s handlingar kan personerna A, B, C o.s.v. titta på Canal+ via
P2P-TV, utan att behöva betala rättsinnehavarna någon månadsavgift eller inneha ett
sådant TV-kort som i normala fall behövs för att kunna se på sändningarna. Såsom
ovan konstaterats förutsätter tittande på sändningar via P2P-TV att ett klientprogram
eller en plug-in har installerats på datorn. Ett klientprogram eller en plug-in kan dock
inte anses uppfylla kriterierna för ett sådant avkodningssystem som avses i L om
förbud mot vissa avkodningssystem. Ett klientprogram eller en plug-in klarar nämligen inte av att avkoda de krypterade TV-sändningarna. De kan inte heller anses
uppfylla kriterierna för vad som avses med anordningar för kringgående av tekniska
åtgärder enligt 50 b § URL, eftersom de inte möjliggör eller underlättar kringgående.

I samband med implementeringen av infosocdirektivet infördes i URL den nya
bestämmelsen i 11 § 5 mom., enligt vilken framställning av exemplar förutsätter att
förlagan är lovlig. Den mest vägande orsaken härför var den omfattande nedladdning
av upphovsrättsskyddade verk som förekom via P2P-nätverk. Frågan är hur långtgående paralleller som kan dras mellan nedladdning av material via ett P2P-nätverk
och tittande på TV-sändningar via P2P-TV. Den märkbara skillnaden är att vid
nedladdning framställs ett exemplar av verket.642 Efter att nedladdningen är klar kan
mottagaren spela upp verket obegränsat antal gånger. Vid tittande på P2P-TV skapas
642

Under förutsättning att 100 procent av materialet lyckas laddas ned.
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emellertid ingen bestående kopia av TV-sändningen, utan endast tillfälliga kopior i
datorns arbetsminne. Situationen kan med andra ord jämföras med strömmande av
video via webb-TV. I fråga om tittande på webb-TV konstaterades att dessa tillfälliga
kopior inte torde anses vara upphovsrättsligt relevanta. Detta har uttryckligen betonats
i de svenska förarbetena, medan de finska förarbetena inte är lika entydiga på denna
punkt.643 Tittande på en TV-sändning via P2P-TV skiljer sig dock väsentligen från
strömmande via webb-TV, eftersom det som lagrats i buffertminnet i datorn delas till
andra personer som tittar på samma sändning via P2P-TV. I detta avseende står P2PTV betydligt närmare nedladdning av en fil via ett P2P-nätverk än tittande på strömmande video via webb-TV. Frågan är om denna omständighet har sådan upphovsrättslig relevans att tittande på en TV-sändning, t.ex. Canal+, via P2P är olagligt enligt
URL:s bestämmelser. En utförlig genomgång av nedladdning, och den uppladdning
som sker samtidigt, har behandlats utförligt i kap. 4.3 ovan, varför det inte finns skäl
att detaljerat ta upp diskussionen ånyo.

Det finns emellertid vissa omständigheter som bör beaktas vid bedömningen av huruvida uppladdningen av det som finns i buffertminnet till andra användare, vilken sker
vid tittande på P2P-TV har upphovsrättslig relevans. För tydlighetens skull återgår jag
till exemplet ovan med person X som vidaresänder en TV-sändning via P2P-TV. När
person A tittar på sändningen delar han samtidigt med sig av det som lagrats i buffertminnet till vissa andra personer som tittar på samma sändning. Det som A delar
med sig åt de andra har dock ingen egentlig betydelse för att de andra skall kunna titta
på sändningen. Det innebär att ifall person A upphör att titta på sändningen har detta
inga direkta menliga påföljder för de personer till vilka A har delat med sig under den
tid han tittat på sändningen.
Har person A valts som s.k. supernod är betydelsen för de övriga användarna större
huruvida A tittar på sändningen eller upphör med tittandet.644 Detta beror på att ett
P2P-nätverk bör ha supernoder för att fungera effektivt. Ifall A avbryter tittandet
och samtidigt inte längre är supernod, måste de personer som A har delat med sig
till ansluta sig till någon annan supernod. Något stort problem utgör detta dock inte,
eftersom anslutningen till nya supernoder sker automatiskt utan några egentliga
avbrott i TV-sändningen hos ifrågavarande personer.

643

Se kap. 7.1.3.3 nedan.

644

För närmare information om supernoder, se kap. 2.3 ovan.
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Det är även skäl att betona att den datamängd som A har delat med sig av inte blir
exemplar, utan endast bidragit till tittande hos andra användare i nätverket.
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6 OLIKA FORMER AV TV-SÄNDNINGAR – EN
MARKNADSFÖRINGSRÄTTSLIG ANALYS
Marknadsföringsintäkter utgör en ytterst viktig inkomstkälla för många TV-bolag. I
synnerhet övergången till den digitala TV-tekniken har ökat antalet reklamfinansierade
TV-kanaler. Digitaliseringen har inte enbart medfört en ökning av antalet reklamfinansierade TV-kanaler, utan även teknikerna för genomförande av olika marknadsföringsåtgärder via TV har genomgått stora förändringar. Den digitala sändningstekniken och
utvecklingen av nya mottagningsutrustningar har medfört helt nya metoder för TVreklam. Bland de nya metoderna kan nämnas virtuell reklam, reklam med delad skärm
samt interaktiv reklam.
Framväxten av nya metoder för TV-reklam har dock inte varit lika snabb och
omfattande jämfört med vad som har inträffat på Internet. Marknadsföring på Internet
har under en 10-årsperiod genomgått många och märkbara förändringar. Förutom att
det har uppkommit en mängd olika tekniker för genomförandet av olika marknadsföringsåtgärder, så har även volymen av marknadsföring över Internet växt explosionsartat år efter år sedan det blev tillåtet att bedriva marknadsföring i slutet av
1994.645 Efter att den första reklambannern skapades 1994 har utvecklingen gått
snabbt framåt; vid sidan av reklambanners finns det ett flertal andra marknadsföringsmetoder.646

Frågan om hur mycket TV-reklam som får förekomma i traditionella TV-sändningar har
behandlats i kap. 3.2.1.2.3 ovan, varför det inte finns skäl att ta upp frågan på nytt. I
kap. 3.2.3 behandlades även frågan om hur användning av virtuell reklam, reklam med
delad skärm samt interaktiv reklam skall tolkas i ljuset av gällande lagstiftning. I förevarande kapitel behandlas frågor som blir aktuella när TV-sändningen inte distribueras

645
Förbudet att bedriva marknadsföring på Internet baserade sig inte på någon lagstiftning, utan på ett uttryckligt förbud av NSF (U.S. National Science Foundation), se Hanson 2000 s. 4.
646
Den första reklambannern skapades kort efter att det blev tillåtet att utnyttja Internet i kommersiella
syften, se Kolari 1997 s. 22. För närmare information om utvecklingen av nya marknadsföringsmetoder
på Internet, se Enkvist-Gauffin 2006a s. 12 ff.

160

6. kap. Olika former av TV-sändningar – en marknadsföringsrättslig analys
via den traditionella TV-apparaten, utan i stället förmedlas via Internet eller mobiltelefon.

6.1 Sändning i realtid över Internet
En TV-sändning i realtid över Internet kan ske på två olika sätt. För det första kan TVbolaget välja att strömma materialet via webben (webb-TV) eller så kan bolaget välja att
använda P2P-TV för att distribuera sändningen. Enligt direktivet om audiovisuella
medietjänster utgör dessa två sändningsformer linjära sändningar. Med linjära sändningar avses nämligen en audiovisuell medietjänst som tillhandahålls av en leverantör
av medietjänster för samtidigt tv-tittande enligt en programtablå.647 Eftersom strömmande via webb-TV och sändning via P2P-TV är linjära sändningar innebär det att
bestämmelserna om TV-reklam som finns intaget i artikel 11 skall tillämpas. Med andra
ord får sändningarna inte inkludera mer än 20 procent reklaminslag per timme, d.v.s.
maxgränsen för reklaminslag/h är 12 minuter.

I direktivet har dock inte tagits ställning till vissa speciella faktorer som blir aktuella vid
sändning över Internet. Internet erbjuder många olika lösningar för hur sändningen kan
visas för mottagaren. Det är t.ex. möjligt att bilden visas upp i en ”TV-ruta” på webbsidan, vilken upptar endast en del av utrymmet på sidan. Denna ”TV-ruta” kan vara låst
till sitt storleksformat, vilket innebär att mottagaren inte kan förstora ”TV-rutan”. ”TVrutan” kan även vara programmerad på så sätt att mottagaren tillåts förstora den att
täcka hela dataskärmen om han så önskar. Här kan två alternativ bli aktuella: För det
första kan förstorningen av ”TV-rutan” innebära att TV-sändningen syns på hela dataskärmen hos mottagaren. För det andra kan ”TV-rutan” dock ha programmerats på ett
sådant sätt att den är omsluten av ett skal.648 Är ”TV-rutan” omsluten av ett skal innebär
en förstoring av rutan att sändningen inte syns på hela dataskärmen, utan kanterna av
skärmen täcks av skalet.649 Frågan är hur bestämmelserna om TV-reklam för linjära
sändningar skall tolkas i dessa situationer. Bestämmelserna om linjära sändningar torde
647

Artikel 1.

648

Situationen kan jämföras med en tavla som är omsluten av en tavelram.

649

Ingenting hindrar dock att skalet har programmerats på ett sådant sätt, att det tillåter tittaren att avlägsna skalet helt och hållet.
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dock vara tillämpliga endast på själva sändningen, d.v.s. det innehåll som bestäms av
programsignalerna. En sådan tolkning får följande konsekvenser för de olika alternativ
som angivits ovan.

6.1.1 Låst ”TV-ruta”
Är ”TV-rutan” låst till sitt storleksformat och inte täcker hela webbsidan, bör TVbolaget ha rätt att ha obegränsad mängd reklam på den yta som inte täcks av ”TVrutan”. Naturligtvis kunde man tänka sig att kraven på att programmets integritet och
värde eller rättsinnehavarnas rättigheter inte får kränkas650, ställer vissa begränsningar
på reklamen som är placerad utanför ”TV-rutan”. Man kan anta att dominerande reklamer runtom ”TV-rutan” har sådana effekter för programmet som sänds i ”TV-rutan”.
TV-bolagen måste dock ha frihet att bestämma hur stort format ”TV-rutan” på webbsidan skall ha, och hurudan reklam som finns på det lediga utrymmet av webbsidan.651
Friheten att använda sig av reklamfönster bör emellertid var begränsad. Med reklamfönster avses ett fönster som plötsligt ”poppar” fram och lägger sig ovanpå det ursprungliga fönstret.652 Det innebär att reklamfönstret lägger sig ovanpå ”TV-rutan” och
därmed förhindrar tittarens möjligheter att ostört följa med sändningen så länge reklamfönstret inte har stängts.653 Reklamfönster skapar inte olägenheter enbart för tittaren,
utan även programmets integritet och värde samt rättsinnehavarnas rättigheter bör anses
kränkta vid en omfattande användning av reklamfönster. Hur omfattande användningen
av reklamfönster bör vara innan den skall anses kränka programmets integritet och
värde samt rättsinnehavarnas rättigheter är en svår bedömningsfråga. Mycket talar dock
för att redan ett fåtal reklamfönster kan bedömas ha en sådan effekt. I motsats till ett
traditionellt reklamavbrott så fortlöper sändningen i ”TV-rutan” medan reklamfönstret
är öppet. Naturligtvis bör bedömningen även ske utgående från hur stort reklamfönstret
är. Ifall reklamfönstret täcker endast en obetydlig del av ”TV-rutan” kan situationen i
viss mån jämställas med split screen-reklam av varianten push over-reklam. Det finns
650

Kraven som gäller linjära sändningar finns intaget i art. 11.

651

Det lönar sig naturligtvis inte att göra “TV-rutan” allt för liten, eftersom det leder till minskat intresse
att titta på sändningen.
652

På engelska används benämningen pop-up windows.

653

För närmare information om olika tekniker för reklamfönster, se Enkvist-Gauffin 2006a s. 16.
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emellertid en betydelsefull skillnad: vid split screen-reklam är TV-tittaren förhindrad att
ta del av det som visas på utrymmet som täcks av reklamen, så länge som reklaminslaget sänds. Vid användning av reklamfönster kan mottagaren däremot vanligtvis snabbt
stänga reklamfönstret med ett klick med musknappen.654 Under ett traditionellt reklamavbrott i TV-sändningen torde användning av reklamfönster inte medföra några betydande olägenheter för varken tittarna eller rättsinnehavarna.655

Huruvida användning av reklamfönster skall anses kränka programmets integritet och
värde bör även vara beroende av vilken typ av sändning det är fråga om. Om det är
fråga om direktsända evenemang, t.ex. ett direktsänt sport- eller kulturevenemang, bör
det anses vara tillåtet att använda reklamfönster. Sådana evenemang pågår trots att TVbolaget skulle välja att göra en reklampaus. Reklamfönster kan i en sådan situation
anses vara ett bättre alternativ för tittarna än ett traditionellt reklamavbrott, eftersom tittarna har möjlighet att snabbt stänga av eller förminska reklamfönstret, och på så sätt
kunna fortsätta ta del av det direktsända evenemanget.656 Vetskapen om att mottagare
normalt stänger ett reklamfönster snabbt kan leda till försök att utveckla sådana reklamfönster som visas en bestämd tid, d.v.s. att mottagaren inte själv har möjlighet att stänga
fönstret.
Sådana reklamfönster har ännu inte tagits fram. Försök att försvåra stängandet av
reklamfönster har däremot gjorts. Det finns t.ex. reklamfönster som saknar symboler
för att förminska eller stänga fönstret. Sådana fönster kan stängas enbart genom att
högerklicka med musen och välja alternativet ”stäng fönster”. Det finns även reklamfönster som är programmerade på ett sådant sätt att detta inte fungerar. I stället är
mottagaren tvungen att förflytta sig längst ned i fönstret och klicka på textlänken
”stäng fönster”. För att försvåra stängandet av fönstret ytterligare har denna textlänk
ofta skrivits finstilt eller gömts undan bland övrig text och bilder.

Ifall man lyckas utveckla reklamfönster som är låsta en bestämd tid bör användningen
av sådana anses vara tillåtet i samband med direktsända evenemang, när det är tillåtet att

654
Å andra sidan kan man kritisera reklamfönster för att de är öppna tills en klickning med musknappen
sker. Ifall programmet tas emot i en TV-apparat beläget i ett annat rum än datorn kan detta medföra att
reklamen visas en lång stund.
655
Däremot kan man anta att de företag som har köpt reklamtid i sändningen inte är villiga att betala lika
högt pris ifall reklamfönster ”poppar fram” under reklamavbrottet och täcker en del av ”TV-rutan”.
656

Jfr den svenska TV-utredningens konstaterande om fördelen med reklam med delad skräm under direktsända evenemang, se SOU 2005:62 s. 99.
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göra reklamavbrott enligt gällande bestämmelser. Bestämmelserna om högsta tillåtna
reklamtid per timme bör naturligtvis gälla även för sådana reklamfönster. I samband
med andra typer av program bör användningen av sådana reklamfönster inte anses
tillåtna, förutom under den tid reklamavbrott i sändningen pågår.

Bedömningen av om reklamfönster skall anses kränka programmets integritet och värde
samt rättsinnehavarnas rättigheter är i hög grad beroende av den omständigheten, huruvida reklamfönstret täcker en del av ”TV-rutan” eller inte. Reklamfönster som täcker en
del av ”TV-rutan” kan anses vara tillåtna att använda i samband med direktsända evenemang. I fråga om andra typer av sändningar torde redan en förhållandevis begränsad
användning av reklamfönster kunna medföra att programmets integritet och värde samt
rättsinnehavarnas rättigheter blir kränkta. Ifall reklamfönstret i sin helhet förblir utanför
”TV-rutan” bör användningen tillåtas i betydligt större omfattning. Utrymmet på webbsidan utanför ”TV-rutan” hör till kategorin icke linjära audiovisuella tjänster. För denna
kategori av tjänster finns det inga bestämmelser om tidsbegränsningar. Gällande lagstiftning reglerar inte volymen av reklam, förutom i samband med TV- och radiotjänster.657 Näringsidkare har m.a.o. frihet att använda så mycket reklam de önskar på bl.a.
webbsidor, trots att mottagaren ofta kan uppleva reklamen som ett störande moment. I
synnerhet användning av marknadsföringsmetoden reklamfönster har påvisats medföra
negativa reaktioner hos en stor del av Internetanvändarna.658 I U-Haul v. WhenU.com659
konstaterade domstolen följande:
”[W]e computer users must endure pop-up advertising along with her ugly brother
unsolicited bulk email,”spam”, as a burden of using the Internet.”660

Vissa begränsningar i utformandet av Internetreklam har dock ansetts föreligga.
I målet FTC v. John Zuccarini661 tog domstolen ställning till frågan huruvida ett
förfarande där stängandet av ett reklamfönster leder till att nya reklamfönster öppnas
657
Användning av vissa kommunikationstekniker som förmedlare av marknadsföringsmeddelanden förutsätter emellertid förtida samtycke av mottagaren. Så är fallet bl.a. för marknadsföring via e-post. Se 26 §
L om dataskydd vid elektronisk kommunikation.
658
Trots att många Internetanvändare upplever reklamfönster som störande så används denna form av
marknadsföring i stor utsträckning, se Lerner 2005 s. 230 f samt Wilson 2004 s. 569 ff.
659

U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc., 279 F.Supp.2d 723 (E.D.Va. 2003).

660

Se U-Haul 279 F.Supp.2d 723 (E.D.Va. 2003), s. 725.

661

FTC v. John Zuccarini, 2002 WL 1378421 (E.D.Pa.).
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skall anses vara otillbörligt. Domstolen fann att ett sådant förfarande, s.k. mousetrapping, var otillbörligt. Nämnas bör dock att det var fråga om ett stort antal reklamfönster som öppnades; besökaren hölls ”fången” i upp till 20 minuter.662 I FTC v. D
Squared Solutions663 förbjöds svarande att använda sig av ett säkerhetshål i Windows
Messenger på ett sådant sätt att reklamfönster sändes via Windows Messengersystemet. Genom att utnyttja säkerhetshålet hade företaget kunnat sända reklamfönster till mottagarna oberoende av om dessa var uppkopplade till Internet eller
inte.664
De nordiska konsumentombudsmännen har utarbetat en gemensam ståndpunkt om
handel och marknadsföring på Internet.665 Enligt rekommendationerna får reklamen
på Internet inte medföra en väsentlig begränsning av Internetanvändandet. Det innebär bl.a. att reklamen bör laddas ned bakom den aktuella webbsida som besökaren
befinner sig på. Konsumentombudsmännen förespråkar med andra ord användning av
pop-unders.666 Den gemensamma ståndpunkten är dock inte juridiskt bindande.

Trots att reklamfönster och andra typer av Internetreklam som visas på webbsidan vid
sidan av ”TV-rutan” hör till kategorin icke linjära tjänster, och sålunda inte är underkastade några volym- eller tidsbegränsningar, vore det önskvärt att omfattningen av
sådan reklam inte blir allt för stor.
Jag har tidigare rekommenderat att generalklausulen i KSL borde kompletteras enligt
följande: ”Vid bedömningen av om marknadsföring är otillbörlig skall särskild vikt
läggas vid om den innehåller särskilt påträngande inslag.” Ett sådant tillägg till
generalklausulen skulle ge MD möjlighet att ingripa om mängden marknadsföring blir
allt för stor.667 KSL är tillämplig för alla former av marknadsföring och därför skulle
bestämmelsen kunna tillämpas oberoende av via vilket medium reklamen distribueras.

En annan möjlig utveckling är att man lyckas utveckla en sådan teknik som komprimerar ”TV-rutan” när ett reklamfönster öppnas, på så sätt att reklamfönstret inte täcker
någonting av ”TV-rutan”. En sådan situation torde kunna jämföras med vad som inträffar i samband med split screen-reklam av varianten ”push up-reklam”. Därför bör det

662

Se Diomande 2004 s. 54.

663

FTC v. D Squared Solutions, LLC., 2003 WL 22881377 (D. Md.).

664

Se Olsen 2003, stycken 6–9.

665

Gemensamma riktlinjer gavs i februari 1999. Dessa reviderades i oktober 2002.

666

Pop-unders är reklamfönster som lägger sig bakom det ursprungliga fönstret, och blir synligt först efter
att det ursprungliga fönstret stängs.
667
Se Enkvist-Gauffin 2006a s. 267 f. Frågan om ett behov av att reglera mängden reklam togs upp i
samband med stiftandet av den svenska MFL år 1975. Man övervägde införande av en speciallagstiftning
om ingripande mot överdrivet bruk av reklam. Se närmare SOU 1974:23s. 112. Reklamutredningen ansåg
att frågan var av konkurrenspolitisk karaktär, medan KO ansåg att frågan var ett problem som bör angripas från en konsumentpolitisk synpunkt. Se prop. 1975/76:34 s. 59 och 75.
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vara möjligt att använda sådana reklamfönster enligt samma regler som gäller för
reklam med delad skärm. Enligt kommissionens tolkningsmeddelande får reklam med
delad skärm användas förutsatt att den är lätt att känna igen och att den hålls helt åtskild
från andra delar av programmet genom akustiska eller optiska hjälpmedel. Ett ytterligare krav är reklamen inte kränker programmets integritet. Dessutom gäller bestämmelserna om tidsbegränsningar för reklaminslag även för split screen-reklam. Den
svenska utredningen har dock förhållit sig mer restriktiv än kommissionen vad gäller
lämpligheten att använda sig av split screen-reklam i samband med olika typer av
program. Enligt den svenska utredningen får reklam med delad skärm inte användas
bl.a. under TV-serier och långfilmer. Det är emellertid skäl att betona att reklamfönster
av denna typ fortsättningsvis är en icke linjär tjänst, vilket innebär att bl.a. bestämmelserna om tidsbegränsningar inte är direkt tillämpliga. Den omständigheten att de
påverkar de linjära sändningarna på motsvarande sätt som ett reklaminslag med delad
skärm gör, är ett starkt argument för att bestämmelserna om split screen-reklam skall
tillämpas även för denna reklamform. Det blir i sista hand EG-domstolen som får
avgöra saken.

Det finns även vissa andra frågor som blir aktuella i en situation där de linjära TVsändningarna och de icke linjära reklaminslagen samtidigt visas på ett gemensamt
utrymme, vilket är fallet när ”TV-rutan” inte täcker hela webbsidan och reklamer visas
på det lediga utrymmet av webbsidan. Ifall TV-sändningen är riktad mot barn uppkommer frågan om den reklam som visas på det lediga utrymmet av webbsidan skall
anses vara riktad mot barn, och sålunda vara underordnad de bestämmelser som gäller
för marknadsföring riktad mot barn. Karakteristiskt för TV-sändningar via Internet är att
de kan tas emot av samtliga Internetanvändare, oberoende av boningsort. Eftersom
bestämmelserna om marknadsföring har varierande innehåll på olika håll i världen, uppkommer även frågan vilket lands lag skall tillämpas.

6.1.2 ”TV-ruta” som kan förstoras
Förhållandevis ofta är ”TV-rutorna” utformade på ett sådant sätt att Internetanvändaren
har möjlighet att förstora rutan. TV-tittaren kan erbjudas olika förstorningsalternativ beroende på hur ”TV-rutan” har programmerats. ”TV-rutan” kan ha programmerats så att
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tittaren kan förstora rutan endast med en viss procentsats, t.ex. med maximalt 200 procent. Ifall förstorningen har begränsats till en viss procentsats, och sålunda inte täcker
hela webbsidan, blir situationen densamma som i föregående underkapitel.

Ofta erbjuds tittaren dock alternativet att TV-sändningen visas på hela skärmen, s.k.
”full screen-läge”. När mottagaren har förstorat ”TV-rutan” så att TV-sändningen visas
på hela skärmen bör situationen anses utgöra en linjär sändning, utan några icke-linjära
element. Det innebär att reklamfönster eller andra former av Internetreklam inte får
användas medan sändningen beskådas i ”full screen-läge”, utom i de situationer det är
tillåtet i enlighet med vad som sagts angående split screen-reklam. Däremot bör det
naturligtvis anses tillåtet att använda sådana reklamer som blir synliga för mottagaren
först när han lämnar ”full screen-läget”. Det innebär att det bakom ”TV-rutan” får
öppnas reklamfönster medan sändningen pågår. För att den som tittar på TV-sändningen
skall kunna ta del av sändningen så ostört som möjligt, bör dock reklamfönstren inte
inkludera ljudklipp som spelas upp medan TV-sändningen pågår.

Under den tid som ett reklamavbrott pågår i TV-sändningen torde det inte föreligga
några hinder mot användning av reklamfönster som lägger sig ovanpå TV-bilden.

6.1.3 ”TV-ruta” med skal
Såsom tidigare nämndes förses ibland ”TV-rutor” på webben med ett skal. Inne i skalet
finns vanligtvis knappar för att starta, pausa och stoppa sändningen. Skalet kan vara av
varierande tjocklek, men ofta är det så brett att inuti skalet kan visa reklamer.668 Det
som visas inuti skalet bör anses höra till kategorin icke-linjära sändningar. Det innebär
att det inte finns några tidsbegränsningar för denna form av reklam. För tillfället är
storleken av reklamerna beroende av skalets tjocklek, som är konstant. Det torde dock
vara möjligt att programmera skalet så att det blir bredare ifall reklamknappens storlek
det kräver. I en sådan situation skulle TV-bilden komprimeras i motsvarande mån som
skalet utvidgas. Med andra ord kan situationen jämföras med split screen-reklam av
varianten ”push up-reklam”.
668

Vanligtvis är det fråga om smala reklamknappar som visas.
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6.2 Beställtjänster
Förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster inkluderar följande definition på
televisionssändning: ”en audiovisuell medietjänst som tillhandahålls av en leverantör
av medietjänster för samtidigt tv-tittande enligt en programtablå.”669 Det som är karakteristiskt för en TV-sändning är att den börjar vid en av leverantören fastställd tidpunkt
och upphör på motsvarande sätt vid den tidpunkt leverantören har fastställt. TV-tittaren
har inga valmöjligheter att själv påverka tidpunkten när sändningen skall börja respektive upphöra. Det innebär att den TV-tittare som börjar ta del av sändningen exempelvis
5 minuter efter utsatt begynnelsetidpunkt, kommer att ha gått miste om de fem första
minutrarna av sändningen. Det är med andra ord fråga om samtidigt tv-tittande. Vid
mottagandet av TV-sändningar som sänds via marknät, satellit eller kabel uppkommer
inga påtagliga tidsförskjutningar mellan sändning och mottagande. Distribueras sändningen via Internet kan det däremot uppkomma vissa fördröjningar mellan sändning och
mottagande.670 Trots de eventuella fördröjningarna mellan sändning och mottagande
skall TV-sändningen anses uppfylla kriteriet samtidigt tv-tittande. Begreppet ”samtidigt tittande” inkluderar nämligen även nästan samtidigt tittande, som uppkommer till
följd av variationer i den korta tidsförskjutningen mellan sändning och mottagande av
sändningen.671 Normalt uppstår den korta tidsförskjutningen p.g.a. tekniska orsaker i
samband med sändningsprocessen, men den kan även bero på medvetna val av sändarföretaget. Sändarföretaget kan t.ex. programmera in en buffertspärr så att sändningen
inleds först efter en längre tids laddning. TV-sändningen bör trots en sådan situation
anses vara en linjär sändning. Sändarföretagen bör inte ha möjlighet att på ovan
beskrivet sätt kringgå bestämmelserna om TV-reklam som gäller för linjära sändningar.

Den digitala tekniken och apparater som har utvecklats i anknytning därtill har gjort det
möjligt för TV-tittaren att på egen begäran själv välja tidpunkt för när programmet skall
börja. Även Internet erbjuder sändarföretagen möjlighet att tillhandahålla en sådan
tjänst. Eftersom sändningen inte uppfyller kriteriet samtidigt tv-tittande är det inte
669

Artikel 1c.

670

Fördröjningarna kan t.ex. bero på att nätverket är hårt belastat av datatrafik eller p.g.a. långsam
Internetuppkoppling.
671

Se KOM (2007) 170 s. 4.
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fråga om en televisionssändning. En sändning som mottagaren på egen begäran kan välja tidpunkt för är icke-linjär. Begreppet beställtjänst används för denna typ av sändningar.
Enligt artikel 1e i förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster avses med en
beställtjänst: ”en audiovisuell medietjänst som tillhandahålls av en leverantör av medietjänster för tv-tittande vid en tidpunkt som användaren väljer på egen begäran utifrån en programkatalog som väljs av leverantören av medietjänster.”

För denna form av tjänster finns inga bestämmelser om tidsbegränsningar för reklaminslag.

6.3 Mobil-TV
Avsikten med förslaget till en revidering och modernisering av TV-direktivet är att
direktivet skall ta i beaktande den snabba tekniska utvecklingen. I direktivet görs en
uppdelning mellan linjära och icke-linjära tjänster. Det är fråga om en linjär tjänst ifall
det är sändarföretaget som väljer tidpunkt för sändningen. Vid en icke-linjär tjänst är det
tittaren som laddar ned sändningen från ett nät vid en tidpunkt som tittaren själv
väljer.672 Mobil-TV kan inkludera bägge typer av tjänster.673 Det är naturligtvis svårt att
förutse hur de framtida mobil-TV-sändningarna kommer att utformas, men en trolig
utveckling är att en stor del av sändningarna kommer att utgöras av kortare program
som pågår endast några minuter.674 Därför kan det vara skäl att överväga huruvida det
kan göras undantag från bestämmelserna om TV-reklam. Varken TV-direktivet eller
TV-konventionen gör några undantag för TV-sändningar till mobiltelefoner, vilket innebär att bl.a. bestämmelserna om högsta tillåtna reklammängd per timme gäller även för
mobil-TV.675 Den svenska TV-utredningen förhåller sig dock positiv till en utökning av
mängden reklam för mobil-TV, och anser därför att det finns anledning att överväga en

672

Se SOU 2006:51 s. 202.

673

Se undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2007:41 s. 6.

674
Se SOU 2006:51 s. 234. En av orsakerna till detta är mobiltelefonernas förhållandevis små skärmar,
vilka medför att tittaren inte nödvändigtvis är intresserad av att följa med t.ex. långfilmer via sin mobiltelefon. En annan omständighet är att batteriet i telefonen urladdas betydligt snabbare när mottagaren tar
del av en TV-sändning.
675

Det innebär att högst 12 minuter per timme får upptas av reklamer.
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ökning av högsta tillåtna reklamtid för mobil-TV.676 I den svenska radio- och TV-lagen
ingår en bestämmelse som föreskriver att ett annonsavbrott inte får vara kortare än en
minut.677 TV-utredningen föreslår att mobil-TV undantas från ifrågavarande bestämmelse. Motiveringen härför att mobil-TV-programmen troligtvis kommer att pågå endast
några minuter och kommer att följas under kortare tidsperioder.678 Däremot anser TVutredningen att kravet på reklamidentifiering kräver att en signatur sänds såväl före som
efter varje annonsinslag, trots att detta innebär att signaturerna kommer att sändas med
mycket täta intervall och därmed riskerar att orsaka en ryckighet i sändningarna.679

Eftersom TV-direktivet inte beviljar något undantag för högsta tillåtna reklamtid per
timme för mobil-TV, kan enskilda länder inte införa sådana undantag. Ifall utvecklingen
av mobil-TV går mot sändningar av nästan enbart mycket kortvariga program, finns det
skäl att införa ett undantag.

676

En utökning förutsätter naturligtvis en motsvarande ändring i TV-direktivet, se SOU 2006:51 s. 244.

677

Radio- och TV-lagen 7 kap. 6 §.

678

Se SOU 2006:51 s. 244.

679

Se SOU 2006:51 s. 241.
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7 ANSVARSFRÅGOR
I förevarande kapitel behandlas vem som kan ställas till ansvar för lagöverträdelser. I
kapitlet behandlas ansvar för överträdelser av såväl marknadsföringsrättsliga som
upphovsrättsliga bestämmelser. Utgångspunkten är naturligtvis att det är den person
som begår överträdelsen, vilken skall ställas till ansvar. Den tekniska utvecklingen har
emellertid givit upphov till en rad nya frågeställningar kring ansvarsfrågan. Karakteristiskt för handlingar som begås på Internet är att det ofta är arbetsdrygt att utreda
vem som har utfört de enskilda handlingarna. Beträffande upphovsrättsintrång kan
som exempel nämnas fildelning. Miljontals personer runtom i världen deltar i olika
fildelningssystem. Det som försvårar utredandet av vem som deltar i sådan verksamhet är att fildelningen sker via datorer, som naturligtvis inte meddelar användarens
namnuppgifter. Datorn som är uppkopplad till Internet har i stället tilldelats en specifik ip-nummer. Ip-nummern kan dock inte nödvändigtvis kopplas till en specifik dator. Även Internetoperatörerna har varit motvilliga att lämna ut uppgifter om Internetabonnemang, d.v.s. vem som eventuellt kan kopplas samman med en viss ip-nummer.
En annan omständighet som försvårar utredningen är att datatrafiken är global och
känner inte till några geografiska nationsgränser. Detta förutsätter ett väl fungerande
internationellt samarbete. På grund av svårigheterna och de höga kostnaderna för att
reda ut vilka enskilda personer som har deltagit i fildelningen, så har rättsinnehavarna
vänt sig mot en tredje part med stöd av läran om contributory infringement och
vicarious infringement. Även i Finland har det i samband med fildelning via P2Pnätverk uppkommit rättspraxis där tredje part ansetts vara skyldig för upphovsrättsintrång begånget av andra individer. Så var fallet i det s.k. Finreactor-målet, se närmare kap. 4.2.3.1 ovan.
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Marknadsföring var under en lång tid riktad endast till konsumenter på den nationella
marknaden.680 Den mest vägande orsaken härför var de höga kostnaderna för att
genomföra en internationell marknadsföringskampanj.681 Stora resursstarka företag
hade i viss mån möjlighet att marknadsföra sig globalt. Internet har emellertid förändrat situationen radikalt. Med hjälp av Internet kan små företag utöva en aggressiv
marknadsföring till ett förhållandevis lågt pris, och sålunda konkurrera med multinationella företag på den internationella marknaden.682 När marknadsföringen placeras på Internet blir den i princip mottaglig av alla personer runtom i världen med en
Internetanslutning.683 Samma sak inträffar beträffande TV-reklam ifall sändningen
sänds över Internet. Innebär denna omständighet att företaget som planerar TV-reklamen måste ta i beaktande bestämmelser om marknadsföring i världens samtliga länder? En sådan lösning torde bli allt för betungande för de enskilda företagen, och
medföra en risk för att inget företag är beredd att köpa reklamtid i TV-sändningar som
kommer att distribueras över Internet. Det skulle å sin sida med all sannolikhet leda
till att avgiftsfria TV-sändningar över Internet inte förekom i någon omfattande utsträckning.684 Å andra sidan skulle en lösning där man tillämpar endast lagstiftningen
i det land varifrån sändningen görs, en s.k. sändarlandsprincip, vara oändamålsenlig.
Man bör finna en lösning som ligger mellan dessa två ytterligheter.

7.1 Upphovsrättsligt ansvar
Nedan görs en genomgång av vilka alla parter som eventuellt kan påföras ett ansvar
för begångna upphovsrättsintrång. Såsom tidigare nämnts är utgångspunkten den att
det är personen som begår överträdelsen, vilken skall ställas till ansvar för handlingen.
Intrånget kan emellertid ha möjliggjorts eller underlättats till följd av åtgärder vid680
Ju mindre företag det var fråga om desto större var sannolikheten att företagen var utsatta för begränsningar även på den nationella marknaden.
681
Även divergerande marknadsföringsbestämmelser i de enskilda ländernas lagstiftningar torde ha
minskat företagens benägenhet att rikta sin marknadsföring till konsumenter bosatta i andra länder.
682

Förutom märkbara kostnadsinbesparingar vid själva genomförandet av marknadsföringskampanjer
har Internet blivit ett oersättligt arbetsredskap för att utföra grundliga marknadsföringsundersökningar.
Se Mohammed m.fl. 2002 s. 132.
683

Vissa länder försöker dock med hjälp av tekniska hinder förhindra det egna landets medborgare att
komma åt webbsidor från andra länder, se Spang-Hanssen 2004 s. 133 ff.
684
Sändarföretagen är beroende av reklamintäkter för att kunna täcka de kostnader sändningar över
Internet medför.
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tagna av en tredje part. Genomgången nedan fokuseras på vilka alla parter som kan
anses ha bidragit till upphovsrättsintrång begånget av tredje part, och huruvida (indirekt) ansvar kan tillräknas för handlingar tredje part vidtagit. Med anledning av att
det upphovsrättsliga ansvaret för diverse parter har behandlats ovan i olika kapitel,
följer nedan en förhållandevis begränsad genomgång.

7.1.1 Tillverkare
Tillverkare och uppfinnare av ny teknik har vanligtvis inte ansetts vara ansvarig för
upphovsrättsintrång som begås med hjälp av den teknik eller apparatur de har producerat. En avgörande faktor har dock varit att tekniken även möjliggör lagliga användningsändamål vid sidan av upphovsrättsintrång. Denna omständighet framkommer
tydligt i det s.k. Sony-målet. En omdiskuterad fråga är emellertid hur stor andel av
tekniken används eller kan användas för lagliga ändamål. I Grokster-målet införde
högsta domstolen den s.k. inducement-doktrinen i upphovsrätten. Det är svårt att
förutse vilka effekter denna doktrin kommer att få för tillverkare och uppfinnare. En
negativ konsekvens avgörandet kan få är att tillverkare och uppfinnare inte vågar utveckla och producera ny teknik p.g.a. rädsla för att de anses ha gjort sig skyldiga till
upphovsrättsintrång. Kan t.ex. utvecklare av ny inspelningsteknik i sin marknadsföring längre använda ord som ”inspelning”, ”inbandning” eller motsvarande uttryck?
Förhoppningsvis kommer framtida rättspraxis att ge svar på dessa frågor.685

Beträffande tillverkning och marknadsföring av anordningar, produkter eller komponenter som möjliggör eller underlättar kringgående av effektiva tekniska åtgärder
finns särskilda bestämmelser intagna i 50 b § URL.

7.1.2 Tjänsteleverantör
Frågan om tjänsteleverantörer kan bli ansvariga till följd av upphovsrättsintrång som
begås över Internet löstes i samband med implementeringen av e-handelsdirektivet.686
I direktivet intogs bestämmelser om ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer som agerar
685

Se David 2007 s. 1225 där hon argumenterar hur man bör läsa Grokster-avgörandet.

686

Direktivet har implementerats i Finland genom L om tillhandahållande av informationssamhällets
tjänster. Motsvarande bestämmelser finns i den amerikanska DMCA.
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mellanhänder.687 För att erhålla ansvarsfrihet måste dock vissa villkor vara uppfyllda.688

Reglerna om ansvarfrihet för tjänsteleverantörer har kritiserats för att de har utformats
med tanke på att Internet är uppbyggt enligt en viss arkitektur, en s.k. centraliserad
arkitektur. En stor del av trafiken över Internet sker emellertid idag via P2P-tekniken.
Arkitekturen bakom P2P-nätverken är decentraliserad, vilket innebär att tjänsteleverantörernas huvudsakliga funktion är att endast vidarebefordra information.689
I fallet RIAA v. Verizon690 yrkade kärande på att svarande skulle anses vara skyldig
för upphovsrättsintrång som svarandes abonnenter begick vid P2P-fildelning.
Domstolen förkastade emellertid kärandes yrkanden med följande motivering:
“Infringing material obtained or distributed via P2P file sharing is located in

the computer (or in an off-line storage device, such as a compact disc) of an
individual user. No matter what information the copyright owner may provide,
the ISP can neither “remove” nor “disable access to” the infringing material
because that material is not stored on the ISP's servers. Verizon can not
remove or disable one user's access to infringing material resident on another
user's computer because Verizon does not control the content on its
subscribers' computers.”691
Eftersom ansvarsfrihetsreglerna har utformats med tanke på den centraliserade arkitekturen har det framlagts flera förslag som skulle innebära ett ökat ansvar för tjänsteleverantörer i samband med P2P-datatrafik.692

All trafik av upphovsrättsskyddat material har dock inte förflyttats till P2P-nätverk
och utanför tjänsteleverantörernas kontrollmöjligheter. Såsom tidigare nämnts är en
av de snabbaste växande tjänsterna på Internet för tillfället sådana där enskilda

687
Tjänsteleverantörer kan delas upp i följande tre kategorier: 1) de som enbart vidarebefordrar
information (”mere conduit”), 2) de som överför information (”cachning”) samt 3) de som
tillhandahåller lagringsutrymme för information (”värdtjänster”).
688
För närmare information om vilka villkor som uppställs för ansvarfrihet, se Enkvist-Gauffin 2006 a
s. 226 ff.
689

Se Elkin-Koren 2005-06 s. 41.

690

Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., 351 F.3d 1229
(C.A.D.C. 2003).
691

Se Recording 351 F.3d 1229, (C.A.D.C. 2003), s. 1235.

692

Se Elkin-Koren 2005-06 s. 35 ff. Jfr Ds 2007:29 s. 366 f. där Internetoperatörer föreslås få en
lagenlig rätt och skyldighet att säga upp ett Internetabonnemang som används för systematiska intrång i
upphovsrätt och närstående rättigheter.
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webbsurfare kan lagra upp videoklipp, som andra användare kan ta del av. YouTube är
ett exempel på en sådan tjänst. YouTube är i lagens mening en värdtjänst, vilket innebär att bolaget har ansvarsfrihet för sådant material som gör intrång i annans upphovsrätt, vilket har laddats upp på deras webbsidor. För att undgå ansvar måste YouTube dock följa de s.k. ”notice and take down-reglerna”. En fråga som ännu inte har
besvarats i rättspraxis är huruvida YouTube har en skyldighet att granska varje enskilt
videoklipp som laddas upp till deras webbsidor.693

Upprätthållare av P2P-nätverk har ansetts vara ansvariga för de upphovsrättsintrång
som enskilda användare av nätverket begår.694 I skrivandets stund är det dock oklart
huruvida ansvar kan påföras dem som upprätthåller olika varianter av s.k. BitTorrenttjänster. Åtal mot personer som upprätthåller The Pirate Bay väntas väckas inom en
snar framtid i Sverige. I Finland har tingsrätten ansett att personer som upprätthåller
en torrent-tracker medverkar till upphovsrättsintrång som begås av enskilda fildelare.695 Det finns även tjänster som endast fungerar som sökmaskiner för torrent-filer
och inte själva lagrar torrent-filer. I USA har talan väckts även mot sådana tjänster,
bl.a. mot Torrentspy.com och Isohunt.com. Käranden har yrkat på att upprätthållarna
av dessa tjänster begår upphovsrättsintrång, med motiveringen att en stor del av
torrent-trackers används för att illegalt distribuera upphovsrättsskyddat material.696

7.1.3 Enskilda fildelare
Det är närapå omöjligt att uppskatta antalet personer som fildelar upphovsrättsskyddat
material; men att antalet är stort föreligger det ingen tvekan om. Enbart i Sverige
brukade ca 1,3 miljoner individer fildela under år 2006.697 Traditionellt har inte rättsinnehavarna väckt talan mot enskilda fildelare, bl.a. på grund av att det är svårt att
reda ut identiteten bakom enskilda fildelare.698 I stället har talan riktats mot bl.a. upp693
Se Miranda 2007 s. 47. Det pågår i skrivandets stund ett antal rättegångar mot YouTube beträffande
upphovsrättsintrång, bl.a. Tur v. YouTube, Inc., 2007 WL 1893635 (C.D.Cal. 2007).
694

Så bl.a. i Napster- och Aimster-målet.

695

Se Finreactor-fallet.

696

Ifall domstolarna är av samma åsikt innebär det i praktiken att BitTorrent-programmet anses vara
olagligt, se Boyd-Farrell 2006 s. 86. Någon riktgivande rättspraxis finns inte ännu.
697

Se Ds 2007:29 s. 157.

698

Det är både arbetsdrygt och kostsamt att jaga enskilda fildelare.
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rätthållare av P2P-nätverk. Under den senaste tiden kan dock observeras en ökning av
åtal mot enskilda fildelare. En av orsakerna till detta torde vara att den tekniska utvecklingen har medfört att det är allt svårare att anse en tredje part vara ansvarig för
den fildelning som begås av enskilda fildelare. Vid en genomgång av ansvar för enskilda individer är det skäl att hålla i minnet att det finns olika typer av tjänster med
varierande funktioner. Nedan görs en genomgång av olika tjänster och hur vissa slags
åtgärder vidtagna av de enskilda individerna skall bedömas ur upphovsrättslig synvinkel.

7.1.3.1 Nätansluten server
Placerande. Placerande/uppladdning av material på en nätansluten server anses uppfylla kriterierna för överföring till allmänheten. Det anses vara fråga om överföring till
allmänheten oberoende av om någon faktiskt har tagit kontakt med servern för att få
tillgång till materialet eller ej.699

Hämtande. Hämtande/nedladdning av upphovsrättsskyddat material som har placerats
på en nätansluten server utan rättighetsinnehavarens samtycke är otillåtet enligt 11 § 5
mom. URL. Ifall nedladdningen endast omfattar enstaka exemplar för enskilt bruk är
det dock inte straffbart.700 Ifall personen som har laddat ned materialet för enskilt bruk
vetat eller borde ha vetat att det kopierade materialet gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med URL, kan dock påföljderna vederlag och förverkande i 57 och 58 §
URL bli tillämpliga.

7.1.3.2 P2P-nätverk
Placerande. Såsom tidigare nämnts är det aningen missvisande att tala om att material
placeras eller laddas upp i ett P2P-nätverk, eftersom materialet som görs tillgängligt
för andra användare hela tiden finns lagrat på den egna datorns minnesenhet. Beroende av hur P2P-nätverket är utformat så kan placerandet ske på olika sätt. Fildelningsnätverket DC++ förutsätter att alla användare har en viss mängd material tillgängligt
699

Se RP 28/2004 s. 82.

700

Bestämmelsen ger dock en signal till medborgarna om det klandervärda i att använda olagliga
verksexemplar, se RP 28/2004 s. 54.
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på sin hårdskiva för andra användare att ta del av. Det populära fildelningsprotokollet
BitTorrent baserar sig på att någon skapar s.k. torrent-filer av material som de har
lagrat i sin dators minnesenhet. Dessa torrent-filer laddas sedan vanligtvis upp på en
torrent-tracker, exempelvis The Pirate Bay, så att de blir synliga för andra användare.
Tillgängliggörande av material i ett P2P-nätverk bedöms på samma sätt som placerande av material på en nätansluten server, vilket innebär att det anses uppfylla kriterierna för överföring till allmänheten.

Hämtande. Hämtande/nedladdning av upphovsrättsskyddat material från ett P2Pnätverk utan rättighetsinnehavarens samtycke är otillåtet enligt 11 § 5 mom. URL. En
viktig fråga som ännu saknar riktgivande rättspraxis är hur man skall bedöma situationen att det under nedladdningen samtidigt laddas upp material till andra användare.
P2P-tekniken baserar sig på att alla delar med sig av material under den tid nedladdning pågår.701 Skall denna uppladdning anses uppfylla kriterierna för överföring till
allmänheten? Eftersom materialet finns i användarens minnesenhet tillgängligt för
andra användare kan man argumentera för att detta skall betraktas som överföring till
allmänheten. Å andra sidan har lagstiftaren valt att inte kriminalisera nedladdning,
bl.a. på grund av att det kan vara svårt för den enskilda användaren att avgöra om
materialet är lagligt eller olagligt.702 Detta talar för att den uppladdning som sker medan nedladdning av material för enskilt bruk pågår inte skall bedömas vara överföring
till allmänheten. Ifall denna uppladdning anses uppfylla kriterierna för överföring till
allmänheten innebär det i praktiken att merparten av användning av P2P-teknik för att
ladda hem material för enskilt bruk blir kriminaliserat.

7.1.3.3 Webb-TV och P2P-TV
Med webb-TV avses nedan tjänster på webben där enskilda webbsurfare kan ladda
upp videosekvenser, som sedan kan beskådas av andra webbsurfare.703 Innehållet i
videon strömmas till mottagarna, d.v.s. mottagaren laddar inte ned en fil till sin
hårdskiva. Som exempel på en sådan här tjänst kan nämnas YouTube.
701

Det är denna omständighet som gör att P2P-tekniken både kostnads- och effektivitetsmässigt är
överlägsen alla andra tekniker för att förmedla datatrafik över Internet.
702

Se RP 28/2004 s. 54.

703

Med P2P-TV avses webb-TV som förmedlas med hjälp av P2P-tekniken.
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Placerande. Placerande av material utan rättighetsinnehavarens samtycke på t.ex.
YouTube kan jämföras med att materialet placeras på en nätansluten server. Det
innebär att situationen kan anses uppfylla kriterierna för överföring till allmänheten.

Hämtande. Hämtande, med andra ord tittande på innehållet, medför att det skapas tillfälliga kopior i den egna datorn för att mottagaren överhuvudtaget skall kunna titta på
innehållet. Frågan är hur dessa tillfälliga kopior skall bedömas i ett upphovsrättsligt
sammanhang. Enligt artikel 2 i infosocdirektivet faller tillfälliga kopior in under rättsinnehavarens ensamrätt. I artikel 5.1 föreskrivs dock att ensamrätten till mångfaldigande inte omfattar tillfälliga former av mångfaldigande. För att undantaget i upphovsmannens ensamrätt till mångfaldigande skall bli tillämpligt förutsätts att samtliga
av följande fyra krav är uppfyllda: 1) Mångfaldigandet skall vara flyktigt eller utgöra
ett inkluderande av underordnad betydelse,704 2) Den tillfälliga exemplarframställningen skall utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process,705 3) Det enda
syftet med exemplarframställningen skall vara att möjliggöra en överföring i ett nät
mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat alster, samt 4) Mångfaldigandet får inte ha någon självständig ekonomisk betydelse.706

Det är i synnerhet punkt 3, laglig användning av ett verk eller annat alster, som blir
intressant med tanke på hämtande av material från webb-TV. Mycket av det material
som finns placerat i webb-TV, har placerats där utan rättsinnehavarens samtycke.
Frågan blir då om tittande på sådant material omfattas av undantaget i artikel 5.1. Enligt ingresspunkt 33 till infosocdirektivet avses med laglig användning sådan användning som görs med rättsinnehavarens tillstånd eller sådan som inte är otillåten enligt
lag. Eftersom materialet i exemplet ovan har placerats utan rättsinnehavarens sam-

704
För närmare information om vad som avses med ”flyktig” samt ”utgöra ett inkluderande av underordnad betydelse”, se RP 28/2004 s. 87.
705
Ifall t.ex. förmedling eller användning av ett verk är omöjligt p.g.a. att en tillfällig framställning av
exemplar inte utförs, skall exemplarframställningen anses utgöra en integrerad och väsentlig del i en
teknisk process. Se RP 28/2004 s. 88.
706
Som exempel på när ett tillfälligt exemplar kan få självständig ekonomisk betydelse har nämnts en
cachekopia i en nätverksserver, vilken finns kvar på servern trots att den permanenta ursprungskopian
har avlägsnats från Internet. Se prop. 2004/05:110 s. 97.
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tycke bör man undersöka huruvida slutdelen av preciseringen i ingresspunkt 33 kan
bli tillämplig. Ett exempel på användning som är tillåten enligt lag oberoende av
rättsinnehavarens samtycke är exemplarframställning för eget bruk enligt 12 § URL.
För att exemplarframställningen skall anses tillåten bör dock kopian vara lovlig (11 §
5 mom. URL). Det innebär att inskränkningen i 12 § inte blir tillämplig i exemplet
ovan. Den svenska regeringen betonar dock att användning som inte är upphovsrättsligt relevant bör anses vara tillåten enligt lag. Exemplarframställning och tillängliggörande för allmänheten är upphovsrättsligt relevanta åtgärder, medan tittande och/
eller lyssnande på ett verk inte är en upphovsrättsligt relevant åtgärd.707 I propositionen sägs följande:
”Även om verket som den enskilde tittar eller lyssnar på lagts ut på Internet utan tillstånd, dvs. är en olovlig förlaga, gör den enskilde sig inte skyldig till något upphovsrättsintrång så länge som han eller hon endast tittar och/eller lyssnar på verket. När
en enskild endast tittar och/eller lyssnar på det material som visar sig på bildskärmen vid användning av Internet – utan att vidta några åtgärder för att spara ner
(framställa exemplar) eller i sin tur tillgängliggöra materialet för allmänheten (här
framhävt) – vidtar han eller hon alltså inte en upphovsrättsligt relevant åtgärd. Tittandet och lyssnandet är därmed inte heller otillåtet enligt lag i upphovsrättslig mening.”708

För den enskilde personen är denna bedömning en mycket ändamålsenlig lösning.
Ifall YouTube tas som exempel kan konstateras att bolaget har ingått avtal med bl.a.
de flesta stora skivbolagen.709 Den enskilde tittaren har i praktiken inga möjligheter att
känna till om de musikvideor han tittar på hör till de skivbolag som har givit samtycke
eller inte. Enligt regeringens bedömning så gäller undantaget endast tittande och/eller
lyssnande på verket och inte sådana situationer där mottagaren vidtar åtgärder för att
framställa exemplar, d.v.s. spara videomaterialet, eller tillgängliggöra materialet för
allmänheten. Regeringen gör med andra ord en knivskarp gräns mellan tittande och
lyssnande samt de fall där tittaren t.ex. på sin hårdskiva sparar videomaterialet. Naturligtvis kan man inte anse en kopia som har sparats på hårdskivan vara en tillfällig
kopia i enlighet med direktivets ordalydelse i artikel 5.1. Det är dock skäl att betona
att ju fler företag som ingår avtal med olika webb-tv-tjänster, desto svårare kommer
707

Se prop. 2004/05:110 s. 95.

708

Se prop. 2004/05:110 s. 95. Hur situationen skall tolkas i Finland är oklart; propositionen nämner
ingenting om saken.
709

YouTube har avtal med bl.a. EMI, Warner Music Group, Universal Music Group samt Sony BMG
Music Entertainment, se MacLean 2007a stycke 3.
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det att bli för den enskilde tittaren att avgöra vad som är en laglig eller olaglig
kopia.710

Såsom nämndes ovan gäller undantaget inte heller där tittaren i sin tur tillgängliggör
materialet för allmänheten. Någon närmare vägledning vad som skall avses med
tillgängliggörande ges dock inte. Åtminstone torde det omfatta situationer där tittaren
sparar materialet och sedan placerar det t.ex. på sin egen webbsida. Ifall materialet
som användaren tittar på via webb-TV distribueras med hjälp av P2P-tekniken (P2PTV) blir situationen oklar. Skall den del av materialet som distribueras till andra användare under den tid användaren tittar på videomaterialet anses utgöra tillgängliggörande av material för allmänheten? Ifall de personer, till vilka delar av materialet
har distribuerats, endast tittar på verket torde inga tolkningsproblem uppstå. I en sådan
situation har alla ”inblandade” parter endast tittat på verket, d.v.s. icke utfört några
upphovsrättsligt relevanta åtgärder.711 Det har emellertid börjat utvecklas klientprogram för TV-sändningar via P2P, vilka klarar av att banda in sändningarna. Låt oss
som exempel ta en situation där personerna A, B, C, D och E tittar på ett verk som har
placerats på Internet utan rättsinnehavarens samtycke. Verket förmedlas med P2Ptekniken. Ifall A-E endast tittar på verket utför ingen av dem några upphovsrättsligt
relevanta åtgärder. Ifall E bandar in verket utför han däremot en upphovsrättsligt relevant åtgärd. Frågan är om även personerna A-D i en sådan situation skall anses ha utfört en upphovsrättsligt relevant åtgärd? Eftersom regeringen har betonat att enbart tittande inte är en upphovsrättsligt relevant åtgärd kunde man argumentera för att
personerna A-D inte skall anses ha utfört någon sådan åtgärd. Å andra sidan har personerna A-D tillgängliggjort material för allmänheten ifall gruppen av användare inte
på något vis har kunnat begränsas till den närmaste familje- eller vänkretsen. Regeringens avsikt torde inte ha varit att uppställa ett krav på att tittaren först sparar materialet för att sedan göra det tillgängligt för allmänheten. Detta framgår av det faktum
att regeringen använder ordet eller i stället för och. Detta står i överensstämmelse med
tidigare rättspraxis. I det s.k. mp3-målet ansågs nämligen länkning till olagliga mp3-

710

Det är redan i dagens läge möjligt att spara videon som visas på YouTube, även om det förutsätter
vissa i någon mån komplicerade åtgärder från tittarens sida.

711
Naturligtvis kan man å andra sidan argumentera för att den datamängd som delas till andra användare utgör en upphovsrättslig relevant åtgärd.
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låtar utgöra offentligt framförande.712 Det som skiljer exemplet ovan från bl.a. mp3målet är att personerna A-D inte nödvändigtvis tillgängliggör materialet i sin helhet åt
person E. Det kan hända att t.ex. person A p.g.a. långsamma överföringshastigheter
endast överför en bråkdel, att person B har hindrat den utgående trafiken så att ingen
datatrafik distribueras till andra användare, att person C p.g.a. snabba överföringshastigheter automatiskt har valts som supernod och därmed delar merparten av datamängden, att person E tilldelas trafik även från personerna F-M o.s.v. Det fiktiva
exemplet visar att mycket varierande situationer kan förekomma. P2P-tekniken erbjuder många spännande, effektiva och lagliga användningsändamål samtidigt som den
föranleder situationer som är ytterst svåra att placera in i den upphovsrättsliga
begreppsapparaten.

7.2 Marknadsföringsrättsligt ansvar
Traditionellt har TV-reklam inte inneburit några tolkningssvårigheter beträffande vem
som bär ansvar för eventuella överträdelser av den marknadsföringsrättsliga regleringen, eftersom reklamen till sin natur har varit nationell. Reklamen har beställts av
finska företag, eller av utländska bolag med dotterbolag eller andra återförsäljare här i
landet, och visats i den inhemska televisionen.713 Vem som bär ansvaret för en marknadsföringsåtgärd framgår av KSL 2:7.1, som lyder enligt följande:
”Näringsidkare som beställer eller företager (här framhävt) marknadsföring kan,
om det med hänsyn till konsumentskyddet är erforderligt, förbjudas att fortsätta
sådan marknadsföring, som strider mot stadgandena i detta kapitel eller med stöd
av dem utfärdade stadganden eller bestämmelser, eller att upprepa sådan eller
därmed jämförbar marknadsföring.”714

Det är emellertid inte endast den näringsidkare som beställer eller företager marknadsföring som kan förbjudas att fortsätta med den olovliga marknadsföringen. Även en
person som är anställd hos en näringsidkare som avses i KSL 2:7.1, eller någon annan

712

Se NJA 2000 s. 292.

713

Naturligtvis har TV-reklamen i viss mån varit gränsöverskridande i och med att den har kunnat tas
emot av de personer som bodde i närheten av rikets gränser i grannlandet.
714
Ifall en marknadsföringsåtgärd verkställs omedelbart för en viss näringsidkares räkning, kan denne
anses ha beställt marknadsföringsåtgärden. Med begreppet ”företager marknadsföring” avses bl.a. den
näringsidkare som planerar eller offentliggör marknadsföringsåtgärden. Se RP 8/1977 s. 29.
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som handlar för en sådan näringsidkares räkning kan meddelas ett förbud (KSL
2:7.2).
Uppkomsten av satellit- och kabelsändningar innebar dock en märkbar ökning av
gränsöverskridande TV-reklam.715 Den första frågan man bör ta ställning till vid
gränsöverskridande TV-reklam är huruvida den nationella marknadsföringslagstiftningen kan tillämpas när reklamen sänds från utlandet. Enligt MD:s rättspraxis kan
den finska KSL tillämpas trots att reklamen sänds från utlandet. Samma tolkning har
sedan länge varit rådande i Sverige. I förarbetena till den svenska L om otillbörlig
konkurrens ger departementschefen följande uttalande beträffande gränsöverskridande
marknadsföring:
”Huvudsyftet med den föreslagna lagstiftningen är att sörja för att vissa normer
iakttas inom reklam och marknadsföring på den svenska marknaden. Avgörande för
om generalklausulen skall tillämpas på en viss åtgärd bör därför vara om åtgärden
är inriktad på en svensk publik. Var åtgärden har företagits är däremot i princip
utan betydelse … Detta bör gälla vare sig reklamen är särskilt inriktad på Sverige
eller vänder sig till en internationell publik, däribland den svenska.”716

Som ett belysande exempel på att de nationella bestämmelserna om marknadsföring
kan tillämpas trots att reklamen sänds från utlandet, kan väljas MD:s avgörande
1990:19.
MD 1990:19. Fallet gällde TV-reklam som hade visats på satellit-tv-kanalerna
Super Channel och Sky Channel. Båda kanalerna sände barnprogram som avbröts
av reklaminslag. Vissa reklaminslag bröt mot den finska regleringen. KO yrkade på
att förbudet skulle riktas mot såväl den utländska tillverkaren som den inhemska
importören. Importören motsatte sig kravet på förbud med motiveringen att bolaget
inte hade beställt ifrågavarande reklaminslag, och hade inte heller haft möjlighet att
påverka reklamens innehåll.717 Även den utländska tillverkaren motsatte sig KO:s
yrkande på förbud. Tillverkaren ansåg att KSL inte kunde tillämpas med följande
715
Före det utgjordes merparten av gränsöverskridande reklam av reklam i utländska tidningar och tidskrifter. En del av tidningarna och tidsskrifterna är tryckta i länder med liberalare tobaks- och alkoholreglering, varmed en del av reklamen utgörs av sådan tobaks- och alkoholreklam som är förbjuden enligt finsk lagstiftning. Distribution av sådana tryckalster i Finland är dock inte förbjudet, utan reklam
för starka alkoholdrycker och tobak är tillåtna i utländska trycksaker vars huvudsakliga ändamål inte är
att göra reklam för alkohol eller tobak (AlkoholL 33§, TobaksL 8 §)
716

Se prop. 1970 nr 57 s. 93.

717

MD förkastade KO:s yrkanden mot importören. Motiveringen härför var att importören inte hade
beställt ifrågavarande reklam och marknadsföringen hade inte heller i övrigt utförts på importörens
uppdrag. En ytterligare omständighet som hade utslagsgivande betydelse för MD:s beslut att förkasta
KO:s yrkanden, var att importören sålde de leksaker som hade visats i reklamen under andra namn och
förpackade i särskilda förpackningar. Importören hade på detta sätt strävat till att hålla sin egen marknadsföring åtskild från satellit-tv-reklamen.
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motivering: ”Den marknadsföring, varom nu är fråga, kan inte anses ha ägt rum i
Finland och ej ens vara riktad till finländska konsumenter. Antalet hushåll i
Finland, där man tar emot satellittelevision, är försvinnande litet i jämförelse med
världen i övrigt.” MD ansåg dock att KSL kan tillämpas på satellit-tv-reklam med
följande motivering: ”Marknadsföringsreglerna i KSL avser marknadsföring, som
riktar sig till konsumenter, som bor i Finland, oberoende av om marknadsföringen
sker från Finland eller från en plats utanför Finlands gränser. Enligt den tolkning,
som är rådande i de nordiska länderna, kan nationella regler beträffande marknadsföring tillämpas oberoende av om marknadsföringsåtgärderna utföres i det
egna landet eller i utlandet. KSL i Finland gör ingen åtskillnad med avseende på
om den, som genomför eller beställer marknadsföringen är finländare eller utlänning. Finland har inga internationella avtal, som skulle hindra att KSL tillämpas i
detta avseende.718

Trots att KSL:s bestämmelser kan tillämpas på reklam som sänds från utlandet och
förbud meddelas en utländsk näringsidkare, är påföljdssystemet förhållandevis tandlöst. Även om MD förstärker ett förbud gentemot en utländsk näringsidkare med vite,
så kan inte vitet genomdrivas utomlands. Förbudet blir ett tomt hot såvida inte
ifrågavarande näringsidkare beslutar sig för att rätta sig efter förbudet.719 Nämnas bör
dock att KSL 2:7 erbjuder möjligheten att förbudet riktas mot ägaren av det informationsmedium genom vilket reklamen sprids.720 Det innebär att ett förbud för otillbörlig reklam som visas i satellitsändningar som distribueras via kabel, kan riktas mot
det finska bolag som vidaresänder TV-sändningen via kabel.721 Även i en sådan situation där reklamen som sänds från utlandet kan anses vara utförd för en finsk näringsidkares räkning, föreligger goda möjligheter att utfärda ett förbud som blir effektivt. I
en sådan situation är det nämligen möjligt att rikta förbudet mot den finska näringsidkaren. MD har använt sig av denna möjlighet bl.a. i avgörande 1987:13.
MD 1987:13. Fallet gällde TV-reklam som hade visats på satellit-tv-kanalen Sky
Channel. TV-reklamen hade inkluderat reklaminslag för McDonald’s måltider,
vilka hade publicerats på uppdrag av MacDonald’s System of Europe som var
beläget i Frankfurt. KO väckte talan mot det finska bolaget McDonald’s Oy.
Svarande yrkade på att KO:s talan skulle avvisas eftersom bolaget inte hade några
möjligheter att kontrollera reklamen på Sky Channel. Svarande betonade även att
det inte hade någon del i avtalsförhållandena mellan Sky Channel och de lokala
kabel-tv-bolagen. Därför hävdade svaranden att de inte kunde påverka den reklam
som sändes via kabel-tv. MD konstaterade dock att det finska bolaget McDonald’s
718

Noteras bör att Finland efter att domslutet gavs har anslutit sig till EES och EU.

719

Se Wilhelmsson 1989 s. 159.

720

Se RP 8/1977 s. 29. I SvMD 1996:22 riktades förbud mot tidningsföretaget och dess verkställande
direktör p.g.a. att utrymme i tidningen hade upplåtits för annonser där olaglig avkodningsutrustning
marknadsfördes.
721

Se Wilhelmsson 1989 s. 160.
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Oy under samma tidpunkt hade genomfört egna reklamkampanjer som till sitt
innehåll var liknande de som sändes via Sky Channel. MD ansåg därför att reklamen som sändes på Sky Channel hade skett för det finska bolagets räkning.722

7.2.1 Vem är reklamen riktad till?
Den avgörande faktorn för huruvida den nationella marknadsföringslagstiftningen kan
tillämpas på reklam, är den vem reklamen kan anses vara riktad till. Ifall reklamen
anses vara riktad till konsumenter som bor i Finland kan KSL tillämpas, oberoende av
varifrån marknadsföringsåtgärderna företas. Ofta är det enkelt att fastställa om reklamen riktar sig till konsumenter i en viss stat. T.ex. adresserade och oadresserade
direktreklamer som delas ut i postluckor, utomhusreklam samt reklaminslag i nationella radio- och TV-kanaler riktar sig naturligtvis till mottagarna i en viss stat. Så bör
fallet anses vara oberoende av det språk varpå marknadsföringsmaterialet är avfattat.
Ifall mottagandet av reklamen förutsätter att mottagaren har införskaffat en viss apparatur kan situationen dock vara oklar huruvida reklamen skall anses vara riktad till en
viss marknad. Så var fallet t.ex. i begynnelseskedet av satellittelevisionens frammarsch. I MD 1990:19 yrkade svarandebolaget att KSL inte kunde tillämpas, eftersom
reklamen inte var riktad till den finska marknaden. Som stöd för detta anförde
svarande att ”antalet hushåll i Finland, där man tar emot satellittelevision, är försvinnande litet i jämförelse med världen i övrigt.”723 MD tog inte ställning till frågan, och
därför har frågan huruvida det krävs ett visst antal mottagare i Finland innan KSL blir
tillämplig aldrig prövats.
Även den svenska MD har prövat frågan om när en TV-sändning som sänds från
utlandet kan anses vara riktad till den svenska marknaden. I avgörande SvMD
2000:4 tog domstolen ställning till om marknadsföringen via sändningar som skett
via satellit från England var riktad till svenska konsumenter. MD konstaterade i sitt
domskäl att marknadsföringen var riktad till svenska konsumenter, ”vilket framgår
av att filmerna har svenskt tal respektive textats på svenska och att produkternas
pris angetts i svenska kronor.”724
722
Noteras bör att fallet avgjordes innan TV-direktivet hade antagits. För närmare information om
huruvida MD hade haft möjlighet att förbjuda ifrågavarande reklam idag, se Enkvist-Gauffin 2006a s.
220. Se även Bernitz’ kommentarer angående MD 1987:13 och frågan när ett dotterbolag kan meddelas
förbud med stöd av KSL 2:7, Bernitz 1988 s. 24.
723

Det framkommer emellertid inte av fallet huruvida bolaget hade statistiska belägg för sitt påstående.

724

Reklamen hade med andra ord inkluderat flera faktorer som påvisade att den önskade mottagarkretsen bestod av svenska konsumenter: svenskt tal och text samt prisuppgifter i svenska kronor. Det är
oklart huruvida en enskild faktor skulle ha haft samma utfall. I MD 2004:17 betonade domstolen den
omständigheten att webbsidan var på svenska och priset angivet i svenska kronor betydelse. Dock innehöll marknadsföringen även svensk adress och svenska telefonnummer för beställning och support, vil-
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I sammanhanget är det skäl att nämna SvMD 1989:6. Fallet gällde marknadsföring
av alkohol och tobak i tidningen Scanorama. Tidningen trycktes upp på försorg av
SAS och distribuerades i SAS’ flygplan (ett exemplar av tidningen placerades i
fickan framför varje passagerarsäte). Ca 10 000 av den sammanlagda upplagan om
140 000 exemplar placerades på inrikesflyg i Sverige. KO yrkade på att marknadsföringen av alkohol och tobak skulle förbjudas i tidningen. MD ansåg emellertid inte att tidningen var riktad till den svenska marknaden. MD motiverade sitt
ställningstagande på följande vis: ”Tidningen är engelskspråkig, vilket i sig talar
emot att den är riktad till svensk publik. Tidningens innehåll måste också allmänt
bedömas vara avsett väsentligen för utländska läsare. De påtalade annonserna är
inte heller utformade med särskild inriktning på svensk publik eller den svenska
marknaden.”725

Såsom framkommit ovan har även traditionella reklamkanaler såsom tidningsreklam
och TV-reklam, i synnerhet via satellit-tv, förorsakat vissa meningsskiljaktigheter
beträffande vilken marknad reklamen är riktad till. Internet har gjort situationen betydligt mer komplicerad. En webbsida kan i regel besökas av personer belägna i något
av världens alla länder. Samma sak händer med TV-sändningar när de distribueras
över Internet. Det vore dock oändamålsenligt att anse att TV-sändningen riktar sig till
samtliga personer med Internetuppkoppling, eftersom sändarföretaget i en sådan
situation skulle vara tvungen att följa lagstiftningen i samtliga länder från vilka tvtittarna kommer. Likaså torde det vara oändamålsenligt att endast tillämpa lagstiftningen i det land sändarföretaget är etablerat enligt bestämmelserna i TV-direktivet.
Det har ännu inte uppkommit någon rättspraxis kring frågan om TV-sändningar via
Internet, och till vem de kan anses vara riktade. Däremot finns det en del rättspraxis
kring frågan om vem webbsidor är riktade till. Det är främst i USA där frågan har prövats i större utsträckning. Merparten av rättsfallen har haft samband med immaterialrättsliga tvister.

Diskussionen kring jurisdiktionen för Internet tog fart i mitten av 1990-talet. Ett
mycket omdiskuterat utlåtande gavs av statåklagaren i delstaten Minnesota år 1995.
Utlåtandet löd enligt följande:

ket gör att det blir svårt att avgöra de enskilda faktorernas tyngd vid bedömningen av till vilken stat
marknadsföringen är riktad.
725
Jag anser att reklamen i detta fall borde ha bedömts vara riktad till den svenska marknaden. Det
rörde sig om ett förhållandevis stort antal upplagor som hade placerats på de rutter som flögs inrikes.
Den omständigheten att tidningen var skriven på engelska borde inte ha haft någon avgörande betydelse. Jfr dock Bogdan som förhåller sig positiv till en sådan här flexibel inställning till den s.k. ”effektlandsprincipen”, se Bogdan 1998a s. 540.
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“Persons outside of Minnesota who transmit information via the Internet knowing
that information will be disseminated in Minnesota are subject to jurisdiction in
Minnesota courts for violations of state criminal and civil laws.”726

Det avgörande som hade stor betydelse för rättspraxisen kring jurisdiktion i cyberrymden under den första tiden var Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc.727 Domstolen i Inset-målet ansåg att redan enbart användning av Internet var tillräckligt för
att ge domstolen jurisdiktion.728 Domstolen ansåg att en webbsida kan jämställas med
kontinuerlig marknadsföring riktat till delstaten Connecticut. Domstolen konstaterade
följande:
”[o]nce posted on the Internet, unlike television and radio advertising, the
advertisement is available continuously to any Internet user. ISI has therefore, purposefully availed itself of the privilege of doing business within Connecticut.”729

Inset-domen innebar i praktiken att alla domstolar runt om i världen har jurisdiktion
beträffande webbsidor.730 I Heroes, Inc. v. Heroes Foundation refererade domstolen
till Inset och konstaterade följande:
”[t]he home page is certainly a sustained contact with the District; it has been
possible for a District resident to gain access to it at any time since it was first
posted.”731

Samtidigt som vissa domstolar tillämpade utgången i Inset-målet hade vissa domstolar
en helt annan syn på jurisdiktion för webbsidor. I Bensusan Restaurant Corp. v. King
konstaterade domstolen följande:
”[C]reating a site, like placing a product into the stream of commerce, may be felt
nationwide – or even worldwide – but, without more, it is not an act purposefully
directed toward the forum state.”732

726

Humphrey III citeras av Menthe, 1998 s. 75.

727

Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc., 937 F. Supp. 161 (D.Conn. 1996). Efter Inset-domen
förekom det under en kort tidsperiod ett flertal rättsfall där domstolarna löste frågan kring jurisdiktion
för webbsidor enligt samma mönster som i Inset. Se Mayewski 1998 s. 317 f.
728
Svarandebolaget hade inga andra förbindelselänkar till Connecticut, varken kontor eller anställda, se
Inset, 937 F.Supp. 161 (D.Conn. 1996), s. 162 f.
729

Se Inset 937 F.Supp. 161 (D.Conn. 1996), s. 165.

730

Se Geist 2001 s. 1362.

731

Heroes, Inc. v. Heroes Foundation, 958 F.Suppl. 1 (D.D.C. 1996), s. 5.
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I John W. McDonough v. Fallon McElligott, Inc. konstaterade domstolen följande:
”[B]ecause the Web enables easy world-wide access, allowing computer interaction via the web to supply sufficient contacts to establish jurisdiction would
eviscerate the personal jurisdiction requirement as it currently exists; the Court is
not willing to take this step. Thus, the fact that Fallon has a Web site used by Californians cannot establish jurisdiction by itself.”733
I Hearst Corporation v. Ari Goldberger konstaterade domstolen följande: “[f]inding of personal jurisdiction in New York based on an Internet web site would
mean that there would be nationwide (indeed, worldwide) personal jurisdiction
over anyone and everyone who establishes an Internet web site. Such nationwide
jurisdiction is not consistent with traditional personal jurisdiction case law nor
acceptable to the Court as a matter of policy.”734

Följande rättsfall som hade ett stort inflytande över hur rättspraxis utvecklades därefter var den år 1997 avkunnade domen Zippo Manufactoring Co. v. Zippo Dot Com,
Inc.735 Enligt den s.k. Zippo-doktrinen bör domstolen göra en åtskillnad mellan passiva och interaktiva webbsidor.736 Som exempel på rättsfall där domstolen följde Zippodoktrinen och gjorde en gränsdragning mellan aktiva och passiva webbsidor kan nämnas State of Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc.737 och David Mink v. AAAA Development LLC.738 Tekniken och möjligheterna till att genomföra marknadsföring på
Internet har förändrats radikalt sedan slutet av 1990-talet när Zippo-domen avkunnades. I dagens läge är mer eller mindre samtliga företags webbsidor i någon grad interaktiva.739 Redan år 2001 hade många amerikanska domstolar frångått Zippo-doktrinen
till följd av den tekniska utvecklingen. I stället för att undersöka huruvida en webbsida är passiv eller interaktiv gick domstolarna in för en mera effektbaserad lösning.
En effektbaserad lösning innebär att huvudvikten läggs vid den faktiska effekt som en

732
Bensusan Restaurant Corporation v. Richard B. King, 937 F.Suppl. 295 (S.D.N.Y 1996), s. 301.
Appellationsdomstolen fastställde den lägre rättsinstansens dom (Bensusan Restaurant Corporation v.
Richard B. King, 126 F.3d 25 (2nd Cir. 1997)).
733

John W. McDonough v. Fallon McElligott, Inc., 1996 WL 753991 (S.D.Cal.), punkt 3.

734

Hearst Corporation v. Ari Goldberger, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y.), punkt 1.

735

Zippo Manufactoring Company v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp. 1119 (W.D.Pa. 1997).

736

För närmare information om gränsdragningen, se Zippo, 952 F.Supp. 1119, s. 1124.

737

State of Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc., 568 N.W.2d 715 (Minn.App. 1997).

738

David Mink v. AAAA Development LLC., 190 F.3d 333, (5th Cir. 1999).

739

Interaktivitet är en av de viktigaste faktorerna till att e-handeln har vuxit så kraftigt som den gjort.
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webbsida har haft inom en viss jurisdiktion.740 I The Winfield Collec-tion, Ltd. v.
Cynthia McCauley konstaterade domstolen:
”In short, the court is not prepared to broadly hold, as Plaintiff implies, that the
mere act of maintaining a website that includes interactive features ipso facto
establishes personal jurisdiction over the sponsor of that website anywhere in the
United States.”741

Geist argumenterar för att domstolarna vid avgörandet av jurisdiktionsfrågan bör göra
ett test på vem en webbsida riktar sig till. Enligt Geist bör domstolarna vid testet
fokusera på följande tre faktorer: kontrakt, teknologi samt faktisk eller underförstådd
kännedom.742 Ingen av de tre faktorerna bör vara avgörande vid genomförande av
testet, och den relativa vikten av var och en beror på det enskilda fallet.743

Kontraktsfaktorn innebär att domstolarna bör ta i beaktande huruvida det på webbsidan finns villkor om forumval. Det finns ofta sådana villkor på webbsidorna, vilket
innebär att parterna på förhand avtalar om tillämplig jurisdiktion vid en eventuell
tvist. För att sådana villkor skall vara giltiga bör de dock framgå klart och tydligt på
webbsidan. Se t.ex. Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc. där domstolen konstaterade följande:
”[t]he terms and conditions are set forth so that the customer needs to scroll down
the home page to find and read them. Many customers instead are likely to proceed
to the … page of interest rather than reading the “small print.” It cannot be said
that merely putting the terms and conditions in this fashion necessarily creates a
contract with any one using the web site.”744

Den andra faktorn som domstolarna bör ta i beaktande vid testet är teknologin som
har använts. Domstolen bör undersöka huruvida upprätthållaren av en webbsida med
teknikens hjälp har förhindrat att sidan visas i sådana stater som upprätthållaren av
sidan bestämmer.745

740

Se Geist 2001 s. 1371 f.

741

The Winfield Collection, Ltd. v. Cynthia McCauley, 105 F.Supp.2d 746 (E.D.Mich. 2000), s. 751.

742

Se Geist 2001 s. 1380.

743

Se Geist 2001 s. 1386.

744

Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc., 2000 WL 525390 (C.D.Cal.), punkt 3.

745

Ett av de mest karakteristiska kännetecknen för Internet ända sedan dess uppkomst har varit att det
inte känner till några statsgränser. I dag har det emellertid utvecklats teknik som gör det möjligt att
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Den tredje och sista faktorn domstolarna bör ta i beaktande är faktisk eller underförstådd kännedom. Enligt denna faktor bör domstolen fästa avsikt vid huruvida företaget har vetskap om att personer från en viss stat agerar med företaget. Företaget kan
erhålla sådan vetskap t.ex. när betalningen för varor och service på webbsidan sker
med kreditkort.746
I People v. World Interactive Gaming Corporation fäste domstolen avsikt vid att
företaget hade faktisk kännedom om varifrån personerna som använde företagets
webbservice kom ifrån. Svarandebolaget var beläget i Antigua och hade en
Internetsida där det marknadsförde hasardspel. Marknadsföring och deltagande i
hasardspel är förbjudet i delstaten New York. Svarandebolaget hade programmerat
webbsidorna så att det inte gick att registrera sig om man uppgav en adress i New
York. Domstolen konstaterade dock följande : ”[t]his Court rejects respondents’
argument that it unknowingly accepted bets from New York residents. New York
users can easily circumvent the casino software in order to play by the simple
expedient of entering an out-of-state address.”747

Naturligtvis är det inte enbart amerikanska domstolar som använder sig av ett test till
vem en webbsida riktar sig, utan denna princip har vunnit insteg även hos internationella organisationer som utarbetar regelverk för e-handel.748 Frågan vilka faktorer som
skall tas i beaktande vid avgörandet av vem en webbsida riktar sig till kvartsår dock.
Såsom nämndes ovan nämner Geist tre faktorer. Det är emellertid skäl att betona att
Geist huvudsakligen har fokuserat sig på frågan om jurisdiktion för webbsidor publicerade i olika delstater i USA. En naturlig följd därav är att språkfaktorn saknas bland
de faktorer som Geist argumenterat för att skall ingå i domstolens test. Språkfaktorn
bör ha en stor inverkan på vilken stat reklamen riktar sig till.749 Det finns emellertid
ett antal språk som kan anses ha en global status, vilket innebär att enbart språket som

skapa gränser även i cyberrymden. Upprätthållaren av en webbsida kan med tekniska åtgärder förhindra att sidan visas i sådana stater, från vilka de inte önskar sig besökare. Se Geist 2001 s. 1385 och 1393.
746
Se Geist 2001 s. 1399. Det finns även många hjälpmedel för att följa med varifrån besökare till
webbsidan har kommit.
747

People v. World Interactive Gaming Corporation, 185 Misc.2d 852, 714 N.Y.S.2d 844, s. 861.

748

I punkt II i bilagan till OECD:s riktlinjer för konsumentskydd vid elektronisk handel stadgas att:
”Företagen skall ta hänsyn till den elektroniska handelns globala natur och, när så är möjligt, ta
hänsyn till de olika system för reglering som gäller på de marknader de riktar sig till (här framhävt).”
<http://www.oecd.org/dataoecd/18/28/34023792.pdf>, hämtat 18.1.2005.
749
Språket hade en avgörande betydelse vid avgörandet av huruvida reklamen riktade sig till svenska
konsumenter i SvMD 2000:4.
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används i reklamen inte kan tillmätas en avgörande betydelse vid avgörandet av vilken stat reklamen ritkar sig till.750
MD 2004:26. I avgörandet prövade domstolen frågan om en engelskspråkig webbsida kunde anses var riktade till personer bosatta i Finland. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral hade med stöd av AlkoholL 33 § 1 mom. förbjudit
bolaget Zandora Oy att på sina webbsidor marknadsföra starka alkoholdrycker.
Bolaget sökte ändring hos MD och yrkade på att förbudet skulle upphävas. MD
konstaterade att webbsidor ofta är på engelska och att även personer i Finland är
vana att sköta sina angelägenheter på Internet på engelska. Enligt MD innebar den
omständigheten att webbsidorna var på engelska inte att de riktade sig enbart till
personer bosatta utomlands. Det som dock torde ha haft avgörande betydelse för att
webbsidorna ansågs vara riktade till personer bosatta i Finland var att det på webbsidorna hade funnits ett omnämnande att en av produkterna skulle tas in i det finska
Alkos produktsortiment. På webbsidorna fanns även avbildat två finska tidningsannonser som bolaget hade använt sig av.

Ifall reklamen är utformad på ett språk som talas i endast ett eller ett fåtal närliggande
länder, kan man som utgångspunkt anse att reklamen riktar sig till det land där ifrågavarande språk har officiell status.751
Trots att reklamen är utformad på ett språk som talas av en mycket begränsad population inom ett snävt geografiskt område kan det uppkomma meningsskiljaktigheter vid avgörandet av vem reklamen är riktad till. Ett exempel på detta är den
reklam av snus ett svenskt bolag har på sina webbsidor. Reklamen finns även på
finska vilket enligt de finska myndigheterna utgör ett klart brott mot förbudet att
marknadsföra snus utanför Sverige. Konsumentverket i Sverige har dock varit mer
återhållsam och betonat att webbsidorna riktar sig till de finskspråkiga invånarna i
Sverige.752

En annan faktor som av naturliga orsaker saknas i Geists lista är den valuta eller de
valutor som används i reklamen. I SvMD 2000:4 och 2000:19 tillmätte domstolen den
omständigheten att samtliga priser var angiven i svenska kronor stor betydelse, vid
avgörandet huruvida reklamen var riktad mot konsumenter på den svenska marknaden. På samma sätt som med språkfaktorn kan valutan inte tillmätas avgörande betydelse i samtliga situationer. Det finns nämligen vissa valutor som mer eller mindre

750
Engelska är ett sådant språk som inte kan anses ha en avgörande betydelse vid utredandet av till
vilken marknad reklamen är riktad. Detta framgår även av ovan refererad rättspraxis från USA. Andra
språk som har global status och inte kan tillmätas avgörande betydelse är bl.a. franska, spanska och
portugisiska. Jfr Willebrand 2001 s. 93.
751

Jfr Hyvärinen 1998 s. 273 f.

752

Se Bjon 2004 s. 3.
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kan karakteriseras som globala. Så är fallet för åtminstone den amerikanska dollarn
och euron.

En faktor som däremot inte bör ha någon inverkan på avgörandet till vilken stat
reklamen riktar sig är den toppdomän som används i Internetadressen.753 I MD
2004:26 begärde bolaget att MD skulle ta ställning till om förbudet endast omfattade
toppdomänen .fi eller även andra toppdomäner såsom .com, .org och .net. Social- och
hälsovårdens produkttillsynscentral yrkade emellertid att ansökan skulle förkastas till
andra delar än användningen av toppdomänen .fi. Med anledning därav konstaterade
MD att den inte på förhand kunde ta ställning till lagenligheten för marknadsföring
som genomförs på andra toppdomäner. Med all sannolikhet skulle MD ha kommit till
den slutsatsen att toppdomänen inte har någon betydelse. Detta eftersom domstolen i
samband med språkfrågan konstaterade att personer bosatta i Finland är vana att sköta
angelägenheter på Internet på engelska. På motsvarande sätt är personer bosatta i
Finland även vana att surfa på bl.a. .com-sidor.754 I sammanhanget kan nämnas SvMD
2000:19. Svarande, ett portugisiskt bolag, hade i sin Internetmarknadsföring använt en
webbadress med toppdomänen .se (www.elinge.se). Användningen av toppdomänen
.se hade emellertid ingen avgörande betydelse för bedömningen av om webbsidan
riktade sig till svenska konsumenter.755

En ytterligare faktor som inte bör tillmätas någon betydelse vid avgörandet till vilken
stat reklamen riktar sig är den plats var servern, som reklamen är placerad på, finns. I
MD 2004:26 betonade domstolen att den plats där servern befinner sig inte har någon
betydelse vid avgörandet huruvida webbsidor riktar sig till personer bosatta i Finland.756 Det är med andra ord inte möjligt att kringgå nationella marknadsföringsbestämmelser genom att placera materialet på en server utomlands.
753
En Internetadress inkluderar alltid en toppdomän. Det finns både nationella och internationella
toppdomäner. Exempel på nationella toppdomäner är .fi och .se. Endast företag intagna i det finska
handelsregistret kan tilldelas toppdomänen .fi. Den internationella toppdomän som används mest är
.com.
754

Många .com sidor är dessutom finskspråkiga.

755

Domskälen nämner inte ens saken, se Bogdan, JT, 2000-01 s. 623.

756

Även i den amerikanska rättspraxisen har den rådande uppfattningen redan en längre tid varit att en
servers placering inte har någon avgörande betydelse. Se t.ex. Voyeur Dorm, L.C. v. City of Tampa,
265 F.3d 1232 (C.A.11 (Fla.) 2001), s. 1236 f där domstolen konstaterar: ”Here, the audience or
consumers of the adult entertainment do not go to 2312 West Farwell Drive or congregate anywhere
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Frågan om etableringsort vid verksamhet över Internet har reglerats i direktivet om
elektronisk handel.757 I punkt 19 i ingressen till ifrågavarande direktiv nämns följande: För ett företag som tillhandahåller tjänster via en webbplats på Internet är
etableringsorten inte den ort där utrustningen för webbplatsen finns eller den ort
från vilken det går att nå webbplatsen, utan den ort där det utövar sin näringsverksamhet.758

Såsom ovan framgått kan det vara problematiskt att avgöra vem reklam på webbsidor
riktar sig till. Enligt Rahnasto är det mest ändamålsenliga sättet att avgöra om marknadsföring på Internet strider mot ett visst lands lagstiftning att dela upp Internetmarknadsföring i aktiv och passiv marknadsföring. Aktiv marknadsföring är sådan
som på basis av omständigheterna kan anses vara riktad till medborgare i en bestämd
stat medan passiv marknadsföring är sådan marknadsföring som endast sporadiskt når
medborgare i en bestämd stat, utan att ifrågavarande personer utgör målgrupp för
marknadsföringen.759 Uppdelningen i aktiv och passiv marknadsföring är befogad,
men modellen ger inte svar på frågan var gränsen skall dras. Vilka faktorer kan leda
till att reklamen anses vara aktiv? De språk och valutor som används i reklamen samt
de tre faktorer som Geist har nämnt ger vägledning vid utredandet av marknadsförarens intentioner att rikta sig till en viss marknad. Domstolarna bör emellertid även
beakta andra faktorer som kan ha betydelse för utredandet av marknadsförarens intentioner att rikta reklamen till personer bosatta i en viss stat.760 Domstolarna bör noggrant beakta innehållet i varje enskild reklam för att kunna göra en pålitlig utredning
av marknadsförarens intentioner. Trots att ett reklammeddelande på Internet blir globalt genast det placeras på webben kan olika omständigheter medföra att reklamen bör
anses vara riktad till en begränsad mottagarkrets inom ett snävt geografiskt område.
Så är fallet t.ex. om en lokal bokhandel på en webbsida har reklam som marknadsför
else in Tampa to enjoy the entertainment. Indeed, the public offering occurs over the Internet in ‘virtual
space’.”
757
Bestämmelser om var etableringsorten för ett TV-bolag skall anses vara finns intagna i artikel 2 i
TV-direktivet.
758
Larsson anser med stöd av e-handelsdirektivet att en webbsida inte kan uppfylla kraven för etableringsställe, se Larsson 2002 s. 269. Jfr Bogdan som förhåller sig positiv, om än tveksamt, till att en
webbsida kan utgöra ett driftsställe, se Bogdan 1998b s. 825 f.
759
Om marknadsföringen kan anses vara aktiv ger den enligt Rahnasto domstolarna i det land som
marknadsföringen har tagits emot kompetens att avgöra ärendet, och ta ställning till om marknadsföringen strider mot ifrågavarande lands marknadsföringslagstiftning. Domstolarna saknar sådan kompetens ifall marknadsföringen måste bedömas vara passiv, se Rahnasto 2002 s. 67.
760
Jfr Willebrand som betonar att bedömningen av till vilken stat marknadsföring på Internet riktar sig,
alltid bör ske in casu. Se Willebrand 2002 s. 75.
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en kommande bok, som den lokala författaren signerar vid utgivningsceremonin i
bokhandeln. En sådan reklam kan inte anses vara riktad utanför den egna jurisdiktionen.
Jfr Jacobs uttalande i 1-800 Flowers v. Phonenames Ltd [2000] E.T.M.R. 369, s.
378 där han säger: ”[a] fishmonger in Bootle who put his wares and prices on his
own website, for instance for local delivery, can hardly be said to be trying to sell
fish to the whole world or even the whole country.”

Domstolar och andra myndigheter bör iaktta en viss försiktighet, och endast i klara
fall fastslå att reklamen riktar sig till en bestämd stat. Ifall nationella myndigheter i ett
flertal länder anser att reklamen på webbsidorna är riktad till personer bosatta i
ifrågavarande länder och därmed vidtar intensiva ingripanden, är risken överhängande
att Internet inte längre förblir gränslöst. Företag kommer med stor sannolikhet i en
sådan situation att införa tekniska hinder så att webbsidorna inte öppnas i andra
länder. Företagen kommer med andra ord att bygga upp murar mot andra länder, och
förhindrar därmed konsumenter bosatta i ifrågavarande länder att ingå avtal med
företagen.761 Internet har gjort det möjligt för enskilda konsumenter att agera på den
globala spelplanen, och denna möjlighet bör värnas.762

Det som nämnts ovan har behandlat reklam på webbsidor. Situationen blir densamma
för TV-reklam när sändningen distribueras över Internet; reklamen kan tas emot av
samtliga personer med Internetuppkoppling. Med andra ord bör man reda ut vem TVsändningen/-reklamen är riktad till. I fråga om traditionella TV-sändningar har frågan
inte blivit aktualiserad i någon större utsträckning. Sändningen har mer eller mindre
alltid endast varit nationell. I samband med satellit-tv-sändningar uppkom frågan vem
sändningen var riktad till, eftersom sändningarna spreds till ett flertal länder. Inom EU
har det i TV-direktivet intagits bestämmelser som tar sikte på att avgöra frågan om
gränsöverskridande TV-sändningar. Direktivet föreskriver en sändarlandsprincip, vilket innebär att det är myndigheterna i sändarlandet som skall ansvara för kontrollen

761

Se Geist 2001 s. 1405.

762

Naturligtvis bör finska myndigheter ingripa om reklamen på en webbsida specifikt riktar sig till den
finska marknaden och är otillbörlig.
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över att TV-företagen följer den inhemska regleringen.763 I det s.k. De Agostini-målet
fastslog EG-domstolen att sändarlandsprincipen inte hindrar en tillämpning av nationell lagstiftning, beträffande omständigheter som inte regleras i direktivet. Det är även
skäl att poängtera att vissa myndigheter och registrerade föreningar med uppgift att
bevaka konsumenternas intressen har med stöd av direktivet om förbudsföreläggande764 rätt att anhängiggöra ett ärende i en annan EES-stat. Dessa har rätt att yrka på att
sådan verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten L om gränsöverskridande förbudsförfarande765 (1189/2000) och som kränker konsumenternas av myndigheterna
skyddade allmänna intressen i Finland, förbjuds.766

Sändarlandsprincipen är avsedd att gälla även i förslaget till det reviderade TVdirektivet. Med stöd av EG-domstolens tolkning i De Agostini-målet hindrar sändarlandsprincipen inte en tillämpning av nationell lagstiftning, beträffande omständigheter som inte regleras i direktivet. För att den nationella lagstiftningen skall kunna
tillämpas förutsätts naturligtvis att TV-reklam kan anses vara riktad till landet i fråga.
Vid avgörandet av vem TV-reklamen är riktad till kan i stora drag tillämpas det som
nämndes ovan i samband med reklam på webbsidor. Det innebär att bl.a. språket och
den valuta som används i reklamen ger en viss vägledning vid avgörandet. Den
omständigheten att TV-programmet är på finska eller har finsk textning talar för att
programmet är riktat till personer bosatta i Finland. Reklamavbrott som är insatta i ett
sådant program bör likaså anses vara riktade till den finska marknaden, trots att språket som används reklamerna skulle vara ett annat än finska.767 På motsvarande sätt
torde finskspråkiga reklamer som avbryter TV-sändningar på ett för finländare främmande språk, kunna anses vara riktade till personer bosatta i Finland.

763
Sändarlandsprincipen innebär att de nationella myndigheterna inte har någon rätt att kontrollera
verksamheten hos de TV-företag som är etablerade i en annan medlemsstat. De kan endast kontrollera
de inhemska TV-företagen, se Hasselberg & Karlsson & Söderlund 2002 s. 16.
764
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för
att skydda konsumenternas intressen.
765
I 1 § 1 mom. 2 punkten L om gränsöverskridande förbudsförfarande listas de direktiv som omfattas
av förbudsföreläggande. I denna lista ingår TV-direktivet: artiklarna 10–21.
766

4 § L om gränsöverskridande förbudsförfarande.

767

Jfr MD:s motiveringar i 2004:26 där domstolen konstaterade att personer i Finland är vana att sköta
sina angelägenheter på webben på engelska.
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En omständighet som även måste tas i beaktande vid reklamer i samband med TVsändningar över Internet är att strukturen bakom webbsändningen kan variera. TVrutan där sändningen visas kan vara låst till sin storlek och vara omgiven av reklamer
på det lediga utrymmet av webbsidan. Alternativt kan TV-rutan omges av en ram,
inom vilken det visas reklamer.768 I en sådan situation kan reklam som befinner sig
utanför ”TV-rutan” på webbsidan eller reklam inuti ramen som omger ”TV-rutan”
anses vara riktad till personer i en viss stat, trots att TV-sändningen och reklamavbrott
i TV-sändningen inte kan anses vara riktade till ifrågavarande stat.

7.2.2 Vilka parter bär ansvar för reklamens innehåll?
Såsom tidigare nämnts är det den näringsidkare som beställer eller företager marknadsföring som kan förbjudas att fortsätta med den olovliga marknadsföringen (KSL
2:7.1). Även en person som är anställd hos en näringsidkare som avses i KSL 2:7.1,
eller någon annan som handlar för en sådan näringsidkares räkning kan meddelas ett
förbud (KSL 2:7.2). Utgångspunkten är med andra ord att det är den näringsidkare
som beställer eller företager reklaminslaget i TV-sändningen, vilken i första hand bär
ansvar för reklamens lagenlighet. En stor del av TV-sändningar över Internet kommer
att sändas från utlandet. I en sådan situation kan ett förbud riktas mot en inhemsk
näringsidkare ifall reklamen kan anses vara utförd för en finsk näringsidkares räkning.769 Naturligtvis kommer den exploativa ökningen av utländsk TV-reklam i samband med TV-sändningar över Internet att medföra att det ibland saknas inhemska
näringsidkare, för vilkas räkning reklamen kan anses vara utförd.

Bestämmelsen i KSL 2:7 möjliggör dock att även ägaren av det informationsmedium
genom vars förmedling TV-reklamen sker, kan hållas ansvarig och påläggas ett förbud.770 Med andra ord kan förbudet riktas även mot det företag som sköter distributionen via ett kabelnätverk.771 Frågan är om ansvarsbestämmelserna i KSL 2:7 kan överföras även till ägare av den teknik och utrustning som möjliggör förmedling av data-

768

Se närmare kap. 6.1.3 ovan.

769

Så t.ex. i MD 1987:13.

770

Se RP 1977/8 s. 29.

771

Se Wilhelmsson 1989 s. 160.
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trafik över Internet. En stor del av kabel-tv-bolagen erbjuder vid sidan av kabel-tv
även Internetanslutningar. Distributionen av en TV-sändning över Internet och distributionen av en TV-sändning via kabel-tv skiljer sig dock märkbart från varandra. När
en TV-sändning överförs via Internet skickas datatrafiken från router till router tills
det når slutdestinationen. Innan sändningen, som består av en viss datamängd, börjar
sin färd mot slutdestinationen delas den upp i datapaket.772 De enskilda datapaketen
tar nödvändigtvis inte samma väg, utan kan passera via olika routrar i världen, för att
sedan sammanslås till ett helt meddelande vid destinationen.773 Detta innebär att antalet förmedlare av TV-sändningen kan vara mycket stort. De enskilda tjänsteleverantörerna har dessutom små möjligheter att övervaka all den datatrafik som förmedlas via
deras nätverk. I e-handelsdirektivet finns bestämmelser som föreskriver ansvarsfrihet
för tjänstelevererande mellanhänder.774 Det innebär att tjänsteleverantörer inte kan
hållas ansvarig och påläggas förbud för otillbörlig reklam som distribueras via deras
nätverk.

För den reklam som finns på webbsidan, d.v.s. utanför själva TV-sändningen, ansvarar innehavaren av webbsidan. Det är vanligt att innehavare av en webbsida hyr ut en
del av utrymmet på sina webbsidor åt andra företag för reklamändamål. Ett sådant
arrangemang gynnar både företaget som hyr ut en del av sin webbsida, och företaget
som hyr utrymme på sidan. Företaget som hyr ut en del av webbsidan kan erhålla
betydande intäkter. Ju fler besökare webbsidan har desto högre belopp kan företaget
kräva för utrymmet som hyrs ut. Trots att det är dyrt att hyra en del av en välbesökt
webbsida, kan det medföra stora fördelar för det företag som hyr in sig på sidan. Detta
p.g.a. att det är svårt att snabbt lyckas med att göra en webbsida känd på Internet där
antalet webbsidor är så enormt stort.775 Med hjälp av reklamen, som ofta även inkluderar en länk till de egna webbsidorna, kan företaget locka en del av besökarna på
ifrågavarande sida till sina egna sidor. I en sådan situation är det naturligtvis i första
hand den som hyr utrymmet som ansvarar för den reklam som finns på webbsidan.
772

Orsaken till denna lösning är att dataförmedlingen blir snabbare.

773

Se Spang-Hanssen 2004 s. 48 ff.

774

Artiklarna 12–14.

775

För olika lösningar att locka webbsurfare till en webbsida, se Hofacker 2001 s. 125. De två mest
effektiva alternativen för att få webbsurfare medvetna om en webbsida är sökmaskiner och länkar från
andra webbsidor. Se Korper & Ellis 2000 s. 23.
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Men med stöd av medverkansreglerna i KSL 2:7.2 kan även den som upplåter annonsutrymmet hållas ansvarig för reklamen.776 Däremot är det oklart huruvida innehavaren
av webbsidan kan hållas ansvarig och påläggas förbud för den reklam som visas i själva TV-sändningen.777 Man kunde eventuellt anse att TV-sändningen sker för upprätthållarens räkning. Besökarna kommer till webbsidan i avsikt att ta del av TV-sändningen. Det är dock skäl att betona att webbsidor som erbjuder TV-sändningar med all
sannolikhet kommer att erbjuda ett stort antal kanaler från hela världen. En sådan
lösning är positiv för både TV-tittarna och sändarföretagen. TV-tittarna behöver inte
besöka olika webbplatser för att ta del av olika TV-kanaler, utan behöver endast
klicka på kanalens namn de vill titta på, varefter den nya kanalen börjar visas i ”TVrutan”. För sändarföretagen innebär en sådan lösning att de inte behöver skapa och
marknadsföra egna webbsidor där deras sändning visas.778 Ifall upprätthållaren av
webbsidan påläggs ett ansvar för TV-sändningarna och reklamen som visas under
sändningarna, finns en uppenbar risk att ingen vågar riskera att erbjuda en webbplats
där TV-kanaler från världens alla hörn visas. Upprätthållaren av en webbsida som
erbjuder TV-sändningar bör i detta avseende jämställas med en värdtjänst, och vara
berättigad till den ansvarsfrihet som föreskrivs i e-handels-direktivet.

Det torde inte heller vara ändamålsenligt att kräva att reklamen som visas utanför
”TV-rutan” måste ta i beaktande det program som visas i ”TV-rutan”. Det innebär att
reklamen som finns på webbsidan inte behöver följa de regler som gäller för reklam
riktat till barn, när det visas ett barnprogram.779 För att det skall vara ändamålsenligt
med en sådan skyldighet, bör det utvecklas en teknik som möjliggör att TV-signalen
inkluderar en klassifikation. Det är skäl att betona att många saker kommer att förändras märkbart i och med TV-sändningar över Internet. Tidigare har det t.ex. varit
skäligt att begränsa användning av en viss typ av reklam, t.ex. alkoholreklam, under
den tid på dygnet som barn tittar på TV. Vid TV-sändningar över Internet är fallet ett
776

Se Dahlström & Karlsson 2000 s. 100.

777

Här avses att innehavaren av webbsidan är någon annan än sändarföretaget.

778

Största delen av nationella TV-kanaler är okända för majoriteten av dem som på olika håll i världen
tittar på TV. Genom att kanalen tas med i en sammansatt tjänst som erbjuder ett stort utbud av kanaler,
kan betydligt fler TV-tittare få information om och ta del av TV-sändningen som sänds på ifrågavarande kanal.
779
Situationen bör naturligtvis bedömas annorlunda ifall de kanaler som visas på webbplatsen kan klassificeras som barnkanaler.
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annat; när TV-sändningen sänds sent på kvällen i ett land kan den samtidigt tas emot
av tittare mitt på dagen i ett avlägset land. Detta kommer naturligtvis även att ställa
betydligt större krav på föräldrar vid övervakning av vilka program deras barn tittar
på. Program rekommenderade för personer över en viss ålder sänds i regel sent på
kvällarna, men när sändningen sker över Internet kommer vissa mottagare att se
sändningen under den tid på dygn som utgör bästa tittartid för barn.

På samma sätt som vid reklam på webbsidor bör domstolar och andra nationella
myndigheter iaktta en viss försiktighet vid TV-sändningar över Internet. TV-tittare har
inte tidigare haft möjlighet att ta del av ett rikt utbud av utländska TV-kanaler. Internet har nu gjort detta möjligt. Tills vidare är utbudet förhållandevis begränsat p.g.a.
vissa tekniska brister. Utvecklingen går emellertid snabbt framåt och det är troligt att
en stor del av världens TV-sändningar i framtiden kommer att distribueras över Internet. Ifall nationella domstolar och andra myndigheter väljer att göra intensiva ingripanden, är risken överhängande att utbudet av utländska TV-sändningar över Internet
förblir litet.
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8 ALTERNATIVA LÖSNINGAR
Som jag ser på situationen står lagstiftaren inom en snar framtid inför ett vägskäl med
två avtagsgrenar. Den ena avtagsgrenen leder mot en fortsatt förstärkning av det
upphovsrättsliga skyddet i den digitala miljön. Den andra avtagsgrenen leder mot en
inskränkning av det upphovsrättsliga skyddet i den digitala miljön. Nedan skall ges en
överblick över för- och nackdelar med vartdera alternativet.

8.1 En fortsatt förstärkning
En granskning av den upphovsrättsliga lagstiftningens utveckling under de senaste
årtiondena visar på en klar förstärkning av upphovsrätten. Omfattningen av de objekt
som tilldelas skydd enligt upphovsrätten har utökats betydligt från det som ursprungligen utgjorde kärnan i upphovsrätten. I dag skyddas t.ex. databaser och dataprogram
av upphovslagstiftningen. Skyddstiden har däremot inte blivit föremål för några större
förändringar.
Skyddstiden har inte undergått några större förändringar, men har dock blivit utsatt
för kritik att den är för lång. Mr Justice Laddie kommer med följande intressanta
tankeställning: ”Imagine that we have just ablank sheet of paper and are being
invited to create a copyright law now from scratch...Would we really choose to
construct a monopoly which might last a century and a half? Would we really make
it a crime to copy even quite small parts of the copyright work throughout those
many decades...I think not.”780

En annan tendens som kan skönjas är uppkomsten av allt fler intresseorganisationer
som övervakar upphovsmännens intressen. Dessa intresseorganisationer kan spela en
avgörande roll för utvecklingen och ibruktagandet av nya tekniker.781 Som exempel
kan nämnas tvisten mellan de finska intresseorganisationerna Gramex, Teosto, ÄKT
780

Se Mr Justice Laddie 1996 s. 259. Jfr Välimäki 2006 s. 14 f. där han kritiserar den långa skyddstiden
för datorprogram.
781
Eftersom intresseorganisationerna har en stor kollektiv anslutning och ekonomisk makt har de spelat
en viktig roll för lagstiftningsarbetet, se Koktvedgaard & Levin 2004 s. 122.

199

8. kap. Alternativa lösningar
och det finska TV-bolaget Yle samt mobiltelefontillverkaren Nokia. Enligt intresseorganisationerna är TV-bolagen skyldiga att betala en skild ersättning för förmedling
av TV-sändningar till mobiltelefoner. En följd av tvisten var att lanseringen av mobilTV försenades i Finland. Trots att Finland har ett världsledande företag inom mobiltelefonibranschen kunde dess telefoner som stödde mobil-TV inte utnyttjas fullt ut på
hemmamarknaden p.g.a. tvisten mellan intresseorganisationerna och TV-bolagen.782

Den omständighet som utan tvekan har varit den mest bidragande oraken till en fortsatt förstärkning och utvidgning av upphovsrätten är den tekniska utvecklingen. Uppkomsten av ny teknik har ofta medfört en rädsla bland ensamrättsinnehavarna att
deras ensamrätt urvattnas och framtida inkomster minskar. Som ett belysande exempel kan nämnas filmbolagens farhågor om minskade intäkter till följd av videobandspelare.783 I efterhand har det emellertid visat sig att filmbolagens farhågor var obefogade. Uppkomsten av videobandspelare minskade inte filmbolagens intäkter; tvärtom har filmbolagens intäkter ökat i och med uppkomsten av nya affärsideér som
möjliggjorts av privatpersoners innehav av videobandspelare.784 Förutom videobandspelare har det uppkommit en mängd applikationer som möjliggör framställning av
exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk. Så länge verken använde sig av den analoga tekniken gick det förhållandevis långsamt att framställa ett exemplar av verket.
Ofta uppkom det dessutom en försämring av kvaliteten på kopian jämfört med originalexemplaret. Övergången till den digitala tekniken förändrade situationen radikalt.
Med hjälp av den digitla tekniken är det möjligt att framställa kopior snabbt och utan
nämnvärd försämring av kvaliteten. Ett verk i digitalt format består ofta av en stor
datamängd. Det innebär att en kopia av verket upptar mycket lagringsutrymme. Men
även här har det tagits fram teknik, s.k. komprimeringsteknik, som underlättar och
försnabbar framställning av kopior. Genom att komprimera datan kan ett betydligt
större antal kopior lagras på ett utrymme. De mest kända komprimeringsteknikerna
för musik är mp3-formatet och för film MPEG-formatet.

782

Se Sajari 2007a s. 6.

783

Se närmare det s.k. Sony-målet i kap. 2.3.1.1 ovan.

784

Uthyrning och försäljning av filmer och TV-serier på videokassetter (i dagens läge DVD-skivor) utgör en viktig inkomstkälla för rättsinnehavarna.
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Kopiering och spridning av exemplar av verk skulle dock ske i förhållandevis ringa
omfattning om den skulle äga rum på så sätt att verksinnehavaren och den som önskar
framställa ett exemplar möts fysiskt, eller så att ett fysiskt exemplar av verket skickas
till den andra personen. Uppkomsten av datanätverk, i synnerhet Internet, har dock
gjort det möjligt att överföra verket elektroniskt till motparten. Det är t.ex. möjligt att
skicka en musiklåt i mp3-format till en annan person via e-post. De flesta e-postprogrammen har dock begränsat den datamängd e-postmeddelandet kan innehålla. Det
innebär att det inte vanligtvis är möjligt att skicka t.ex. en film via e-post. För att göra
det möjligt att överföra filer med stort datainnehåll bör filen placeras på en server.
Den person som önskar framställa ett exemplar av verket tar sedan kontakt med servern och laddar ned filen därifrån. För att den som önskar framställa ett exemplar av
verket skall ha möjlighet att göra så, förutsätts det naturligtvis att han känner till
adressen där filen är placerad. Det är på denna punkt som P2P-tekniken har inneburit
en total förändring. De som deltar i ett P2P-nätverk behöver inte känna till var filerna
är placerade.785 Det är framförallt P2P-nätverken som har givit upphov till den allt
strängare upphovsrättslagstiftning som har antagits den senaste tiden. Som en följd av
den strängare lagstiftningen har även antalet rättegångar mot privatpersoner för begångna upphovsrättsintrång ökat. I det följande skall listas de för- och nackdelar den
allt strängare upphovsrättslagstiftningen kan tänkas ha.

Fördelar. Det torde finnas endast en fördel med den allt strängare upphovsrättslagstiftning som har ägt rum den senaste tiden. Fördelen är att rättsinnehavarna tillförsäkras möjligheten att erhålla en maximal ekonomisk vinst. Vinsten kan maximeras
genom att rättsinnehavarna bibehålls ensamrätten att utnyttja nya affärsmodeller som
uppkommer till följd av den tekniska utvecklingen, eller rätt till ersättningar för nya
utnyttjandeformer. Som belysande exempel kan nämnas rätt till en extra ersättning vid
sidan av den ”normala ersättningen” vid distribution av TV-sändningar via mobil-

785

Det är inte endast sökningen av filer som har underlättats i och med P2P-nätverken. Även distributionen har underlättats och effektiverats tack vare P2P-tekniken. Användning av P2P-nätverk för
distribution av data kan spara 70 till 90 procent av distributionskostnaderna, se Einhorn 2007 s. 232.
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telefoner786, eller när radio sänds över Internet. Möjligheten att erhålla vinst har ansetts vara en av grundpelarna i upphovsrätten.787

Nackdelar. Nackdelarna med en allt strängare upphovsrättslagstiftning är flera. För
det första leder den ständiga ändringen av upphovsrättslagen till att lagen blir svåröverskådlig.788 För en privatperson kan det vara närapå omöjligt att få en samlad bild
av vad man har rätt att göra utan rättsinnehavarens samtycke, och vilka handlingar
som kan klassificeras som upphovsrättsintrång. Såsom framgått ovan har många bestämmelser i den reviderade URL inte prövats i domstol och det saknas därför en klargörande rättspraxis. Den allt strängare upphovsrättslagstiftningen har medfört att
många privatpersoner inte känner till sina lagstadgade rättigheter längre. Detta framgår tydligt av en undersökning som genomfördes av undersökningsföretaget NMA
sommaren 2007 i Sverige. T.ex. 51 procent av tonåringar och 55 procent av tonårsföräldrar hade den felaktiga uppfattningen att det är förbjudet att göra en kopia till sin
kompis av ett lagligen införskaffat verk.789

Den tekniska utvecklingen har även gjort det möjligt för rättsinnehavarna att skydda
sina verk med olika tekniska åtgärder. I samband med implementeringen av infosocdirektivet intogs det bestämmelser om förbud att kringgå sådana åtgärder.790 Den som
lagligen har skaffat eller i sin besittning fått ett exemplar av ett verk har emellertid rätt
att kringgå åtgärden för att kunna se eller lyssna på verket. Däremot får en kopia inte
skapas. Eftersom CD- och DVD-skivor under inga omständigheter är oskadliga, utan
kan lätt skadas p.g.a. repor, solljus, köld o.s.v, är det oändamålsenligt att säkerhetskopior av lagligt införskaffade exemplar inte får skapas.

786

Såsom nämndes ovan var det denna omständighet som fördröjde lanseringen av mobil-TV i Finland.

787

Vikten av att upphovsmän erhåller ersättning för sina insatser betonas starkt i många sammanhang.
Bl.a. i ingresspunkt 10 till infosocdirektivet sägs följande: ”För att upphovsmännen och de utövande
konstnärerna skall kunna fortsätta med sin skapande och konstnärliga verksamhet måste de få en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk och detsamma gäller producenterna som måste kunna finansiera denna verksamhet.”
788

Jfr Karnell 1997 s. 373.

789

36 respektive 40 procent hade den felaktiga uppfattningen att det är olagligt att göra en kopia åt sig
själv av en låt eller film, som man har köpt på nätet och som inte är kopieringsskyddad. Se NMA 2007
s. 1 ff.
790

50 a § URL.
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En ytterligare nackdel är att antalet rättegångar mot privatpersoner till följd av att de
har deltagit i fildelningsnätverk kommer att öka. Tidigare har rättsinnehavarna haft
möjlighet att rikta sin talan mot de som upprätthåller P2P-nätverk, men denna möjlighet är på väg att minska på grund av olika tekniska lösningar. I skrivandets stund är
det oklart hurudant utfallet blir i det förestående målet mot The Pirate Bay. Ifall det
avkunnas en fällande dom i The Pirate Bay, som upprätthåller en BitTorrent-tracker,
kommer användningen av BitTorrent-klientprogram som inte behöver kontakta en
central tracker med all sannolikhet att öka. Det har redan utvecklats sådana klientprogram där varje individuell BitTorrent-användare fungerar som en s.k. mini-tracker,
vilket innebär att de enskilda användarna kan ansluta sig till torrent-svärmen utan att
gå via en central tracker.791 Ifall talan inte längre kan riktas mot de som administrerar
olika tjänster på webben är den enda möjligheten att väcka talan mot enskilda individer som har deltagit i fildelning. Många av dessa personer är förhållandevis unga
och de ersättningsbelopp som utdöms kan vara höga i förhållande till deras förmögenhet.792

Ett annat problem är de bevissvårigheter som ofta blir aktuella vid utredandet av olika
aktiviteter som sker över Internet. När en dator är uppkopplad till Internet tilldelas den
en ip-nummer. Denna ip-nummer kan emellertid inte nödvändigtvis kopplas till en
specifik dator. Ip-adressen kan lika väl komma från en router eller en brandvägg.793
Dessutom har användningen av trådlösa nätverk i privata hushåll ökat betydligt den
senaste tiden. Undersökningar visar att en stor del av hushållen inte har skyddat de
trådlösa nätverken mot intrång, utan nätverken är öppna för externa användare. En
annan omständighet som måste tas i beaktande är att filnamnet inte är något bevis för
att innehållet i filen motsvarar namnet på filen. Det innebär att ett filnamn som t.ex.
motsvarar en känd filmtitel, inte nödvändigtvis innehåller nämnda film. För att få till-

791

Se Helton 2006 s. 20 f.

792

Av en undersökning genomförd av EU-kommissionen 2007 framgår att barn och unga personer är
medvetna om riskerna med olaglig fildelning, men fortsätter i stor utsträckning att göra det. De rationaliserar och rättfärdigar sitt agerande genom att hävda att alla gör det, ofta även de egna föräldrarna.
De är mera oroliga för risken att få virus och skadeprogram i samband med nedladdning än eventuellt
åtal. Se European Commission 2007 s. 53 f.
793
Det finns även en mängd s.k. anonymiseringstjänster på Internet. Anonymisering innebär att webbsurfaren tilldelas en ny ip-nummer utåt sett.
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förlitlig insikt i det faktiska innehållet i filen måste ifrågavarande dator tas i beslag.794
Alla dessa omständigheter leder till ett ökat behov av att genomföra husrannsakningar för att erhålla tillförlitlig bevisning. En märkbar ökning av husrannsakningar är
dock inte önskvärd.
Speciellt de amerikanska intresseorganisationerna RIAA och MPAA795 har varit
väldigt aktiva med att jaga enskilda fildelare och det har ibland lett till överslag. Som
exempel på fall som lett till negativ publicitet kan nämnas att yrkanden för upphovsrättsintrång har riktats mot en person som varit avliden vid tidpunkten för den påstådda fildelningen.796 Statistik visar även att intresseorganisationerna har satsat betydligt
större summor på att jaga enskilda fildelare än vad som har bringats in genom skadeståndsersättningar. Ett annat avskräckande exempel är att MPAA själva har skapat en
webbplats där de marknadsfört möjligheten att ladda ned filmer helt gratis. På webbsidan erbjöds också möjligheten att ladda ned ett program, som skulle göra att det gick
snabbare att ladda ned filmerna. Problemet var att när programmet hade installerats på
datorn så började det söka efter olagligt kopierade filmer, och rapporterade sedan tillbaka om eventuella träffar.797

En allt för stark upphovsrätt kan även medföra en stagnering i den tekniska utvecklingen, ifall parter som utvecklar ny teknik anses vara (indirekt) ansvariga för upphovsrättsintrång som begås av personer som använder ifrågavarande teknik.798 Det är
inte önskvärt att programmerare, uppfinnare och tillverkare p.g.a. rädsla för upphovsrättsintrång avhåller sig från att delta i den tekniska utvecklingen.799 I synnerhet
794
Naturligtvis kan man även tänka sig att utredningsmyndigheterna laddar ned filen från ifrågavarande
dator för att sedan öppna filen och granska innehållet.
795

Motion Picture Association of America (MPAA).

796

Se Wright 2005 s. 26 samt Orlowski 2005 stycken 1–5. Jfr Bruun som anser att de talrika rättsprocesserna mot privatpersoner röner ringa förståelse bland halvprofessionella webbsurfare, se Bruun
2001 s. 12.

797
Webbsajten stängdes snabbt efter att den avslöjades, men det finns troligtvis liknande webbplatser
kvar på nätet, se Söderlind 2007 stycken 1–5.
798

Jfr Hirning 2006 s. 25 samt Litman 2005 s. 920.

799

En eventuell utveckling är att programmerare, för att undgå ansvar, förpliktas att programmera ett
dataprogram så att det kan återkallas eller ändras efter att användaren har installerat det på sin dator,
ifall det visar sig att programmet används för att begå upphovsrättsintrång. Se Zittrain 2006 s. 254. Jfr
Mathiasen 2007 s. 51 där han listar vilka kriterier som bör tas i beaktande vid bedömning av huruvida
en systemutvecklare kan påföras ansvar.
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inducement-doktrinen som infördes i upphovsrätten i samband med Grokster-avgörandet kan ha betydande negativa konsekvenser för den tekniska utvecklingen, om
den tillämpas för strängt.

I skrivandets stund har The Pirate Bay-målet inte kommit uppe till behandling i Sverige. Ett av svarandes argument är att tjänsten endast är en söktjänst. Nämnas bör
dock att tjänsten även inkluderar en tracker. Det finns dock tjänster på Internet som är
”rena” söktjänster för BitTorrent-filer. Det är oklart huruvida dessa anses vara olagliga.800 Nämnvärt är att filmstudios i Hollywood har träffat avtal med Bram Cohen,
skaparen av BitTorrent-tekniken och upprätthållare av webbsidan BitTorrent.com, att
namn som motsvarar bolagens filmtitlar automatiskt tas bort från sökmaskinen som
finns på webbsidan.801 En sådan utveckling där rättsinnehavare har möjlighet att begränsa vad som visas i olika sökmaskiner leder till en klar begränsning av yttrandefriheten.802

Den privata exemplarframställningen har tidigare varit en självskriven rättighet för
privatpersoner. Denna rättighet har numera inskränkts enligt gällande upphovsrättsliga
bestämmelser. Såsom tidigare nämnts är det inte längre tillåtet att skapa en kopia av
ett verk som har försetts med tekniska åtgärder. Dessutom har det i nuvarande lagstiftning tagits in bestämmelser som föreskriver att förlagan bör vara lovlig.803 Däremot är det fortsättningsvis tillåtet att framställa enstaka exemplar för enskilt bruk
ifall förlagan är lovlig och icke försedd med tekniska åtgärder. Dessa kopior får spridas till den närmaste familje- och vänkretsen. Detta behöver inte ske genom att ett
fysiskt exemplar överlåts, utan det är tillåtet att göra detta elektroniskt. Det är även
fortsättningsvis tillåtet att skapa en kopia av en kopia.804 Hur länge denna rätt kommer
att bibehållas är oklart. Det möjliggör nämligen en snabb spridning av kopior via olika
”sociala kommunikationsnätverk”, s.k. communities, på Internet. Sådana tjänster är
800
Det är möjligt att söka BitTorrent-filer även med hjälp av Google, Yahoo och andra sökmaskiner på
Internet.
801

Se Boyd-Farrell 2006 s. 81 samt Borland 2005 stycken 1–5.

802

I sammanhanget kan nämnas att EU-kommissionären Frattini, som ansvarar för justitiefrågor, frihet
och säkerhet, har föreslagit att EU skall börja blockera sökningar på Internet efter ord som bomb, terrorism och massmord. Se MacLean 2007b stycke3.
803

11 § 5 mom. URL.

804

Se prop. 2004/05:110 s. 121.
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för tillfället oerhört populära; ett av de snabbast växande är Facebook.805 Som ett
fiktivt exempel på hur ett verk kan spridas snabbt och i stor utsträckning i ett sådant
här socialt nätverk kan nämnas följande: person A köper en DVD-skiva som han skapar en kopia av och sänder till sina 5 vänner i det sociala nätverket på webben. Varje
mottagare har i sin tur 5 vänner i nätverket vilka de sänder kopian till.806 När kopian
har rört sig i 5 led uppgår antalet mottagare till 3905 personer. Exemplet visar att verket kan spridas till ett stort antal mottagare med hjälp av det sociala nätverket.807
Eftersom det med jämna mellanrum uppkommer sociala nätverk som uppnår stor popularitet, torde det vara endast en tidsfråga innan lagstiftaren förbjuder möjligheten att
framställa en kopia av en kopia, eller alternativt förbjuder överföring av en kopia i
elektroniskt format.

Det har redan från ett av de större musikbolagens håll framkommit att de anser all
privat exemplarframställning vara förbjudet. I vittnesförhöret med en av Sony BMG:s
chefsjurister i målet Virgin Records v. Thomas808 svarade vittnet följande på frågan
om det är fel av konsumenter att skapa en kopia av musik de har köpt:
”When an individual makes a copy of a song for himself, I suppose we can say he
stole a song." Making "a copy" of a purchased song is just "a nice way of saying
'steals just one copy'”809

Ett sådant påstående står i skarp kontrast i förhållande till den tekniska utvecklingen, i
synnerhet i detta fall där uttalandet kom från ett företag som även tillverkar mp3spelare. För tillfället går utvecklingen av mp3-spelare mot en allt större minnes-

805
Fler än 160 000 finländare har redan anslutit sig till Facebook. Globalt har Facebook över 50 miljoner användare. Facebook grundades så sent som 2004. Förutom Facebook finns det ett dussin andra
motsvarande sociala nätverk, och globalt har de sociala nätverken nästan 500 miljoner användare. Se
Koistinen 2007 s. B4.
806
En intressant fråga Still har tagit ställning till är huruvida den närmaste vänkretsen kan bestå av
personer man aldrig har träffats ansikte mot ansikte med. Dagens barn och ungdom växer upp i ett ITsamhälle där det blir allt vanligare med ”cyber-vänner” Det torde inte vara ovanligt att den tid som
tillbringas med cyber-vänner, klart överstiger den tid man spenderar med fysiska personer i ens närhet.
De nära och intensiva vänförhållanden som kan bildas i cyberrymden borde inte i upphovsrättslig
mening bedömas annorlunda än den ”traditionella vänkretsen”. Jfr Still 2002 s. 297 f.
807
Det har även utvecklats särskilda P2P-applikationer som baserar sig på att material delas enbart
inom den egna vänkretsen. En sådan applikation är bl.a. Gazzera. För närmare information om ifrågavarande tjänst, se <http://gazzera.sourceforge.net/>.
808

Virgin Records America, Inc. v. Thomas, 2007 WL 2826645 (D.Minn.).

809

Vittnesutlåtandet är hämtat från Bangeman 2007a stycke 4.
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kapacitet i spelarna. Det finns redan mp3-spelare på marknaden med 150 Gbit minne.
En mp3-låt består vanligtvis av 3-5 Mbit data, vilket innebär att det ryms ca 40 000
låtar på en mp3-spelare med 150 Gbit minne. Ifall innehavaren av en sådan spelare
enligt upphovsrättslagstiftningen skulle anses vara tvungen köpa varje mp3-låt, skulle
det innebära en kostnad på ca 40 000 dollar att fylla spelaren med musik!810

En annan skärpning av upphovsrättslagstiftningen som är skäl att kort omnämna är
genomförda och planerade förändringar i sanktionssystemet. Enligt 59 a § URL kan
domstolen på yrkande av kärande ålägga svaranden att ersätta käranden kostnader för
offentliggörande av en dom i ett tvistemål, där svaranden konstateras ha kränkt upphovsrätten.811 En förutsättning för offentliggörande är att domen har vunnit laga kraft.
Vid beslut om offentliggörande skall domstolen i enlighet med proportionalitetsprincipen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörande, kränkningens art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.812

Enligt 60 a § URL har upphovsmannen eller dennes företrädare, på föreläggande av
domstolen och utan hinder av sekretessbestämmelserna, rätt att i enskilda fall av
administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller av
någon annan tjänstelevererande mellanhand få kontaktuppgifter om en teleanslutning
från vilken upphovsrättsligt skyddat material i betydande omfattning görs tillgängligt
för allmänheten utan upphovsmannens samtycke. Rätten för upphovsmän och dessas
företrädare att få information som avslöjar identiteten på de personer vars Internetabonnemang har använts för att begå upphovsrättsintrång fanns inte intaget i regeringens proposition. Bestämmelsen tillkom i samband med behandlingen i lagutskottet. Motiveringen för införandet av bestämmelsen var att Helsingfors tingsrätt hade
avvisat en ansökan om säkringsåtgärder, vilket enligt lagutskottet påvisade att upp-

810

Priset för en mp3-låt på webben är normalt 99 cent.

811

Sanktionen är inte helt främmande från tidigare i det finska rättssystemet. En liknande bestämmelse
finns i 8 § 2 mom. OtillbFörfL (1061/1978).
812
Domstolen skall vid övervägningen om ett offentliggörande beakta allmänhetens, kärandens och
svarandens intressen, se RP 26/2006 s. 22.
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hovsrättsinnehavarna inte hade ett tillräckligt adekvat skydd.813 Sverige planerar att
införa motsvarande bestämmelser om informationsföreläggande.814
Vad är det som gör upphovsrätten så betydelsefull att rättighetsinnehavare bör ha
rätt att kräva att Internetoperatörer avslöjar identiteten på personer som har fildelat?
Varför har inte den som blivit lurad av en anonym säljare på nätet, rätt att kräva
identifikationsuppgifter av Internetleverantörer, för att således kunna kräva sina
pengar tillbaka?815 Det kan mycket väl hända att Finland och andra EU-länder som
infört bestämmelser om en rätt för upphovsrättsinnehavare att få tillgång till personrelaterade trafikuppgifter, är tvungna att ändra på sin lagstiftning. Frågan prövas
nämligen av EG-domstolen i mål C-275/06. I skrivandets stund har domstolen ännu
inte avkunnat sin dom, men generaladvokaten har i sitt förslag till dom konstaterat
att överföring av personrelaterade trafikuppgifter endast är tillåten till behöriga
statliga myndigheter.816

I Sverige har även framlagts ett förslag enligt vilket Internetoperatörer skulle ges en
lagenlig rätt och skyldighet att säga upp ett Internetabonnemang som används för
systematiska intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter. Uppsägning av ett abonnemang skulle dock inte vara möjligt vid enstaka intrång eller då material gjorts tillgängligt vid olika tillfällen med en större tidsrymd emellan.817 Förslaget ställer däremot inga krav på att intrånget bör ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.818
I sammanhanget är det skäl att nämna domslutet avkunnat den 10 februari 2006 av
högsta domstolen i Danmark.819 Frågan gällde om Internetoperatören är skyldig att
stänga av Internetförbindelserna för två personer som bjöd ut en stor mängd piratkopior av musik och film för nedladdning över Internet. Domstolen konstaterade att
Internetoperatören var skyldig att stänga av förbindelserna. Domstolens formulering
är utformad på så vis att den även kan täcka situationer där Internetoperatörens kunder laddar ned material, d.v.s. inte endast fall där kunderna tillgängliggör material.820

813

Se LaUU 5/2005 rd.

814

För närmare information, se Ds 2007:19 s. 166 ff.

815

Bl.a. denna fråga ställer Westman i sin kritiska granskning över förslaget till nya civilrättsliga sanktioner inom upphovsrätten, se Westman 2007 s. 8 ff.
816
En direkt överföring av personrelaterade trafikuppgifter till upphovsrättsinnehavare som vill vidta
civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter, är däremot inte tillåten. Se punkt 3 i generaladvokatens förslag till dom.
817

Se Ds 2007:29 s. 366.

818

Även andra åtgärder än uppsägning kan bli aktuella; t.ex. kan Internetleverantören sänka överföringshastigheten så att överföring av musik- och filmfiler i praktiken blir omöjligt. Se Ds 2007:29 s.
367 f.
819

Domen finns upptryckt i NIR 2007 s. 84.

820

Se Mathiasen 2007 s. 53 f.
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En utveckling där Internetabonnemang sägs upp till följd av olaga fildelning kan inte
anses vara ändamålsenlig. Internetanslutningar har blivit mer eller mindre en grundläggande tjänst för en stor del av medborgarna.821 Många användare sköter många
viktiga angelägenheter via sin Internetanslutning, såsom t.ex. bankärenden. Vissa andra har inte andra telefonanslutningar än ip-telefoni. I framtiden kan även grundläggande rättigheter, såsom röstande i kommunal- och riksdagsval, ske via webben.822

En allt strängare upphovsrättslagstiftning, intensivare övervakning, strängare straff för
överträdelser o.s.v. torde aldrig få fildelningen att upphöra. Det uppkommer kontinuerligt nya lösningar på hur fildelning kan ske; när en lösning bedöms vara olaglig
uppkommer följande teknik som fungerar på ett annat sätt. En allt hårdare hållning
mot fildelning kan även leda till att trafiken krypteras. Det i sin tur kommer att medföra betydande olägenheter för den övriga datatrafiken över Internet. Redan i dagens
läge upptar P2P-trafiken en stor del av överföringskapaciteten. Ifall trafiken krypteras
kommer den att uppta en ännu större andel, eftersom datamängden ökar när en fil
krypteras. En annan eventuell utveckling är att fildelningen flyttas över till små
sociala nätverk som bildas för att dela innehåll mellan medlemmarna i nätverket. De
enskilda medlemmarna kan i sin tur vara medlemmar i andra små sociala nätverk.
Situationen kan avbildas med följande figur:823

Trots att materialet delas endast mellan medlemmarna inom ett litet nätverk kan materialet få en omfattande spridning, till följd av att nätverken överlappar varandra. Det

821

Jfr Westman 2007 s. 18.

822

Det är även skäl att nämna att flera personer inom ett hushåll kan vara beroende av en och samma
Internetuppkoppling.
823

Figuren är hämtad från Biddle m.fl. 2002 s. 9.
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kommer att bli svårt för rättsinnehavare och övervakningsmyndigheter att observera
den fildelning som sker inom dessa små sociala nätverk, så länge medlemmarna inte
delar material till personer de inte känner.824

Avslutningsvis kan konstateras att en viktig fråga lagstiftaren borde överväga innan
han väljer att vandra vidare längs denna avtagsgren är följande: är upphovsrätten i den
digitala miljön så viktig att rättsinnehavarnas skydd bör värnas med alla tänkbara medel, med alla ovan nämnda nackdelar som följd?

8.2 Inskränkning av upphovsrätten i den digitala miljön
Lagstiftaren kan även välja att inta en helt motsatt hållning beträffande upphovsrätten
i den digitala miljön: i stället för att välja en allt strängare upphovsrättslagstiftning
kunde lagstiftaren välja att inskränka upphovsrätten i den digitala miljön. Naturligtvis
skulle ett sådant val möta hårt motstånd från bl.a. filmbolag, intresseorganisationer
och enskilda upphovsmän. Upphovsrätten är idag av en global karaktär, vilket innebär
att enskilda länder har ringa möjligheter att inskränka upphovsrätten medan andra
länder motsätter sig en inskränkning.825 Med inskränkning av upphovsrätten i den
digitala miljön avses här att alla typer av fildelning skulle vara tillåten mellan privatpersoner utan begränsningar.826 Inskränkningen skulle med andra ord begränsas till
fildelning mellan privatpersoner, och endast gälla verksamhet i den digitala miljön.
När ett program sänds eller har sänts i TV skulle det vara fritt för vem som helst att
sprida verket vidare över Internet. I förevarande arbete behandlas enbart TV-sändningar och andra former av videomaterial, vilket innebär att frågan huruvida även t.ex.
fildelning av dataprogram och databaser borde vara fri från begränsningar lämnas
utanför.

Genom att begränsa upphovsrätten inom den digitala miljön skulle man undgå de
nackdelar som nämndes ovan i samband med genomgången av följderna av en allt
824

Se Biddle m.fl. 2002 s. 9.

825

Många länder, inklusive Finland, är dessutom bundet av EU-direktiv och internationella konventioner. Jfr Ds 2007:29 s. 376. Upphovsrätten är därtill en grundlagsskyddad rättighet i flera länder, se
närmare Rosén 2006 s. 500 ff.
826
Avvecklingen skulle endast gälla bestämmelser om fildelning och inte t.ex. bestämmelser som förbjuder kringgående av tekniska åtgärder.
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strängare upphovsrättsskyddslagstiftning. Dock kan man anta att en inskränkning leder till en ökad datatrafik över Internet. Ifall fildelning skulle vara fri från begränsningar är det troligt att betydligt fler personer skulle delta i olika fildelningsaktiviteter
än vad fallet är i dag. Detta skulle i sin tur leda till större investeringsbehov hos Internetoperatörer för att klara av den ökade datatrafiken. Troligtvis skulle Internetoperatörer argumentera allt starkare för en rätt att diskriminera viss typ av datatrafik.
Frågan om rätten för Internetoperatörer att diskriminera viss typ av datatrafik, d.v.s.
frågan om nätneutralitet, har varit mycket omdiskuterad i USA.827 Det har bl.a.
framlagts ett flertal lagförslag till den amerikanska kongressen, vilka inkluderar
förslag till bestämmelser kring frågan om nätneutralitet.828 Även presidentkandidaten Barack Obama har uttalat sig i nätneutralitetsfrågan. Han har utgivit löftet att
han redan under sitt första år som president kommer att stifta lagar som förbjuder
Internetoperatörer rätten att diskriminera datatrafik.829 Förespråkarna för att Internetoperatörerna bör ha rätt att diskriminera datatrafiken har framlagt olika förslag.830
Även i Europa har vissa operatörer, bl.a. Telecom Italia, France Telecom och
Deutsche Telekom betonat att EU bör reglera området. Operatörerna är beredda att
satsa enorma belopp i nya fibernät som klarar av att hantera den ökade datatrafiken,
men önskar samtidigt att de bör ha möjlighet att kunna tjäna pengar på datatrafiken.
Operatörerna anser att innehållsleverantörerna bör vara med och stå för en stor del
av investeringarna i form av trafikavgifter. Om så inte sker hotas de snabba fibernäten aldrig bli av.831

Å andra sidan kommer en allt strängare upphovsrättsskyddslagstiftning troligtvis att
leda till ökad användning av krypterad trafik, vilket även det har betydande inverkan
på förmedlingen av datatrafik över Internet.

827

Internetoperatörerna vill ha rätt att ge företräde åt egen datatrafik samt kunna prioritera förmedling
av datatrafik från de innehållsleverantörer som betalar för förmedlingen. Se Crawford 2007 s. 51 f.
828

För närmare information, se Litan & Singer 2007 s. 537 ff.

829

Se Broache 2007 stycken 1–5.

830

Ett förslag som har framlagts förespråkar ett alternativ där Internetoperatörerna bör ha rätt att diskriminera datatrafik som härstammar från nya tjänster som kräver hög bandbredd, såsom webb-tvprogram, men inte i fråga om tjänster som kräver låg bandbredd. Se Fulmer 2006 stycke 27. Bl.a.
övergången till HDTV kommer att kräva betydande uppgraderingar av överföringshastigheterna, se
Clarke 2007 s. 6. Ett annat alternativ som har framlagts är att operatörerna bör ha rätt att diskriminera
trafiken i sina egna lokala nätverk, d.v.s. den trafik som förmedlas i nätverket som operatören äger och
upprätthåller. Operatörerna bör dock inte ha rätt att begränsa trafiken mellan olika nätverk, se Wu
2003a s. 167 ff. (Internet kan beskrivas som ett nätverk bestående av många nätverk).
831

Se Ricknäs 2006 stycken 1–6.
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Nackdelen med en inskränkning är naturligtvis risk för minskade intäkter för rättsinnehavare. Redan nu kommer det med jämna mellanrum rapporter som påvisar hur
stora ekonomiska skador nuvarande fildelning åsamkar rättsinnehavarna.
I en rapport från år 2006 beräknades piratkopiering av filmverk åsamka en skada på
sammanlagt $20.5 miljarder per år för den amerikanska ekonomin. Enligt rapporten
skulle det kunna skapas 141 030 stycken nya arbetsplatser om ingen piratkopiering
förekom. 62 procent av piratkopieringen beräknades härstamma från försäljning av
piratkopierade DVD-skivor, och 38 procent från fildelning över Internet.832
I en motsvarande rapport från år 2007, beträffande musikbranschen, beräknades
piratkopiering förorsaka en skada på sammanlagt $12.5 miljarder per år för den
amerikanska ekonomin. Enligt rapporten skulle det kunna skapas 71 060 stycken
nya arbetsplatser om ingen piratkopiering förekom.833

Hur pålitliga dessa rapporter är omdiskutabelt. Ett felaktigt antagande som ofta brukar
användas som grund för beräkningen av skadans storlek, är att antalet kopior som har
laddats ned över Internet är en direkt förlust för rättsinnehavarna. Det är emellertid
skäl att betona att den person som har laddat ned ett verk inte nödvändigtvis skulle ha
införskaffat verket, om det inte hade funnits tillgängligt för nedladdning.
Att person A har laddat ned filmen B är inget bevis på att detta har åsamkat rättsinnehavaren en skada på x euro. Skulle filmen inte ha funnits tillänglig för nedladdning kan det väl hända att person A hade valt att inte över huvud taget ta del av
verket. I många undersökningar har som beräkningsgrund använts förhållandet 1–1,
d.v.s. att varje nedladdning innebär en minskad försäljning.834 I rapporten ovan angående förluster till följd av piratkopierad musik användes som beräkningsgrund 1–
5, d.v.s. att 20 procent av dem som laddar ned en sång, skulle ha köpt sången om
den inte hade funnits tillgänglig för nedladdning.835 Många undersökningar visar att
även förhållandet 1–5 är för högt. Många undersökningar visar t.o.m. på en motsatt
effekt, d.v.s. att nedladdning leder till ett ökat intresse för film och musik samt även
till en ökad försäljning av sådana verk.836 I en omfattande analys av hur fildelning
påverkar skivförsäljningen konstaterar Oberholzer-Gee & Strumpf följande: ”We
find that file sharing has had only a limited effect on record sales … the estimated
effect of file sharing on sales is not statistically distinguishable from zero.”837
Statistik som visar att skivförsäljningen har minskat de senaste åren kan till stor del
bero på andra orsaker än den omfattande fildelningen. Statistik över ekonomin hos
amerikanska hushåll visar nämligen att hushåll som saknar dator, d.v.s. sådana som

832

Se Siwek 2006 s. 8 ff.

833

Se Siwek 2007 s. 14 f.

834

Se Kurlantzick & Pennino 1998 s. 505.

835

Se Siwek 2007 s. 7.

836

Se Blomqvist m.fl. 2005 s. 13 ff.

837

Se Oberholzer-Gee & Strumpf 2007 s. 3.
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inte ens kan delta i fildelning, spenderade 43 procent mindre på CD-skivor år 2004
jämfört med år 1999.838

En annan omständighet som visar att de ekonomiska skador som påstås uppkomma
genom fildelning ofta torde vara i överkant, är de ständiga kassarekord som slås bl.a. i
samband med nya biograffilmer och dataspel.
I synnerhet skivbolagen har ansetts vara hårt drabbade av den illegala fildelningen.
Det är dock skäl att komma ihåg att den tekniska utvecklingen har gjort behovet av
stora resursstarka skivbolag i viss mån överflödigt. Det har skett stora förändringar i
distributionskedjan. Internet gör det t.ex. möjligt för enskilda artister att själva
distribuera sin musik till slutanvändarna. Den engelska rockgruppen Radiohead
införde i oktober 2007 ett helt nytt koncept för musikförsäljning. Radioheads nyaste
album finns att laddas ned från rockgruppens webbsida. Den stora nyhten är dock
den att det är köparen, d.v.s. den person som laddar ned albumet, som bestämmer
priset. Om köparen så önskar kan han ladda ned albumet gratis.839 Under den första
veckan hade albumet laddats ned 1,2 miljoner gånger och inbringat rockgruppen sju
miljoner euro i frivilliga betalningar.840 Med andra ord förtjänade Radioheads ca 7
euro för varje nedladdning av albumet. Satt i relation till vad musiker i allmänhet
får per såld skiva när ett skivbolag innehar rättigheterna, ca 1 euro, är skillnaden
markant.841 Med all sannolikhet kommer olika former av direktförsäljning att öka i
framtiden. Internet och nya affärsmodeller kommer med andra ord att minska
behovet för musiker att anlita skivbolag.842

Den ekonomiska aspekten betonas ofta starkt i upphovsrättssammanhang. Trots att
den ekonomiska aspekten spelar en viktig betydelse, bör den emellertid inte överbetonas. Litterära och konstnärliga verk har funnits långt före lagstiftningar om upphovsrätt tillkommit. Därför är det osannolikt att en inskränkning av upphovsrätten i
den digitala miljön skulle medföra att uppkomsten av nya litterära och konstnärliga
verk skulle upphöra.843 Uppkomsten av ny teknik skapar ofta en rädsla hos rättsinnehavare att framtida intäkter minskar. I början av videobandspelarens historia var film-

838

Se Oberholzer-Gee & Strumpf 2007 s. 4.

839

Se Raeste 2007 s. B6.

840

Se Mattila 2007 s. 7.

841

Det är därtill vanligt förekommande att artisterna enligt avtalen med skivbolagen inte erhåller några
royaltyn innan bolagets kostnader i anknytning till skivan har täckts. Se Raeste 2007 s. B6.
842

Radioheads nya distributionsform var inte den enda stora nyheten inom musikvärlden under oktober
månad 2007. Samma månad kom även nyheten att Madonna lämnar det skivbolag hon har haft kontrakt
med ända sedan 1982, och överför alla rättigheter till Live Nation som tidigare fungerat endast som
producent och marknadsförare av musik- och teaterföreställningar. Se Hannula 2007 s. B11.

843
Även i de länder där det ännu i dagens läge saknas ett omfattande och starkt upphovsrättsskydd,
förekommer ett rikt kulturellt utbud. Seymour Stein, styrelseordförande i Sire Records och vice VD i
Warner Bros, påpekar att musik har funnits i tusentals år och kommer alltid att finnas. Se Okkonen
2007 s. 9
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branschen orolig för att denna apparat skulle innebära en väsentlig minskning av
framtida intäkter. Videobandspelare och senare uppfunnen inbandningsappartur har
emelletid inte haft några negativa konsekvenser för filmbranschen.844 Fildelningen
verkar inte heller hittills ha haft några allvarliga negativa följder för filmbranschen.
En legalisering av fildelning torde inte innebära något allvarligt hot mot film- och TVbranschen.845 Antalet biografbesök torde inte i så hög grad påverkas negativt av en
legalisering av fildelning, eftersom ett biografbesök ofta upplevs som ett socialt
evenemang.846 Däremot finns det skäl att anta att försäljningen av sändningsrättigheter
av långfilmer, TV-serier, dokument och andra typer av TV-program till olika nationella TV-bolag skulle minska till följd av en legalisering av fildelning. Det är främst
den amerikanska film- och TV-branschen som skulle drabbas hårdast av en legalisering av fildelning. Amerikanska film- och TV-bolag lyckas ofta sälja sändarrättigheterna till sina skyddade verk till TV-bolag i många enskilda länder. En legaliserad
fildelning och en ökad användning av webb-TV kommer med all sannolikhet att
minska de nationella TV-bolagens intresse att betala höga avgifter för sändarrättigheter.847 Följderna av en legaliserad fildelning och en ökad användning av webb-TV
torde inte vara lika drastiska för verk på ”mer exotiska språk”. Möjligheterna att sälja
sändningsrättigheterna till en långfilm på finska torde inte påverkas nämnvärt trots en
legaliserad fildelning och en ökad användning av webb-TV. Så länge ifrågavarande
film inte har översatts till andra språk, kommer den inte att få någon större spridning
bland tittare i andra länder.

Eftersom en legaliserad fildelning med all sannolikhet kommer att påverka rättsinnehavarnas möjligheter att erhålla framtida intäkter negativt, bör man undersöka
844

Tvärtom har utvecklingen av inbandningsapparatur ökat intäkterna för filmbranschen. Se Furtado
2005 stycke 45.
845
I synnerhet för program som redan har sänts i TV torde inga betydande förluster för rättsinnehavarna uppkomma. Lofgren-Collins konstaterar följande: “If television is available for free to everyone, who does it hurt to upload digital copies of television to viewers who could see the program for
free anyway?” Se Lofgren-Collins 2006 s. 97.
846
En undersökning som utfördes av SOM-institutet visar att antalet biobesök har varit förhållandevis
konstant de senaste 17 åren i Sverige. Se SOM-institutet 2007 s. 5f. I undersökningen framkommer
även att de personer som laddar ned filmer över Internet går betydligt oftare på bio än personer som inte laddar ned filmer, se SOM-institutet 2007 s. 30 f.
847
Behovet av och intresset för utländska filmer, TV-serier, dokument och andra program översatta till
det nationella språket torde dock innebära att nationella TV-bolag även i fortsättningen kommer att
vara villiga att köpa sändningsrättigheter. Troligtvis är de nationella TV-bolagen dock inte beredda att
betala så höga avgifter, i och med att en stor del av befolkningen redan har tagit del av sändningen.
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alternativa inkomstkällor. I samband med uppkomsten och den ökade användningen
av inspelningsteknik i de privata hushållen införde många länder i sina upphovsrättslagstiftningar bestämmelser om kassettavgifter.
I den finska URL intogs bestämmelser om kassettavgifter i samband med ändringen
av upphovsrättslagstiftningen år 1984. Argumenten för att införa en sådan avgift
var att inspelning hade ökat i stor utsträckning, och att största delen av kassetterna
användes för inspelning av upphovsrättsskyddat material. Den ökade inbandningsverksamheten ansågs indirekt medföra att produktionsförutsättningarna inom kulturens olika delområden försvagas och utbudet minskas. Problemen med ökad bandinspelning ansågs inte kunna elimineras genom ett förbud eller begränsning av den
exemplarframställning som URL tillåter, bl.a. p.g.a. att det skulle vara en övermäktig uppgift att övervaka iakttagandet av sådana begränsningar.848

Det har framlagts många förslag på en utvidgning av kassettavgifter.849 En utvidgning
av dagens kassettavgiftssystem är emellertid inte önskvärd.850 Redan nu är många
privatpersoner tvungna att betala dessa avgifter, trots att de inte bandar in något upphovsrättsskyddat material.851 En annan oskälighet som redan nu förekommer i omfattande utsträckning är att många rättsinnehavare erhåller dubbel kompensation vid försäljning över Internet; ersättning för den legala nedladdningen samt kassettersättning.852 Även förslag på en bredbandsavgift har framlagts.853 Eftersom en sådan avgift
skulle träffa alla Internetanvändare oberoende av om Internetanslutningen används till
att ta del av upphovsrättskyddade verk eller inte, kan en sådan lösning inte anses
ändamålsenlig.854

Den alternativa inkomstkälla som utan tvekan har de bästa förutsättningara att ersätta
rättsinnehavarnas intäktsförluster till följd av legaliserad fildelning och en ökad
848

Se RP 32/1984 s. 5.

849

Bl.a. Netanel har föreslagit att en avgift skall påföras för i princip alla produkter och tjänster vars
värde ökar till följd av P2P-fildelning, se Netanel 2003 s. 43 f. Kritik mot ett sådant system har framförts av bl.a. Hugenholtz, se Hugenholtz 2005 s. 27 ff.
850
Jfr prop. 2004/05:110 s. 129 f. där regeringen tog ställning till frågan om kassettersättningen borde
utvidgas till att omfatta hårddiskar, skrivare, skanners, CD-brännare etc. Regeringens slutsats var dock
den att det inte fanns skäl för en utvidgning.
851
Många personer använder t.ex. tomma CD- och DVD-skivor endast i syfte att bevara fotografier och
videosekvenser de själva tagit med sina digitala kameror.
852
Jfr Ds 2007:29 s. 26 samt Still 2007 s. 203 ff. Det är även oskäligt att rättsinnehavare som har skyddat sitt verk med tekniska åtgärder, t.ex. en kopieringsspärr, skall få del av kassettersättningar. Kopieringsskyddet både försvårar och förbjuder en kopiering.
853

Se Ds 2007:29 s. 232.

854

Vissa använder t.ex. bredband endast för att ringa privata telefonsamtal via ip-telefoni.
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användning av webb-TV är marknadsföring.855 Många populära gratistjänster på
Internet har visat att det är möjligt att erbjuda kostnadskrävande tjänster avgiftsfritt till
slutanvändarna, tack vare de marknadsföringsintäkter som företaget erhåller. Naturligtvis bör man dock betona att det finns bestämmelser som reglerar tillåten mängd
reklam i fråga om TV-sändningar, och det är inte önskvärt att mängden reklam i TVsändningar ökas betydligt jämfört med dagens situation.856 Trots att det inte är önskvärt att mängden reklam ökas märkbart i samband med TV-sändningar, så skapar
webb-TV många nya möjligheter att använda reklam. Reklamen kan nämligen utformas så att den inte avbryter TV-sändningen, utan i stället befinner sig utanför ”TVrutan”. Tekniken bakom virtuell reklam erbjuder många nya möjligheter. Med hjälp
av virtuell reklam kan reklamen variera beroende av i vilket land mottagaren befinner
sig i. Virtuell reklam används för närvarande främst i samband med idrottsevenemang, men även i fråga om produktplacering, som har blivit en viktig marknadsföringskanal, kan man tänka sig nya spännande möjligheter. Med hjälp av den virtuella reklamen kan olika produkter visas beroende av i vilket land tittaren befinner
sig i. Möjligheterna stannar inte här, utan cookies-tekniken som används på Internet
erbjuder även goda möjligheter att utreda de enskilda webbsurfarnas/webb-tv-tittarnas
intressen.857 Med hjälp av cookies är det möjligt att bygga upp en profil över den enskilda webbsurfaren/tv-tittaren.858 Efter att beteendemönstret för de enskilda individerna har utretts kan marknadsföringen skräddarsys.859 Det innebär i praktiken att
samtliga inslag i ett reklamavbrott i sändningen kan vara utformade enligt tittarens
egna preferenser.860 Ett annat tänkbart alternativ är att TV-sändningen erbjuds i olika
format; en gratissändning med reklamavbrott samt en avgiftsbelagd premiumsändning
utan reklamavbrott.
855
Intäkter från TV-reklam har bidragit till uppkomsten av avgiftsfria TV-serier, se Einhorn 2007 s.
244.
856
I förslaget till revidering av TV-direktivet (direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser)
har bestämmelserna om TV-reklam gjorts flexiblare, se närmare kap. 3.2.4.3 ovan.
857

För närmare information om hur cookies tekniskt sett fungerar, se Mayer-Schönberger 1997, kapitel

II.
858
Dessa profiler som ofta innehåller information om personliga intressen, köpmönster och livsstil utgör en viktig handelsvara mellan företag, se Overton & Giddings 1997 s. 28.
859

TV-reklamen kan med andra ord personifieras, vilket innebär att reklammeddelandena blir betydligt
värdefullare för marknadsföraren. Se Picker 2004 s. 207.
860
Ifall företaget även har uppgifter om tv-tittarens e-postadress har det till sitt förfogande en synnerligen slagkraftig marknadsföringskanal.
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Distribution av TV-sändningar över Internet skapar många nya marknadsföringsmöjligheter. Utvecklingen av bl.a. nya programmeringsspråk leder till att det även i
framtiden kommer att uppkomma nya marknadsföringsmetoder på Internet och som
kan användas i samband med TV-sändningar. Den tekniska utvecklingen leder till en
ständig uppkomst av nya tidigare oförutsägbara möjligheter även beträffande TVsändningar. Som exempel kan nämnas den senaste tidens utveckling av mobil-TV.
Mottagandet av TV-sändningarna är med andra ord inte längre lika bundet till en
bestämd plats. Även denna omständighet kan leda till nya intressanta möjligheter med
tanke på reklamen. Det är möjligt att sända specifika reklameddelanden på basis av
lokaliseringsuppgifter. En TV-sändning kan t.ex. avbrytas av ett reklaminslag som
sänds endast till de personer som promenerar på gatan i närheten av viss butik, med
inbjudan att ta del av butikens specialerbjudanden.

En legalisering av fildelning skulle troligtvis leda till att många rättsinnehavare bygger upp egna nedladdningstjänster, där allt material kan laddas ned från en bestämd
plats. Genom att garantera att samtliga filer som finns för nedladdning alltid är av hög
kvalitet och motsvarar det som utlovas i filnamnet och beskrivningen, kommer antagligen den största delen av de personer som önskar ladda ned t.ex. avsnitt från ifrågavarande rättsinnehavares TV-serie att besöka ifrågavarande webbsidor. Det finns även
många andra sätt på vilka möjligheterna att erhålla högt besökarantal kan garanteras.
Exempel på alternativ som garanterar högt besökarantal är kontinuerlig uppdatering
av webbsidan, chatt-möjligheter med skådespelarna, visning av material som aldrig
publicerats i själva TV-sändningarna, korta trailers av kommande avsnitt, försäljning
av olika slags produkter med anknytning till ifrågavarande TV-program o.s.v. Under
den tid nedladdningen av filen pågår, så kan även marknadsföringsmeddelanden visas.
Ju fler personer som besöker webbsidan desto högre marknadsföringsintäkter kan företaget erhålla av företag som önskar hyra reklamutrymme på webbsidorna.

Med stöd av antagandet att fildelning aldrig torde ersätta den sociala funktion ett
biografbesök uppfyller samt att uppkomsten av en mängd nya marknadsföringsmetoder som blir möjliga i och med distribution av TV-sändningar över Internet, skulle en
inskränkning av upphovsrätten i den digitala miljön inte nödvändigtvis innebära några
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ödesdigra intäktsförluster för rättsinnehavarna.861 Frågan är dock om lagstiftaren är
beredd att avreglera upphovsrätten i den digitala miljön med risk för att rättsinnehavarnas intäkter minskar. Å andra sidan måste denna intäktsförlust vägas mot de
kostnader en allt strängare upphovsrättslagstiftning medför. Den tekniska utvecklingen leder oundvikligen till att nya och mer effektiva tekniker för att kopiera upphovsrättsskyddade verk uppkommer.862 Karakteristiskt för de nya teknikerna är att det
blir allt svårare att reda ut varifrån upphovsrättsintrången görs. Olika former av anonymiserings- och krypteringsteknik försvårar övervakningen och ställer stora utmaningar för bevisning. Med all sannolikhet innebär denna utveckling att det kommer att
uppstå ett ökat behov av att göra husrannsakningar, avlyssna och lagra datatrafik samt
beslagta datorer, servrar och andra lagringsformer. Förutom betydande kostnader
kommer detta med all sannolikhet att leda till vissa inskränkningar i det personliga
integritetsskyddet.

861
Det är även skäl att betona att möjligheterna att sälja DVD-skivor torde aldrig försvinna helt och
hållet, eftersom en del personer uppskattar att få tillgång till filmer, TV-serier och andra TV-program
inpackade i en tilltalande förpackning. Sådana objekt har även ett visst andrahandsvärde och kan med
tiden bli eftertraktade samlarobjekt. Jfr Lofgren-Collins som betonar att det är osannolikt att många
tittare kommer att bygga bibliotek av alla sina favorit-tv-program i stället för att köpa DVD-skivor,
eftersom det är betydligt enklare att köpa en DVD-samling av tv-programmen. Se Lofgren-Collins
2006 s. 93.
862
Tom Munro som är VD för Verametrix, ett bolag som sysslar med säkerhet kring Internet, har gjort
följande uttalande: ”The Internet is a vector for piracy … We’ll never be able to win the battle against
piracy … It’s an arms race.” Se Cho 2007 s. 525.
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9 KONKLUDERANDE SLUTORD
Tekniken bakom TV-sändningar har genomgått ett antal betydande förändringar de
senaste åren. En av de största förändringarna är övergången från analoga till digitala
sändningar. Den digitala tekniken medför bl.a. förbättrad bildkvalitet. För att mottagaren skall kunna ta emot en digital TV-sändning måste han inneha en digitalmottagare,
en s.k. digi-box.863 För att kunna utnyttja kvaliteten i de digitala sändningarna fullt ut
måste även TV-apparaten ha vissa kvalifikationer. Bildkvaliten är beroende av hur hög
upplösning TV-apparaten har. Ju högre upplösning TV-apparaten har desto skarpare och
bättre bild klarar TV:n av att återge.864 Den nya tekniken har även lett till en hård kamp
mellan två rivaliserande tekniker för inspelning. De två rivaliserande teknikerna är Bluray och HD-DVD.865

En annan betydande utveckling som förväntas få stor betydelse är mobil-TV. Med hjälp
av ny sändningsteknik och utveckling av mobiltelefoner och andra handburna applikationer blir TV-mottagandet mobilt. Mottagaren av en TV-sändning är med andra ord
inte längre lika bunden att befinna sig på ett visst ställe för att kunna ta del av sändningen, utan mottagaren kan följa med sändningen på gatan, i bussen, på sjön o.s.v.

Det som med all sannolikhet inom en förhållandevis snar framtid kommer att förändra
TV-sändningar och mottagandet av dessa på ett mycket radikalt sätt är övergången mot

863
Det finns ett stort urval av digi-boxar; de enklaste modellerna klarar endast av att ta emot avgiftsfria
digitala sändningar. För att kunna ta del av avgiftsbelagda sändningar måste digi-boxen vara försedd med
en kortplats. Det finns även digi-boxar med inbyggd hårdskiva som kan banda in TV-sändningar.
864
Den nya tekniken går under beteckningen HDTV, vilket är en förkortning av High Definition
Television. I dagens läge finns det tre olika tekniker som klarar av att visa HDTV: plasma-TV, lcd-TV
samt TV-projektorer.
865
Bl.a. företagen Sony, Philips, LG Electronics och Sharp främjar Blu-ray, medan HD-DVD-formatet
har utvecklats av bl.a. Toshiba och Sanyo. För närmare information om kopieringsspärrar som man
föreslår att ta i bruk för dessa tekniker och vilka problem det kommer att leda till, se Cho 2007 s. 541 ff.
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webb-TV. Med webb-TV avses att TV-sändningarna distribueras över Internet. Tekniken för webb-TV finns redan i dagens läge, men webb-TV befinner sig ännu i sin linda.
Att webb-TV fortsättningsvis inte har slagit igenom på allvar beror på flera faktorer. För
det första kräver mottagandet av en sändning av hög bildkvalitet enormt snabba Internetförbinelser. Majoriteten av dagens bredbandsteknik har så långsam dataöverföringshastighet att det inte är möjligt att över Internet ta emot sändningar med bra bildkvalitet.
Utvecklingen av allt snabbare bredband går emellertid snabbt framåt, vilket innebär att
det endast är en tidsfråga innan problemet med otillräckliga överföringshastigheter är
löst.866 En annan utmaning webb-TV står inför är att sådana sändningar kräver stora
investeringar hos sändarföretaget i överföringskapacitet. Ju fler antalet mottagare av
sändningen är, desto högre överföringskapacitet krävs. Ifall det inte finns tillräckligt
med tillbudsstående överföringskapacitet kommer samtliga mottagare som önskar ta del
av sändningen inte att kunna göra det. Andra negativa konsekvenser är att överföringen
blir långsam och eventuella avbrott kan uppstå.867 Även på denna punkt finns det en
teknik som har goda förutsättningar att lösa problemet, nämligen P2P. P2P-tekniken är
överlägsen all annan förmedlingsteknik över Internet. Genom att använda P2P-tekniken
behöver sändarföretaget inte göra lika stora investeringar i serverutrymme och bandbredd. Detta hänger samman med att överföringen av data i ett P2P-nätverk baserar sig
på ett system där de enskilda Internetanvändarna delar med sig både av innehållet i den
data som skall överföras och av överföringskapaciteten, till andra användare.

Med beaktande av hur snabbt den tekniska utvecklingen har gått framåt de senaste åren
är det mycket sannolikt att de tekniska problem som nämndes ovan kan lösas inom en
förhållandevis snar framtid. Den tekniska utvecklingen är emellertid inte den enda
faktorn för hur webb-TV kommer att utvecklas i framtiden. Förutom teknikfaktorn
spelar även lagstiftningen en mycket avgörande roll för hur webb-TV kommer att
utformas i framtiden. Det är främst upphovsrätts- och marknadsföringslagstiftningen
som kommer att påverka utvecklingen. För närvarande är tendensen i de flesta länder en
866
Nämnas kan att en privatperson i Sverige har världens snabbaste bredband. Hastigheten uppgår till
hela 40 Gbit per sekund. En sådan hastighet kan leverera 1500 TV-kanaler i HD-upplösning. Se Goldberg
2007b stycken 1–3. Därtill pågår en ständig utveckling av olika komprimeringstekniker. Genom att
komprimera datan krävs inte lika snabba överföringshastigheter.
867

En överbelastning kan t.o.m. medföra att sändarföretagets server faller ned.
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övergång mot en allt striktare upphovsrättslagstiftning. Orsaken härför är att digitaliseringen har gjort det möjligt att snabbt skapa högklassiga kopior av skyddade verk.
Förutom att det går snabbt att skapa kopior kan dessa kopior spridas till ett stort antal
mottagare över Internet. Det är framför allt P2P-tekniken som inneburit att fildelning
förekommer i stor omfattning på Internet. Som en följd av detta förknippas P2P-tekniken ofta med illegal fildelning. P2P-tekniken har emellertid bidragit till uppkomsten av
en mängd nya ”lagliga” tjänster. Som exempel kan nämnas Internettelefoni och webbradio som baserar sig på P2P-tekniken. Såsom situationen ser ut i dag är P2P-tekniken
den enda teknik som kan bidra till att det blir ekonomiskt lönsamt att distribuera TVsändningar över Internet. Styrkan med P2P-tekniken är att den effektiverar överföringen
av data eftersom varje användare delar med sig av data till andra användare. Denna styrka är samtidigt det som gör tekniken sårbar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Enligt förarbetena till URL är det fråga om överföring till allmänheten när en användare
som är ansluten till ett datanät tillåter andra nätanvändare att via nätet använda innehållet som finns i en minnesenhet i hans datamaskin.868 När en person tittar på webb-TV
som sänds med hjälp av P2P-tekniken kommer den data som kontinuerligt lagras i
buffertminnet att överföras till andra användare. Tittande på en sändning via P2P-TV
innebär med andra ord att det samtidigt sker en överföring av sändningen till allmänheten. Så trots att själva tittandet på en sändning som sänds via P2P-TV utan sändarföretagets samtycke inte anses utgöra upphovsrättsintrång, leder P2P-tekniken att tittandet de facto kan tolkas bli olagligt.

Reklamavbrott i TV-sändningar har länge varit en viktig inkomstkälla för många sändarföretag. Digitaliseringen har möjliggjort nya marknadsföringstekniker för TV-sändningar. Reklamen kan ske bl.a. i form av virtuell eller interaktiv reklam. Vid en överföring av sändningarna till Internet blir möjligheterna till olika marknadsföringsformer
ännu flera. Vid sidan av reklamer som placeras i själva TV-sändningen kan sändarföretaget utnyttja alla de marknadsföringstekniker som har utvecklats på Internet.

Webb-TV har för första gången under TV:ns historia erbjudit tittare möjlighet att ta del
av TV-sändningar från världens alla hörn. Det är naturligtvis svårt att förutse hurudana
868

Se RP 28/2004 s. 82.
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tjänster som kommer att utvecklas i framtiden, men en trolig utveckling är att en stor del
av de TV-sändningar som sänds via ”traditionella” distributionskanaler även kommer
att sändas över Internet. Vid sidan av TV-sändningar som sänds i realtid kommer det
troligtvis att finnas många sändningar där mottagaren själv kan välja tidpunkt för när
sändningen inleds.869 Som exempel på att distribution av långfilmer, TV-serier, dokumentärer och andra TV-program kommer att överföras till Internet, kan nämnas att
några av de största bolagen inom nöjesindustrin har planer på att starta en webbplats där
besökarna gratis kan titta på långfilmer och TV-serier.870 I takt med att utbudet av TVprogram som distribueras över Internet ökar, kommer antagligen även inbandningstekniken att utvecklas. En tänkbar utveckling av inbandningstekniken är att det blir
möjligt att söka och banda in olika typer av TV-program med hjälp av sökord. Tekniken
kunde fungera på följande sätt: Person A önskar ta del av avsnitten 10–15 av TV-serien
y. Han fyller i dessa uppgifter i inbandningsapparaturen, som automatiskt söker efter
material som motsvarar uppgifterna person A uppgivit. En sådan funktion gör det
betydligt lättare för mottagaren att kunna banda in och titta på de program han önskar.
Ett stort urval av kanaler från många länder gör det nämligen närapå omöjligt att ta del
av alla eventuella programguider som finns.871 Med all sannolikhet kommer majoriteten
av olika typer av TV-program i framtiden att distribueras över Internet med hjälp av
P2P-tekniken. Det innebär att inbandningen av TV-programmen enligt gällande bestämmelser kan anses uppfylla kriterierna för överföring till allmänheten, eftersom en del av
materialet laddas upp under den tid programmet laddas ned. Ifall TV-programmen har
placerats ut för nedladdning utan rättighetsinnehavarnas tillstånd är även själva inbandningen enligt gällande bestämmelser otillåtet; dock inte kriminaliserat.872 Det kan inte
anses vara ändamålsenligt att lagstiftningen ställer krav på den enskilda TV-tittaren att
kunna avgöra om TV-sändningen är laglig eller olaglig. I en framtida TV-miljö där
869
TV-sändningar där tittaren själv kan välja tidpunkt för när sändningen inleds hör till kategorin video
on demand.
870
Det är NBC Universal och News Corporation som planerar att starta tjänsten. Tjänsten kommer att
finansieras med intäkter från reklam. Besökarna kommer att kunna titta på material från bl.a. NBC, Fox,
MGM, Sony, och National Geographic. Besökarna kommer att ha möjlighet att gratis titta på TV-serier
såsom The Simpsons och Prison Break, samt långfilmer som Blues Brothers. Se MacLean 2007c, stycken
1–5.
871
Nämnas bör även att många TV-sändningar kommer att placeras ut på servrar för nedladdning utan
fastställda sändningstidpunkter, d.v.s. video on demand.
872

Både nedladdning och uppladdning innebär m.a.o. en överträdelse av bestämmelserna i URL.
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många olika typer av tjänster bjuds ut blir det ännu svårare för den enskilda TV-tittaren
att avgöra vad som är lagligt eller olagligt material.873 Den som slår på en TV-apparat i
dag kan vara övertygad om att inga upphovsrättsliga anspråk kommer att riktas till följd
av tittandet på eller inbandningen av sändningarna. Alla kanaler som sänds via TV:n är
”lagliga”. Framtidens television kommer troligtvis att huvudsakligen distribueras över
Internet, vilket innebär att det antagligen kommer att finnas en mängd ”piratkanaler”
bland de övriga kanalerna som kan vara tusentals till antalet.874 Framtidens television
kommer med all säkerhet att radikalt förändra det vi förknippar med TV idag. En naturlig utgångspunkt även i framtiden bör dock vara att TV-tittaren kan titta på och banda in
olika typer av TV-program, utan rädsla att ha begått upphovsrättsintrång.

873
Jfr prop. 2004/05:110 s. 423 där regeringen betonar att det i de flesta fall inte torde råda någon tvekan
om förlagan är lovlig eller inte. Så är fallet säkert i dag beträffande filer som satts ut i P2P-nätverk för
nedladdning, men beträffande framtidens TV där många olika slag av tjänster smälter samman torde situationen vara en annan.
874
Jfr Whitworth som konstaterar följande: “In 1980, the average home had just nineteen television channels. With the explosion of digital cable and DBS, the number of available channels for many viewers has
climbed into the hundreds. IP Video expands this exponentially--to the point that thinking in terms of
“channels” will itself be anachronistic.” Se Whitworth 2005 s. 208.
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