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1 Inledning 

1.1 Har panoramafriheten följt med i den tekniska utvecklingen? 

Den 24 juni 2015 presenterade Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor ett förslag om att 

harmonisera och i viss mån begränsa allmänhetens rätt att avbilda byggnader och konstverk på 

offentliga platser.1 Denna möjlighet att fotografera, filma och måla av verk som är permanent 

placerade i det offentliga rummet kallas i vissa sammanhang för panoramafrihet.2 Genom det 

så kallade Infosocdirektivet, ett harmoniserande EU-direktiv på upphovsrättens område, har 

panoramafriheten utformats som en valfri inskränkning i upphovsmannens rätt att bestämma 

och förfoga över sitt verk.3 Med stöd av artikel 5.3.h i direktivet kan EU:s medlemsstater välja 

att införa nationella undantagsbestämmelser som ger allmänheten rätt att avbilda 

upphovsrättskyddade verk i offentliga miljöer utan att först be arkitekten eller konstnären om 

lov. I sitt förslag till Europaparlamentet rekommenderade utskottet att den europeiska 

panoramafriheten borde begränsas till att endast medge icke-kommersiell användning av 

fotografier, filmklipp och andra sorters avbildningar, något som tidigare varit förbehållet de 

medlemsstater som själva valt att inte implementera direktivbestämmelsen fullt ut.4 

Avbildningar gjorda i kommersiellt syfte, exempelvis av fotografer eller vykortstillverkare, 

skulle enligt den nya regleringen alltid kräva upphovsmannens förhandstillstånd. 

 

Utskottets förslag möttes av hårt motstånd från många européer som fruktade en kraftig 

begränsning av rätten att publicera och sälja bilder tagna på offentlig plats. En namninsamling 

under parollen Rädda fotofriheten (engelska: Save the freedom of photography!) samlade in 

nästan 500 000 underskrifter mot förslaget på lite mer än två veckor.5 Många röster höjdes även 

till panoramafrihetens försvar i samband med Europaparlamentets omröstning i frågan den 9 

juli. Förslaget om att begränsa artikel 5.3.h till icke-kommersiell användning röstades ner med 

445 röster mot 65 och ströks från parlamentets slutliga resolution.6 Trots att rekommendationen 

inte utmynnade i någon förändring av det europeiska regelverket så illustrerar förfarandet den 

konflikt som lätt kan uppstå mellan upphovsmännens rätt till ersättning när deras verk utnyttjas 

och allmänhetens intresse att fritt kunna ta del av det offentliga rummet. 

                                                 
1 Förslag 2014/2256(INI), punkt 46. 
2 Se avsnitt 1.4 för mer om begreppet panoramafrihet. 
3 Att undantaget är valfritt framgår av artikel 5.3 i Infosocdirektivet. 
4 Jfr 25 a § i den finska lagen (404/1961) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
5 Save the freedom of photography [www.change.org/p/european-parliament-save-the-freedom-of-photography-

savefop-europarl-en], hämtad 2017-10-01. 
6 Europaparlamentet [www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150703IPR73903/copyright-reform-

promote-cultural-diversity-and-ensure-access-to-it-say-meps], hämtad 2017-10-01. 
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Knappt nio månader efter EU-parlamentets omröstning blev frågan om panoramafrihetens 

räckvidd återigen högaktuell, den här gången i Sverige. I det uppmärksammade avgörandet 

NJA 2016 s. 212 förtydligade Högsta domstolen vissa aspekter av rätten att avbilda byggnader 

och konstverk enligt 24 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(URL). Den huvudsakliga frågan i målet handlade om avbildningsrätten i 24 § URL och 

huruvida den ska förstås så att bilder på offentliga konstverk får överföras till allmänheten från 

databaser på internet utan upphovsmannens samtycke.7 

 

Rättsfallet belyser en av panoramafrihetens mest komplicerade aspekter: dess förhållande till 

den snabba tekniska utvecklingen och framväxten av nya användnings- och spridningsformer 

för upphovsrättsliga verk. Infosocdirektivet är nämligen över 16 år gammalt och trädde i kraft 

ungefär samtidigt som Google lanserade sin populära bildsöktjänst Google Bilder, en kraftfull 

sökmotor som numera har över tio miljarder indexerade bilder.8 Direktivet är därmed också 

äldre än många webbaserade databaser och sociala nätverkstjänster såsom Facebook, Youtube 

och Instagram.9 Domstolar som har till uppgift att tillämpa nationella undantagsbestämmelser 

om panoramafrihet med vägledning av artikel 5.3.h hittar därför få tydliga riktlinjer när det 

kommer till överföring av bilder och andra avbildningar via sociala medier, bloggar eller öppna 

databaser på internet. I stället måste de direktivkonformt använda sig av upphovsrättsliga regler 

och principer som till stor del utformats utan dessa nya utnyttjandeformer i åtanke. 

 

Frågan är en om en restriktiv tolkning av panoramafriheten och dess räckvidd går att förena 

med EU-kommissionens uttalade ambition att modernisera den europeiska upphovsrätten och 

förtydliga dess undantag med särskilt beaktande av nya spridningskanaler.10 Kan det vara så att 

avgöranden från nationella domstolar går i en helt annan riktning än de senaste årens 

harmoniseringsåtgärder, avsiktsförklaringar och strategier för upphovsrättens på EU:s digitala 

inre marknad? Eller måste avbildningsrätten i 24 § URL trots allt förstås som en i grunden 

restriktiv inskränkning i upphovsrätten som inte innefattar digital exploatering av byggnader 

och konstnärliga verk som utgör permanenta inslag i det offentliga rummet? 

  

                                                 
7 Se avsnitt 3.3 för en genomgång av rättsfallet och Högsta domstolens resonemang. 
8 BBC News [http://www.bbc.com/news/technology-10693439], hämtad 2017-10-02. 
9 Facebook lanserades år 2004, Youtube år 2005 och Instagram år 2010. 
10 Se COM(2015) 626 final, s. 7–9. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera innebörden och räckvidden av panoramafriheten 

i svensk rätt, det vill säga rätten att fritt avbilda byggnader och konstverk som stadigvarande är 

placerade på eller vid allmän plats utomhus enligt 24 § URL. Inom detta övergripande syfte 

ryms två delsyften: 

 

1) Att utreda om olika former av tillgängliggöranden för allmänheten, främst överföring 

av bilder på byggnader och konstverk via internet, omfattas av 24 § URL. 

 

2) Att identifiera vilka omständigheter som är relevanta vid bedömningen av vad som utgör 

normalt utnyttjande av en avbildning föreställande en byggnad eller offentligt konstverk 

och vad som inkräktar på en rättighetshavares legitima intressen. 

 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen har det varit motiverat att göra viss åtskillnad mellan begreppen avbildningsrätt och 

panoramafrihet. Det senare uttrycket används inom EU-parlamentet och på flera håll i den 

internationella rättsvetenskapliga diskursen som en sammanfattande beteckning för rätten att 

under vissa förutsättningar avbilda byggnader och konstverk på allmän plats utan tillåtelse från 

upphovsmannen.11 Den europeiska panoramafriheten regleras i första hand genom artikel 5.3.h 

i Infosocdirektivet och motsvaras innehållsmässigt av 24 § URL.12 Den svenska bestämmelsen 

ger emellertid uttryck åt en något bredare avbildningsrätt som inte går att sortera direkt under 

begreppet panoramafrihet. Det handlar om rätten att avbilda konstnärliga verk i försäljnings- 

och annonseringssyfte (1 st. 2 p.) och i fysiska kataloger över samlingar (1 st. 3 p.). Dessa 

inskränkningar motsvarar huvudsakligen artikel 5.3.j och 5.3.o i Infosocdirektivet och grundar 

sig på andra intressen än allmänhetens behov att kunna ta del av det offentliga rummet och de 

verk som är placerade där. Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera panoramafrihetens 

räckvidd i svensk rätt kommer de övriga undantagen i 24 § URL endast att behandlas 

kortfattat.13 

  

                                                 
11 I debattprotokollet till förslag 2014/225(INI) talar EU-parlamentets ledamöter om bl.a. freedom of panorama 

och panoramafreiheit. Se även Dulong de Rosnay, Langlais, 2017, s. 4–5; Newell, 2011, s. 3–4. 
12 Vid avbildning av byggnader måste hänsyn också tas till artikel 5.3.m som medger användning av byggnader 

samt ritningar och planer till byggnader i rekonstruktionssyfte, se prop. 2004/05:110, s. 230–231. 
13 Se avsnitt 3.1.2. 
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1.4 Metod och material 

För att besvara syftet med uppsatsen har rätten att avbilda byggnader och konstverk beskrivits 

och analyserats med hjälp av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Utgångspunkten har varit 

att använda de i svensk rättstradition allmänt accepterade rättskällorna för att presentera en bild 

av gällande rätt. Detta tillvägagångssätt faller inom ramarna för vad som normalt brukar kallas 

för traditionell rättsdogmatisk metod.14 De viktigaste rättskällorna för uppsatsens syfte är 

författningar och förarbeten, främst lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (URL) och dess motiv. Även rättspraxis och rättsvetenskaplig doktrin har 

beaktats, dock med viss försiktighet eftersom materialet är förhållandevis begränsat. 

 

Den sammanvägda beskrivningen av rättsläget ligger i uppsatsens senare delar till grund för en 

kritisk och analyserande diskussion om rättens innehåll och effekt. I detta sammanhang görs 

vissa avsteg från den strikt hierarkiska rättskälleläran till förmån för en rättsanalytisk 

genomgång av materialet. Det innebär att gällande rätt inte bara presenteras, utan även 

analyseras och kritiseras med stöd av ett material som inte är begränsat till de traditionella 

rättskällorna.15 Högsta domstolens avgörande NJA 2016 s. 212 är ett exempel på en rättskälla 

som i stor utsträckning påverkar panoramafrihetens ställning i svensk rätt. Rättsdogmatiska 

undersökningar konstaterar typiskt sett att sådana avgöranden från högsta instans är ett uttryck 

för gällande rätt. Med ett rättsanalytiskt förhållningssätt är det dock möjligt att gå ett steg längre 

och ta ställning till om avgörandet verkligen är rimligt och att granska domstolens resonemang 

ur olika perspektiv och med stöd av ett brett urval källor.16 Till exempel diskuteras ett par 

uttalanden från statliga utredningar som inte föranlett några faktiska ändringar i lagen och som 

därför inte har samma auktoritativa tyngd som förarbeten till lagregler. När det på vissa ställen 

i uppsatsen hänvisas till utomrättsligt material, såsom rapporter, politiska avsiktsförklaringar 

och lagförslag från EU-kommissionen, är det huvudsakliga syftet att analysera rättens 

funktioner och att belysa de aspekter av frågeställningarna som inte direkt berör 

panoramaundantagets konkreta tillämpning i svensk rätt. 

 

                                                 
14 Vad som egentligen ingår i en rättsdogmatisk eller rättsvetenskaplig analys har länge diskuterats flitigt. Se t.ex. 

Sandgren, 2006, s. 527–552 och Peczenik, 1995, s. 314. Syftet med uppsatsen är emellertid inte att bidra till 

denna diskussion. Rättskällorna har helt enkelt granskats, vägts mot varandra enligt etablerad rättskällehierarki 

och sammanställts på ett sätt som avser att spegla innehållet i gällande rätt. Se Kleineman, 2015, s. 26. 
15 Sandgren, 2015, s. 45–46. 
16 ibid, s. 46. 
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Att utreda EU-rättens betydelse för den svenska panoramafriheten och dess räckvidd är en 

viktig del av uppsatsen. Dessvärre är det ofta vanskligt att försöka ge en allmängiltig 

beskrivning av gällande unionsrätt eftersom de materiella reglerna ständigt utvecklas och 

förändras, i synnerhet på upphovsrättens område.17 EU-rätten är dessutom en självständig 

rättsordning som skiljer sig från svensk rätt i flera avseenden, inte minst genom att den har 

företräde framför medlemsstaternas egna rättsordningar.18 Vid hanteringen av EU-rättens olika 

källor och rättsakter i denna uppsats har det varit viktigt att hålla dessa skillnader i åtanke.19 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (hädanefter Infosocdirektivet) är den 

unionsakt som har störst betydelse för tolkningen av den svenska upphovsrättslagens 

inskränkningar och därmed också för panoramaundantaget i 24 § URL. Direktiv är bindande 

med avseende på det resultat som de strävar efter att uppnå, men överlåter åt medlemsstaterna 

att bestämma hur det ska genomföras i den nationella rätten. Medlemsstaternas domstolar och 

myndigheter är skyldiga att tolka inte bara enskilda rättsregler utan hela det nationella 

rättssystemet i ljuset av direktivets bestämmelser för att säkerställa att det ges full verkan.20 

 

För uppsatsens syfte är artikel 5.3.h och 5.5 i Infosocdirektivet av särskilt intresse. Varje EU-

rättslig bestämmelse måste förstås utifrån sitt syfte och sammanhang, oavsett om den 

förekommer i ett fördrag, ett direktiv eller i någon annan rättsakt. Tolkningen ska göras mot 

bakgrund av såväl bestämmelsens grundläggande ändamål som allmänna unionsrättsliga 

principer och EU-rättens övergripande målsättningar. Till skillnad från svensk rätt finns dock 

sällan några förarbeten eller specialmotiveringar som redogör för lagstiftarens syn på hur en 

regel ska tillämpas.21 I stället är det EU-domstolen som har en närmast exklusiv behörighet att 

tolka EU:s rättsakter och att avgöra om medlemsstaterna uppfyller sina förpliktelser enligt 

dessa.22 När det kommer till tolkningen av Infosocdirektivets bestämmelser har viss vägledning 

hämtats från ingressen till direktivet, även kallad preambeln, som beskriver ändamålet med 

rättsakten utifrån allmänna intressen och värderingar.23 I den mån direktivets bestämmelser 

grundar sig på internationella konventioner och fördrag har även dessa beaktats i uppsatsen. 

                                                 
17 Se bl.a. COM(2015) 192 final, s. 6–8 och COM(2015) 626 final, för en överblick av EU:s nuvarande ambitioner 

och målsättningar för den moderna europeiska upphovsrätten. 
18 Mål 6/64 Costa mot E.N.E.L. 
19 EU-rättslig metod är ett löst definierat begrepp som enklast kan beskrivas som ett tillvägagångssätt för att 

hantera EU-rättens källor på ett ändamålsenligt och konsekvent sätt. Se Reichel, 2015, s. 109–110. 
20 Principen om s.k. direktivkonform tolkning, även kallad indirekt effekt, beskrivs i mål C-14/83 von Colson. 
21 Bernitz, Kjellgren, 2010, s. 37–38. 
22 EU-domstolens prejudikat tillmäts därför ett högt värde. Artikel 19 FEU samt Reichel, 2015, s. 111. 
23 Bernitz, Kjellgren, s. 38–39. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. I det inledande avsnitt ett presenteras uppsatsens syfte och 

utgångspunkter tillsammans med den metod som har använts. Här introduceras också ämnet 

och problembakgrunden till arbetet. I avsnitt två ges en beskrivning av den grundläggande 

reglering som styr upphovsrätten till verk på allmän plats. Hur upphovsrätten till ett litterärt 

eller konstnärligt verk uppstår, vad det upphovsrättsliga skyddet innebär och hur 

inskränkningarna i upphovsrätten ska tolkas är de huvudsakliga frågor som behandlas. Avsnitt 

tre ägnas åt en djupgående utredning och analys av panoramaundantaget i 24 § URL med 

utgångspunkt i begreppet avbilda och vilka slags upphovsrättsliga förfoganden det egentligen 

innefattar. I detta avsnitt diskuteras även det för panoramafriheten betydelsefulla avgörandet 

NJA 2016 s. 212 och dess mottagande i den juridiska litteraturen. Avsnitt fyra redogör för hur 

den svenska panoramafriheten avgränsas genom den så kallade trestegsregeln, en 

upphovsrättslig tolkningsprincip som kommer till uttryck i Infosocdirektivet och i ett flertal 

internationella fördrag. Fokus ligger på balansen mellan upphovsmannens ensamrätt och 

samhällets intressen, samt hur denna balans påverkas genom Högsta domstolens tillämpning av 

trestegsregeln i svensk rätt. I avsnitt fem görs avslutningsvis en sammanfattande analys av de 

slutsatser som dragits tidigare i uppsatsen. Panoramafrihetens innebörd och räckvidd diskuteras 

och problematiseras i ljuset av den EU-rättsliga trestegsregeln och Högsta domstolens 

prejudikat.  
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2 Upphovsrätt till verk på allmän plats 

De svenska bestämmelserna om panoramafrihet går att hitta i 24 § lagen (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Paragrafen fick sin nuvarande lydelse 

vid genomförandet av Infosocdirektivet i svensk rätt och anger när det är tillåtet att avbilda 

byggnader och konstverk.24 Avbildningsrätten gäller i första hand verk på offentliga platser som 

är tillgängliga för allmänheten. Det rör sig dels om byggnader, dels om konstverk som 

stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus (24 § 1 st. 1 p. och 2 st. URL).25 

Byggnader och så kallad utomhuskonst blir ofta till bestående inslag i den öppna stads- eller 

landskapsbilden och får därför en ökad spridning och publicitet.26 För att klargöra hur detta 

påverkar upphovsrätten till verken är det nödvändigt att först beskriva hur det upphovsrättsliga 

skyddet uppstår, vad skyddet innebär och under vilka förutsättningar det får begränsas. 

 

2.1 Det upphovsrättsliga skyddet och dess förutsättningar 

Upphovsrätten är ett formlöst skydd som uppstår i samma ögonblick som ett verk blir till. Det 

sker helt utan formella krav på registrering, dokumentation eller andra särskilda förfaranden.27 

Genom att skyddet uppstår automatiskt skiljer sig upphovsrätten från andra immateriella 

rättigheter som uppkommer först efter att en ansökan har beviljats av en myndighet som är fallet 

för patent och mönsterskydd. I stället för sådana prövningsförfaranden anger 1 § URL som enda 

förutsättning att upphovsrätt tillkommer den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. 

 

Uttrycket litterära eller konstnärliga verk markerar den svenska upphovsrättens skyddsobjekt 

och är ett juridiskt begrepp som ska tolkas i vidsträckt mening.28 Ett verk kan bestå av allt från 

musik, film och bildkonst till datorprogram, byggnadsverk och beskrivande litterära 

framställningar (1 § 1 st. 1–6 p.). Uppräkningen av olika verkskategorier i 1 § är 

exemplifierande men inte uttömmande. Det innebär att varje litterärt eller konstnärligt verk kan 

skyddas av upphovsrätt, oavsett uttrycksform (1 § 1 st. 7 p.).29 Verksbegreppet i 

upphovsrättslagen har även formulerats så att det enkelt går att anpassa efter den tekniska 

utvecklingen och förändringar i samhällets syn på konstnärlighet och skapande.30 

                                                 
24 Prop. 2004/05:110, s. 395. 
25 Inskränkningen i 24 § URL innefattar även rätten att avbilda konstverk i annonseringssyfte (24 § 1 st. 2 p.) och 

i fysiska kataloger över samlingar (24 § 1 st. 3 p.). Se avsnitt 3.1. 
26 Se prop. 1960:17, s. 166. 
27 Levin, 2011, s. 72. 
28 Prop. 1960:17, s. 48. 
29 Det finns en rad betydelsefulla skillnader mellan underkategorierna, t.ex. i undantagsreglerna i 2 kap. URL.  
30 SOU 1956:25, s. 64. Se även Levin, 2011, s. 74. 



12 

 

 

Det upphovsrättsliga skyddet är inte begränsat till verken i deras ursprungliga form. Skyddet 

gäller även för bearbetningar och överflyttningar av verk till andra uttrycksformer än den som 

upphovsmannen valt för den ursprungliga framställningen.31 Upphovsrätten kan därför sägas 

vara ett skydd för verkets inre form, eller som Auktorrättskommittén uttrycker det: verkets 

tankeinnehåll i den individuella utformning som upphovsmannen har givit densamma.32 

Däremot omfattar upphovsrätten inte de olika tankar, idéer och motiv som ligger till grund för 

litterära och konstnärliga verk. I stället är det upphovsmannens personliga utförande av en viss 

tanke eller idé som skyddas.33 Återgivningar av en skulptur i form av ett fotografi eller teckning 

räknas därför som exemplar av det skildrade verket, medan konstverkets motiv och de idéer 

som inspirerat upphovsmannens skapande inte kan komma i åtnjutande av upphovsrättsligt 

skydd. 

 

2.1.1 Kravet på originalitet 

För att ett litterärt eller konstnärligt alster ska skyddas av upphovsrätt måste det ha vissa 

egenskaper som i doktrinen brukar sammanfattas med begreppet verkshöjd. Det innebär att 

verket är resultatet av upphovsmannens egen skapande insats och att det uppvisar ett visst mått 

av självständighet och originalitet.34 Varken upphovsmannens ändamål med verket, t.ex. att 

provocera eller inspirera, eller dess litterära eller konstnärliga kvalitet spelar någon roll vid 

bedömningen av verkshöjd. Resultatet behöver inte vara estetiskt tilltalande eller skickligt 

utfört för att utgöra ett verk i upphovsrättslagens mening.35 Däremot bör verket vara så pass 

unikt och särpräglat att det går att särskilja från andra verk. Om det finns en risk för att två 

personer oberoende av varandra åstadkommer identiska eller snarlika alster saknar resultaten 

med stor sannolikhet tillräcklig verkshöjd.36 Det får inte heller vara fråga om rena 

efterbildningar eller produkter som tar allt för mycket inspiration från andra verk eftersom 

resultatet då inte är självständigt.37 

 

                                                 
31 SOU 1956:25, s. 98–99. 
32 ibid, s. 99. 
33 ibid, s. 69. 
34 Prop. 1960:17, s. 379. Se även NJA 2004 s. 149. 
35 Levin, 2011, s. 72; NJA 1985 s. 893. 
36 I NJA 2004 s. 149 förklarar HD at det s.k. dubbelskapandekriteriet visserligen saknar självständig funktion, 

men att det ändå kan vara till hjälp vid bedömningen av om verkshöjd föreligger. 
37 SOU 1956:25, s. 66–67. Se dock 4 § 1 st. URL om upphovsrätt till översättningar och bearbetningar av verk. 
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Exakt hur högt eller lågt kravet på verkshöjd ska ställas varierar beroende på vilken typ av verk 

det handlar om. Bedömningen ska göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och med 

verket betraktat i sitt övergripande sammanhang.38 Nivån för verkshöjd anses numera ligga 

ganska lågt i Sverige, om än något högre än i de anglosaxiska länderna.39 I rättsfallet NJA 1990 

s. 499 kom Högsta domstolen fram till att nio förhållandevis banala teckningar på gotländska 

orter och turistattraktioner uppfyllde kraven på självständighet och originalitet. Rätten fäste 

särskild vikt vid att teckningarna, sedda i sitt sammanhang, var utförda i enhetlig stil och med 

klar konstnärlig ambition. Som framgår av Auktorrättskommittén betänkande är det knappast 

fråga om ett konstnärligt verk om det skapats helt utan syfte att nå en konstnärlig verkan.40 

 

Verkshöjdskravet har under senare år harmoniserats genom EU-domstolens praxis och i viss 

mån kommit att ersättas av ett krav på originalitet. I tre direktiv på upphovsrättens område 

anges att ett verk ska skyddas under förutsättning att det är originellt i den meningen att det är 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Inga andra bedömningsgrunder ska tillämpas för 

att fastställa om ett verk ska komma i åtnjutande av upphovsrättsligt skydd.41 I målet C-5/08 

(Infopaq) utvidgade EU-domstolen kravet på originalitet, som tidigare bara ansetts gälla för 

datorprogram, databaser och fotografier, till att omfatta alla slags verk inom det harmoniserade 

upphovsrättsområdet.42 Efter de förenade målen C-403/08 och C-429/08 (Premier League) 

samt mål C-145/10 (Painer) står det även klart att verket måste vara ett uttryck för 

upphovsmannens kreativa frihet och på så sätt avspegla hans eller hennes personlighet.43  

 

I praktiken är skillnaden mellan det svenska verkshöjdsbegreppet och det EU-rättsliga kravet 

på originalitet inte särskilt stor.44 Båda begreppen ger uttryck åt att det är upphovsmannens 

personliga skapande insats som är det avgörande vid bedömningen om ett alster har den 

originalitet eller verkshöjd som krävs för att omfattas av upphovsrättsligt skydd. Till skillnad 

från verkshöjd är kravet på originalitet emellertid en helt och hållet EU-rättslig konstruktion, 

vars närmare innebörd bara får uttolkas och vidareutvecklas av EU-domstolen i avsaknad av 

förtydligande direktivbestämmelser eller beslut.45 

                                                 
38 Olin, 2016, kommentar till 1 § URL. 
39 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 1 § URL. 
40 SOU 1956:25, s. 65. Se även Bernitz, m.fl., 2013, s. 60. 
41 Kravet på originalitet framgår bl.a. av artikel 1.3 i direktiv 2009/24/EG och artikel 6 i direktiv 2006/115/EG. 
42 Mål C-5/08 Infopaq, p. 37. 
43 Målen C-403/08 och C-429/08 Premier League, p. 98 e contrario, samt mål C-145/10 Painer, p. 88. 
44 Jfr. Bruncevic, Käll, 2016, s. 32–33. 
45 Se Kopp, 2012, s. 248–263 för en detaljerad analys av det europeiska originalitetskravets framväxt. 
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2.1.2 Särskilt om verken bild- och byggnadskonst 

Bestämmelserna om panoramafrihet i 24 § URL anger när byggnader och konstverk får avbildas 

utan hinder av upphovsrätten till de verk som återges. En förutsättning för att kunna utnyttja 

panoramaundantaget är dock att de avbildade verken faktiskt är så pass självständiga och 

originella att de uppfyller kraven för upphovsrättsligt skydd till att börja med. Det är i princip 

alltid tillåtet att avbilda alster som helt saknar originalitet eller som har skapats utan konstnärlig 

ambition, till exempel av naturens krafter, även utan stöd från något lagstadgat undantag i 

upphovsrätten.46 Det första steget vid en bedömning om bestämmelserna i 24 § överhuvudtaget 

går att tillämpa blir därför att avgöra om det tänkta motivet till avbildningen innehåller 

byggnader eller konstverk som har den självständighet och originalitet som krävs för att 

omfattas av upphovsrättsligt skydd.47  

 

Både konstverk och byggnader tillhör den övergripande kategorin konstnärliga verk, som 

karaktäriserar alla framställningar på det konstnärliga området.48 Vad beträffar byggnader kan 

de ibland utgöra så kallade alster av byggnadskonst (1 § 1 st. 6 p. URL) om det är tillräckligt 

originella. Bedömningen utgår ifrån byggnadens unika utformning och hur den har 

frambringats genom upphovsmannens skapande verksamhet.49 Själva begreppet byggnadskonst 

är relativt vidsträckt och innefattar allt från större arkitektoniska verk till trädgårdsanläggningar 

och originellt utformade byggnadsdetaljer.50 Byggnadskonst skyddas oavsett utförandeform, 

vilket innebär att allt från en skiss, ritning eller modell till en färdig byggnad kan ge uttryck åt 

samma kreativa idé och utgöra exemplar av samma konstnärliga verk. En ritning till en byggnad 

som i sitt utförande inte uppnår verkshöjd som konstnärligt verk kan i vissa fall skyddas som 

ett litterärt verk, eftersom ritningar är av beskrivande art (1 § 2 st.). Det betyder emellertid inte 

att kravet på verkshöjd är högre ställt än för konstnärliga verk. Skillnaden beror helt enkelt på 

att bedömningen av verkshöjd för de båda verkskategorierna tar avstamp i olika funktioner, 

egenskaper och uttryck.51  

 

                                                 
46 Jfr Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 1 § URL. 
47 Förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd varierar beroende på verkets typ och karaktär. Levin, 2011, s. 89. 
48 ibid, s. 75. 
49 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 1 § URL. 
50 SOU 1956:25, s. 78; Prop. 1960:17, s. 43, 46. 
51 Levin, 2011, s. 99; Bernitz m.fl., 2013, s. 52. 
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Ordet byggnad används i stället för alster av byggnadskonst i 24 § 2 st. URL för att markera att 

inskränkningen bara är tillämplig på byggnadsverk som faktiskt har kommit till utförande. 

Modeller och ritningar av byggnader får därför inte avbildas med stöd av panoramaundantaget, 

även om de i sig utgör skyddade alster av byggnadskonst.52 Att en byggnad måste ha kommit 

till utförande betyder inte att den måste vara helt färdigställd. Likt andra konstnärliga verk är 

det tillräckligt att byggnaden i sitt utförande uppnår den självständighet och originalet som 

krävs för att det upphovsrättsliga skyddet ska uppstå. 

 

Förutom byggnader ger panoramaundantaget i 24 § URL även rätt att avbilda konstverk, 

närmare bestämt sådana konstverk som stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats 

utomhus. Paragrafens ordalydelse anger inte uttryckligen vilka sorters verk som avses, men 

rekvisiten stadigvarande och placerade utesluter indirekt vissa typer av konstnärliga verk, 

såsom musikaliska och sceniska framföranden.53 Motiven till bestämmelsen talar i detta 

sammanhang om konstverk som i viss mening utgör allmän egendom eftersom de genom sin 

placering ingår i den öppna stads- eller landskapsbilden.54 En verkskategori som ofta lär 

avbildas utifrån dessa förutsättningar är alster av bildkonst (1 § 1 st. 5 p.) i form av bland annat 

statyer, skulpturer, väggmålningar, reliefer, permanenta konstutställningar och andra liknande 

verk som utgör permanenta inslag i det offentliga rummet. 

 

Inom verkskategorin bildkonst är själva bilden det huvudsakliga syftet med framställningen, till 

skillnad från byggnadskonst som ofta också har ett tydligt nyttosyfte med den skapande 

verksamheten.55 För det upphovsrättsliga skyddet spelar det inte någon roll om verket är utfört 

i två- eller tredimensionell form.56 Även fotografiska verk är en typ av bildkonst och skyddas 

därför under samma förutsättningar som andra konstnärliga verk. Fotobildsskyddet är en 

närstående rättighet till upphovsrätten och avser främst ett skydd mot exemplarframställning av 

sådana fotografiska bilder som inte uppnår verkshöjd. Skyddet är något mer begränsat, men 

omfattar samtidigt alla bilder, oavsett om de har verkshöjd eller inte.57  

                                                 
52 SOU 1956:25, s. 265. 
53 Det är inte alltid helt självklart om ett konstverk är av en sådan art att det kan placeras permanent på en plats. 

Statens konstråd har t.ex. beslutat att på livstid anställa en person för att agera levande konstverk på en tågstation 

i Göteborg. Frågan är om ett sådant upplägg är tillräckligt för att placeringen ska anses vara stadigvarande eller 

om verket måste vara tillgängligt under dygnets alla timmar. [https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/konsten-

bestamd-for-vastlanken-ormskelett-och-evigt-anstalld-blev-vinnarna], hämtad 2017-10-30. 
54 SOU 1956:25, s. 264. 
55 ibid, s. 76. 
56 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 1 § URL. 
57 Levin, 2011, s. 95–96. 
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2.1.3 De ekonomiska och ideella rättigheterna 

En upphovsman som väl har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har rätt att bestämma över 

hur verket får användas av andra personer.58 Det upphovsrättsliga skyddet innefattar därför en 

uteslutande rätt att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten 

enligt 2 § URL. Att rätten är uteslutande innebär att upphovsmannen kan hindra andra från att 

använda verket på något av de sätt som räknas upp i paragrafen.59 Ensamrätten att kontrollera 

verkets distribution och offentliggörande brukar beskrivas som en ekonomisk rätt, eftersom den 

ger upphovsmannen rätt till ersättning när verket används och kan överlåtas och upplåtas helt 

eller delvis genom t.ex. köp, byte eller gåva (27 §).60 Det är även denna ekonomiska sida av 

upphovsrätten som har försetts med vissa begränsningar och undantag till förmån för viktiga 

allmänna intressen, såsom möjligheten att fritt avbilda byggnader och konstverk på allmän 

plats. 

 

Upphovsrätten innehåller dessutom ett förbud mot kränkande ändringar och återgivningar av 

verket samt en skyldighet att enligt god sed namnge upphovsmannen i samband med att verket 

används (3 § URL). Dessa rättigheter brukar beskrivas som ideella eller moraliska och kan inte 

överlåtas till någon annan. Det är nämligen bara möjligt för upphovsmannen att efterge den 

ideella rätten såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket 

(3 § 3 st.).61 Till skillnad från den ekonomiska rätten är upphovsmannens rätt enligt 3 § inte 

föremål för några begränsningar, bortsett från 26 c § som ger ägare av byggnader och 

brukskonst rätt att företa vissa ändringar i verken (se 11 §). En följd av den ideella rättens 

orubbliga ställning är att den s.k. namngivnings- och respekträtten till ett verk i princip alltid 

kvarstår och måste respekteras, även när ett verk utnyttjas med stöd av 24 § eller något annat 

lagstadgat undantag i upphovsrätten. Den som fotar, målar av eller på något annat sätt avbildar 

en byggnad eller offentligt konstverk riskerar därför att göra intrång i upphovsrätten till verket 

om avbildningen innebär att det ändras eller görs tillgängligt för allmänheten på ett sätt som är 

kränkande för upphovsmannens konstnärliga anseende.  

 

                                                 
58 SOU 1956:25, s. 85. 
59 Olsson, Rosen, 2016, kommentar till 1 § URL. Se också avsnitt 2.2. 
60 Se Olin, 2016, kommentar till 27 § URL.  
61 Se prop. 1960:17, s. 71–73. 
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2.1.4 Sammanfattande slutsatser 

Upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk har försetts med att antal inskränkningar som 

främst begränsar upphovsmannens ekonomiska rättigheter. En av dessa inskränkningar är 24 § 

URL som undantar viss avbildning av byggnader och konstverk på offentliga platser från 

upphovsmannens annars uteslutande rätt. Denna begränsning påverkar dock inte den ideella 

delen av upphovsrätten och förutsätter dessutom att de avbildade verken besitter den verkshöjd 

eller originalitet som krävs för att en lagstadgad inskränkning alls ska vara nödvändig för att 

avbilda byggnader och utomhuskonst. Förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd varierar 

beroende på verkens typ och karaktär. De verkstyper som i första hand lär avbildas med stöd 

av panoramaundantaget är alster av bild- och byggnadskonst eftersom de ofta utgör 

stadigvarande inslag i den öppna stads- eller landskapsbilden. Att det upphovsrättsliga skyddet 

är formlöst innebär att avbildningar i form av exempelvis fotografier också utgör exemplar av 

det återgivna verket. Det väcker frågan om hur lovligt framställda avbildningar får användas 

utan att det gör intrång i upphovsmannens rätt. I det följande avsnittet ges en därför beskrivning 

av upphovsmannens ekonomiska förfoganderätter. Den tjänar som underlag i avsnitt tre där 

räckvidden av panoramafriheten utreds mot bakgrund av upphovsmannens rätt att kontrollera 

sitt verk. 

 

2.2 Rätten att framställa och tillgängliggöra verk 

I samma ögonblick som ett litterärt eller konstnärligt verk blir till kan upphovsmannen hävda 

sin rätt att bestämma över hur verket får användas med stöd av 2 § URL. Paragrafen är en 

central portalbestämmelse till hela upphovsrättslagen och innehåller en uttömmande lista över 

upphovsmannens ekonomiska rättigheter.62 Redan i bestämmelsen inledande stycke stadgas 

som tidigare nämnts att upphovsmannen har en uteslutande rätt att framställa exemplar av 

verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten.63 Det är alltså fråga om två stycken 

övergripande ensamrätter som tillsammans täcker samtliga upphovsrättsligt relevanta 

förfoganden. Ensamrätternas gemensamma nämnare är att såväl framställning av exemplar som 

tillgängliggörande för allmänheten gör det möjligt för andra än upphovsmannen att ta del av 

det skyddade verket på olika sätt.64 Att som utomstående ta del av ett konstnärligt verk genom 

att enbart titta på det är ju knappast något som kräver upphovsmannens tillåtelse.  

 

                                                 
62 Levin, 2011, s. 136–137. 
63 Se prop. 1960:17, s. 53. 
64 Jfr SOU 1956:25, s. 92. 



18 

 

Tillgängliggöranderätten består av flera olika förfogandeformer som tillsammans låter 

upphovsmannen kontrollera när verket ska offentliggöras.65 Ett verk kan göras tillgängligt för 

allmänheten på fyra olika sätt: genom överföring till allmänheten, offentligt framförande, 

offentlig visning och spridning till allmänheten (2 § 3 st. 1–4 p. URL). Varje enskilt fall av 

exemplarframställning eller tillgängliggörande för allmänheten riskerar att göra intrång i 

upphovsrätten om utnyttjandet innebär att verket förfogas över utan stöd i lag och utan 

upphovsmannens samtycke. Intrång kan leda till straff i form av böter eller fängelse (53 § 1 st.) 

samt till ersättningsskyldighet för det otillåtna utnyttjandet (54 §).66 Det står emellertid 

upphovsmannen fritt att upplåta eller överlåta samtliga ekonomiska förfoganderätter till både 

fysiska och juridiska personer, vilka därmed blir s.k. rättighetshavare.67 

 

Upphovsrättslagens andra kapitel innehåller särskilda begränsningar av upphovsrätten som 

grundar sig på viktiga allmänintressen. De flesta av dessa undantagsbestämmelser anger genom 

sin ordalydelse uttryckligen vilken eller vilka av förfoganderätterna i 2 § URL som 

inskränkningen gäller, exempelvis framställning och spridning av exemplar inom arkiv och 

bibliotek (16 §). Det för panoramafriheten grundläggande begreppet avbilda motsvarar 

anmärkningsvärt nog inte någon av de skyddade utnyttjandeformerna som listas i 2 §. Att 

avgöra vilka delar av upphovsmannens ensamrätt som panoramaundantaget i 24 § begränsar 

och vilka förfoganden som alltjämt är otillåtna är därför inte helt enkelt.68 I de följande avsnitten 

ges därför en översikt av rätten att framställa exemplar av verk samt rätten att sprida och 

överföra verk till allmänheten. Därefter behandlas de generella tolkningsprinciper som måste 

tillämpas när en upphovsrättslig undantagsbestämmelse inte kan ges en systematisk tolkning 

utifrån bestämmelsens ordalydelse och begreppsanvändning.  

 

2.2.1 Framställning av exemplar  

Av 2 § 1 st. URL framgår att upphovsmannen har ensamrätt att framställa exemplar av sitt verk. 

Ordet exemplar är ett juridiskt-tekniskt begrepp som avser både själva originalet och senare 

efterbildningar av ett verk, oavsett vilken teknik som används och hur många exemplar som 

produceras.69 Att trycka hundra vykort med ett konstverk som motiv är följaktligen en form av 

exemplarframställning, trots att tekniken som används skiljer sig från den ursprungliga. 

                                                 
65 Bruncevic, Käll, 2016, s. 35–36.  
66 Se Bernitz m.fl., 2013, s. 73. 
67 Olin, 2016, kommentar till 27 § URL. 
68 Westman, 2013, s. 602. 
69 Prop. 1960:17, s. 60–61.  
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Detsamma gäller vid framställning av delar av ett verk, till exempel en specifik byggnadsdetalj, 

om delen i sig uppfyller kraven för upphovsrättsligt skydd.70 Upphovsmannen har alltså 

möjlighet att kontrollera verkets mångfaldigande genom att bestämma över hur, när och framför 

allt om verket ska fixeras på ett underlag som gör det möjligt för andra att ta del av verket.71 

 

Exemplarframställning definieras som varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent 

framställning, oavsett i vilken form eller med vilken metod exemplarframställning sker och 

oavsett om den sker helt eller delvis (2 § 2 st. URL). Med direkt framställning av exemplar 

menas att verken i oförändrad form fixeras direkt på samma eller en annan typ av lagringsmedia, 

exempelvis genom fotografering, scanning eller kopiering.72 Indirekt exemplarframställning 

innefattar ett eller flera mellankommande led, som vid en upptagning av en radiosändning av 

en ljudupptagning av ett verk.73 Den vidsträckta och förhållandevis långtgående definitionen av 

exemplarframställning grundar sig på artikel 2 i Infosocdirektivet och omfattar vissa former av 

utnyttjanden som tidigare inte ansetts utgöra relevanta upphovsrättsliga förfoganden.74 Ett 

sådant utnyttjande är återgivande av konstverk i bakgrunden på en bild eller som en oväsentlig 

del av bilden, se dock 20 a §. Lagförarbetena till 2 § 2 st. framhåller emellertid att det sannolikt 

finns en yttre gräns för vad som rimligen kan utgöra exemplarframställning, som när ett verk i 

bakgrunden av en film eller stillbild endast med svårighet kan identifieras.75  

 

När en byggnad eller ett konstverk avbildas med stöd av 24 § URL innebär det oundvikligen 

att ett nytt exemplar av det avbildade verket framställs. Det gäller också rena panoramabilder 

där verket bara ingår som en mindre del av en större helhet. Som framgår av 2 § 2 st. är det 

väsentliga inte att verket fixeras på ett särskilt underlag eller med en viss teknik, utan att 

avbildningarna i form av målningar, skisser, teckningar, fotografier eller filmer utgör nya 

exemplar av det ursprungliga verket som andra kan ta del av. Panoramaundantaget i 24 § måste 

därför, åtminstone, anses rymma en rätt för allmänheten att genom avbildning framställa 

exemplar av byggnader och konstverk utan upphovsmannens tillåtelse.76  

 

                                                 
70 Se NJA 1995 s. 256.  
71 Det är själva förfogandet som gör det möjligt för andra att ta del av ett verk som är förbehållet upphovsmannen 

och som utgör kärnan i ensamrätten. Se SOU 1956:25, s. 92. 
72 Prop. 2004/05:110, s. 377. 
73 ibid.  
74 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 2 § URL. 
75 Prop. 2004/05:110, s. 378.  
76 SOU 2011:32, s. 172. Se avsnitt 3.2.2 för en mer ingående diskussion.  
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2.2.2 Spridning till allmänheten 

En upphovsman har rätt att tillåta eller förbjuda att hans eller hennes verk bjuds ut till 

försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten (2 § 3 st. 4 p. URL). 

Denna spridningsrätt gäller bara fysiska exemplar av skyddade verk och omfattar därför inte 

tillgängliggörande av verk i digitala miljöer, exempelvis genom e-post, länkning eller 

uppladdning till webbsidor på internet.77 Sådana utnyttjanden utgör i stället överföring till 

allmänheten och i vissa fall även framställning av exemplar. Att verket enligt bestämmelsens 

ordalydelse ska spridas till allmänheten betyder motsatsvis att spridning inom den närmaste 

familje- eller bekantskapskretsen inte omfattas av ensamrätten till verket.78  

 

Spridningsrätten begränsas av den så kallade konsumtionsprincipen som kommer till uttryck i 

19 och 20 §§ URL. Konsumtion innebär att verksexemplar som har överlåtits inom EES med 

upphovsmannens samtycke som huvudregel får spridas vidare. Upphovsmannens rätt att 

kontrollera spridningen av exemplaret konsumeras alltså genom överlåtelsen. Denna princip 

gäller emellertid bara vid slutliga överlåtelser, dvs. vid köp, byte eller gåva. Uthyrning eller 

utlåning av skyddade verksexemplar ger därför inte någon möjlighet till vidarespridning.79 

Konsumtionsprincipen omfattar dessutom bara de enskilda exemplar som överlåtits med 

upphovsmannens samtycke och inte verket som sådant.80 En bildkonstnär som säljer, byter eller 

ger bort en skulptur förlorar därmed rätten att bestämma över hur det överlåtna exemplaret får 

spridas och visas. Mottagaren får dock inte rätt till verket i dess inre form och får därför inte 

framställa nya exemplar eller upphovsrättsligt förfoga över verket på något annat sätt än genom 

spridning (19 §) och visning (20 §) av det överlåtna exemplaret.81  

 

Rätten att sprida exemplar av verk till allmänheten är ett viktigt komplement till exemplarrätten. 

När en upphovsman överlåter rätten att framställa exemplar av ett verk anses mottagaren 

nämligen också erhålla en rätt att sprida de exemplar som han lovligen framställer.82 Men vad 

gäller egentligen för verk som framställs med stöd av 24 § URL eller någon liknande 

inskränkning i stället för med upphovsmannens samtycke? När byggnader och utomhuskonst 

avbildas sker det oftast utan upphovsmannens vetskap och genom en process som innebär att 

                                                 
77 Levin, 2011, s. 142.  
78 Prop. 1960:17, s. 62-63.  
79 Prop. 1994/95:58, s. 59.  
80 Adamson m.fl., 2013, kommentar till 19 § URL.  
81 ibid.  
82 SOU 1956:25, s. 95. Se också Levin, 2016, s. 142.  



21 

 

nya exemplar av verken framställs. Eftersom avbildningarna inte har överlåtits med 

upphovsmannens samtycke omfattas de inte heller av konsumtionsprincipen. Frågan är därför 

om panoramaundantaget trots detta ger användare rätt att sprida de exemplar som framställs 

genom avbildning och om denna vidarespridningsrätt är lika långtgående som för de verk som 

med upphovsmannens tillåtelse överlåtits inom EES.83  

 

2.2.3 Överföring till allmänheten 

Överföring till allmänheten är ett teknikneutralt begrepp som omfattar alla distansöverföringar 

av upphovsrättsliga verk.84 Med överföring menas att ett verk på trådbunden eller trådlös väg 

görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten befinner sig. Detta 

innefattar även s.k. on-demand-situationer där överföring sker på ett sådant sätt att enskilda kan 

få tillgång verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer (2 § 3 st. 1 p. URL). 

Begreppet överföring introducerades i samband med Infosocdirektivets genomförande i svensk 

rätt och inkluderar allt från traditionella TV- och radiosändningar till streaming, podcasts och 

olika slags överföringar på internet.85  

 

Bruncevic och Käll lyfter fram musiktjänsten Spotify som ett exempel på tillgängliggörande 

genom överföring till allmänheten. Vid användning av tjänsten streamas musik på begäran till 

konsumentens dator eller mobiltelefon från centrala servrar och andra klientdatorer i ett slags 

kontinuerligt tillgängliggörande.86 Om det överförda musikverket dessutom spelas upp inför en 

fysiskt närvarande publik, exempelvis på en restaurang eller i en butik, sker även ett offentligt 

framförande av verket.87 Till skillnad från överföring till allmänheten innebär ett offentligt 

framförande att ett verk görs tillgängliga på samma plats som den där allmänheten kan ta del 

av verket (2 § 3 st. 2 p. URL). Detsamma gäller vid offentlig visning, med det ytterligare 

villkoret att tillgängliggörandet sker utan hjälp av tekniska hjälpmedel, som vid en 

konstutställning på ett museum eller galleri (2 § 3 st. 3 p.).88 

  

Upphovsmannens ensamrätt att kontrollera alla förfoganden som sker på distans grundar sig på 

artikel 3.1 i Infosocdirektivet. Av ingressen till direktivet framgår att bestämmelserna om 

                                                 
83 Mer om spridningsrätten och panoramaundantaget i avsnitt 3.2.1. 
84 Prop. 2004/05:110 s. 378.  
85 Levin, 2011, s. 140–141.  
86 Se Bruncevic, Käll, 2016, s. 37. 
87 Bernitz m.fl., 2013, s. 79.  
88 Flera förfoganden som tidigare ansetts utgöra offentligt framförande eller offentlig visning räknas numera som 

överföringar till allmänheten. Se Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 2 § URL. 
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överföring till allmänheten (engelska: communication to the public) ska ges en vidsträckt och 

enhetlig tolkning för att säkerställa en hög skyddsnivå till förmån för upphovsmän och 

rättighetshavare.89 Den närmare innebörden av artikel 3.1 har förtydligats och i viss mån 

vidareutvecklats genom EU-domstolens praxis, i synnerhet när det kommer till överföring via 

internet och tillgängliggörande av verk genom särskilda länkningsåtgärder. 

 

I det vägledande förhandsavgörandet C-466/12 (Retriever) konstaterade EU-domstolen att 

begreppet överföring till allmänheten består av två kumulativa förutsättningar: att det sker en 

överföring och att överföringen sker till allmänheten.90 För att en överföring ska komma till 

stånd är det tillräckligt att verket görs tillgängligt för en publik så att mottagarna kan ta del av 

verket, oavsett om någon faktiskt utnyttjare denna möjlighet eller inte. Med allmänhet avses ett 

obestämt men relativt stort antal möjliga mottagare. Att överföringsrätten är så pass långtgående 

beror som tidigare nämnts på att Infosocdirektivet tillförsäkrar upphovsmännen en hög 

skyddsnivå.91  

 

Själva frågan i Retriever handlade om huruvida tillhandahållandet av klickbara länkar till ett 

antal artiklar som lovligen publicerats på en tidnings webbplats utgör en överföring som kräver 

upphovsmannens samtycke. EU-domstolen förklarade inledningsvis att länkning till verk som 

är fritt tillgängliga på en annan webbplats är en åtgärd som riktar sig till samtliga potentiella 

användare av webbplatsen och därmed till ett obestämt och relativt stort antal mottagare. 

Länkning till verk som redan publicerats på internet med rättighetshavarens samtycke utgör 

bara överföring till allmänheten om åtgärden riktar sig till en ny publik i förhållande till den 

ursprungliga överförföringen. När i princip vilken internetanvändare som helst kan nå den 

länkade webbplatsen har de tillhandahållna länkarna inte gjort verken på webbplatsen 

tillgängliga för en annan publik än den som rättighetsinnehavaren ursprungligen tänkt sig. Om 

länkarna däremot kringgår någon slags begränsning, som en betalvägg eller ett inloggningskrav, 

blir det möjligt för en större krets av potentiella användare att ta del av de länkade verken.92 

Vid bedömningen av om en länkningsåtgärd utgör överföring till allmänheten spelar det inte 

någon roll vilken typ av länkar som används. Både direkta länkar till innehållet och inbäddade 

länkar som visar innehållet redan på den länkande webbplatsen får användas under förutsättning 

                                                 
89 Se direktiv 2001/29/EG, skäl 9, 10 och 23.  
90 Mål C-466/12 Svensson/Retriever, p. 16.  
91 ibid, p. 17. Se även de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Premier League, p. 193.  
92 Mål C-466/12 Svensson/Retriever, p. 31. 
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att de riktar sig till samma publik med hjälp av samma teknik som den ursprungliga 

överföringen, dvs. tillgängliggörande via internet.93  

 

I ett senare avgörande, C-160/15 (GS Media) uttalade sig EU-domstolen om fall där länkning 

sker till verk som gjorts tillgängliga på internet utan rättighetsinnehavarens samtycke. Målet 

handlade om ett holländskt mediebolag som på sin webbplats hade länkat till en dittills 

opublicerat Playboy-bild som olovligen laddats upp på en fildelningssida, dock inte av 

mediebolaget själva.94 EU-domstolen konstaterade att det inte är tillåtet att länka till verk om 

den som tillhandahåller länkarna känner till eller rimligen borde känna till att verket olovligen 

har offentliggjorts på den länkade webbplatsen. Den som tillhandahåller länkar i vinstsyfte ska 

presumeras känna till att materialet är olovligt uppladdat och måste därför motbevisa 

presumtionen för att länkningsåtgärden ska vara tillåtlig.95  

 

Överföring till allmänheten är en förfoganderätt som samlar upp många slags utnyttjanden av 

upphovsrättskyddade verk, inte minst tillgängliggöranden av verk via internet. Men för en 

privatperson kan de ibland vara svårt att försäkra sig om att en överföring verkligen är tillåten 

eller om agerande faller utanför upphovsrättens lagstadgade begränsningar. Är det till exempel 

tillåtet att ladda upp en bild föreställande en byggnad eller ett offentligt konstverk på Facebook? 

Panoramaundantaget i 24 § URL begränsar visserligen upphovsmannens ensamrätt till verk på 

allmän plats. Men gäller det även när bilder tagna i det offentliga rummet återges genom 

distansöverföringar på internet? Måste rätten att avbilda byggnader och konstverk förstås så att 

avbildningar får läggas ut på internet eller blir det, som vid vissa länkningsåtgärder, fråga om 

en ny publik? Kanske får konstnärer och arkitekter helt enkelt finna sig i att deras verk på 

allmänna platser är tillgängliga för ett potentiellt obegränsat antal människor.96 

 

2.2.4 Sammanfattande slutsatser 

Av det föregående avsnittet framgår att upphovsmannens förfoganderätter enligt 2 § URL är 

tydligt definierade och oftast klart avskilda gentemot varandra. Upphovsmannens rätt att 

framställa (1–2 st.), sprida (3 st. 4 p.) och överföra (3 st. 1 p.) exemplar av skyddade verk 

motsvarar dessutom begreppsanvändningen i Infosocdirektivet och bidrar således till en 

                                                 
93 Se mål C-348&13 BestWater International  
94 Mål C-160/15 GS Media.  
95 ibid, särskilt p. 55. 
96 Se avsnitt 3.2.2. 
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harmoniserad förståelse av upphovsrättens rättigheter och undantag (jfr artikel 2–4 i 

Infosocdirektivet). 

 

Uttrycket avbilda i 24 § URL medför vissa svårigheter eftersom det inte motsvarar något av de 

grundläggande upphovsrättsliga begreppen med avseende på förfoganden.97 Då inskränkningen 

inte kan ges en systematisk tolkning med ledning av dess ordalydelse eller utformning måste 

det i stället göras en helhetsbedömning av panoramaundantagets innebörd.98 Syftet med nästa 

avsnitt är därför att identifiera vilka generella tolkningsprinciper och intressen som får läggas 

till grund för en tolkning av upphovsrättens inskränkningar och undantag.  

 

2.3 Tolkningen av upphovsrättens inskränkningar 

En av upphovsrättens grundläggande funktioner är att säkerställa upphovsmännens rätt till sina 

intellektuella och kreativa skapelser.99 Denna rättighet kommer till uttryck redan i den svenska 

grundlagen som i 2 kap. 16 § regeringsformen (RF) anger att författare, konstnärer och 

fotografer äger rätt till sina verk. Upphovsrätten är dock inte bara ett ekonomiskt skydd för 

immateriell egendom. I ett flertal internationella fördrag och deklarationer har upphovsrätten 

även formulerats som en grundläggande mänsklig rättighet och som en viktig del av ett öppet 

och demokratiskt kunskapsutbyte.100 

 

Det är emellertid inte bara upphovsmän och rättighetshavare som har ett legitimt intresse av att 

kunna använda upphovsrättskyddade verk i olika situationer. Mot upphovsmannens ensamrätt 

står nämligen det allmänna intresset att i vissa situationer och för vissa ändamål nyttja skyddade 

verk utan hinder av upphovsrätten. Dessa ändamål inkluderar bland annat användning av verk 

i utbildningssyfte, för personer med funktionsnedsättning, i nyhetsrapportering och i en mängd 

andra situationer där ett undantagslöst skydd för upphovsmannen skulle leda till stora praktiska 

problem.101 Upphovsrätten är därför konstruerad som en balans mellan upphovsmännens 

ensamrätter och ett antal inskränkningar i upphovsrättslagens andra kapitel som är nödvändiga 

för att tillgodose vissa allmänna och enskilda intressen.102  

 

                                                 
97 Se justitiesekreterare Runes förslag till avgörande i NJA 2016 s. 212. 
98 ibid.  
99 Bruncevic, Käll, 2016, s. 28. 
100 ibid, s. 20. 
101 Prop. 1960:17, s. 60. 
102 Prop. 2004/05:110, s. 83. 
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I förarbetena till upphovsrättslagen betonas att restriktivitet ska gälla vid införande och tolkning 

av inskränkningar i upphovsrätten. Det motiveras främst av att ensamrätterna också utgör 

förmögenhetstillgångar för den enskilda rättighetshavaren.103 Denna uppfattning finner visst 

stöd i 2 kap. 16 § RF som med ordalydelsen äger rätt till verkar ha utgått från upphovsrätten 

som en ekonomisk förmögenhetsrätt.104 Vad gäller själva intresseavvägningen mellan 

upphovsmannens rätt och allmänintresset uttalade departementschefen i prop. 1960:17 att det 

bör förbehållas upphovsmannen rätt att tillgodogöra sig alla sådana utnyttjanden av ett verk 

som har praktiskt betydelse, men att denna rätt kan inskränkas med hänsyn till religiösa, 

kulturella eller i övrigt samhälleliga behov.105 I NJA 1986 s. 702 var Högsta domstolen noga 

med att framhålla upphovsmannens rätt att förfoga över sina verk som fullständig och 

heltäckande med ett synnerligen begränsat utrymme för domstolar att tolka in andra 

begränsningar i upphovsrätten än de som uttryckligen är angivna i lagen. Rätten ansåg dessutom 

att det synes vara nära nog uteslutet att uppställa sådana begränsningar i syfte att tillgodose 

andra intressen än samhällets, såsom kommersiella intressen. 

 

Eftersom Sverige är medlem i Europeiska unionen måste inskränkningarna i upphovsrättslagen 

tolkas på ett sätt som är förenligt med Infosocdirektivet och dess övergripande målsättningar. 

Infosocdirektivets huvudsakliga syfte är att harmonisera delar av upphovsrätten för att garantera 

en hög skyddsnivå för upphovsmän och att säkerställa en fungerande inre marknad med fri 

rörlighet för varor och tjänster som innehåller eller bygger på immaterialrätt.106 Artikel 5 i 

direktivet innehåller därför en närmast uttömmande uppräkning av tillåtna inskränkningar i 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna, se dock artikel 5.3.o.107 Den största delen av 

undantagen är inte obligatoriska utan fastställer bara vilka inskränkningar som medlemsstaterna 

får införa i sin nationella upphovsrättslagstiftning.108  

 

EU:s medlemsstater har ett stort utrymme för skönsmässiga bedömningar när de beslutar om 

inskränkningarnas räckvidd och utformning i den nationella rätten.109 Av EU-domstolens praxis 

framgår dock att varje unionsrättslig bestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig 

hänvisning till medlemsstaternas egna rättsordningar för att bestämma deras innebörd och 

                                                 
103 Se bl.a. prop. 1992/93:214 s. 41 och prop. 2004/05:110, s. 83. 
104 Se Bruncevic, Käll, 2016, s. 21. 
105 Prop. 1960:17, s 60. 
106 Direktiv 2001/29/EG, skäl 6–7. 
107 ibid, artikel 5 samt skäl 32. 
108 Se Westman, 2013, s. 606. 
109 Mål C-145/10 Painer, p. 101–103. 
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tillämpningsområde måste anses utgöra ett självständigt EU-rättsligt begrepp som ska tolkas 

enhetlig i hela unionen.110 De nationella undantagsbestämmelserna måste dessutom vara ägnade 

att säkerställa målet med Infosocdirektivet, en hög skyddsnivå för upphovsmän, och får inte 

vara mer långtgående än vad som krävs för att syftet med inskränkningen ska uppnås enligt de 

unionsrättsliga principerna om proportionalitet och ändamålsenlighet.111  

 

Det kanske tydligaste exemplet på den återhållsamhet och restriktivitet som måste iakttas vid 

tolkningen av Infosocdirektivets inskränkningar är den så kallade trestegsregeln i artikel 5.5, 

som stadgar att (1) inskränkningar bara får tillämpas i vissa särskilda fall (2) som inte strider 

mot det normala utnyttjandet av verket eller annat alster och (3) inte oskäligt inkräktar på 

rättighetshavarens legitima intressen. Trestegsregeln är en väletablerad tolkningsprincip som 

kommer till uttryck i bl.a. artikel 9.2. i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga 

verk och artikel 10 i WIPO-fördraget om upphovsrätt. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är att 

förhindra att upphovsmännens rättigheter begränsas i en alltför stor utsträckning 112  

  

                                                 
110 Se bl.a. mål C-510/10 TV2 Danmark, p. 33 och 36. 
111 ibid, p. 104–106. 
112 För mer om denna tolkningsregel, se avsnitt 4.1. 
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3 Rätten att avbilda byggnader och konstverk 

Rätten att under vissa förutsättningar avbilda byggnader och konstverk är en inskränkning i 

upphovsrätten som regleras i 24 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. Av första stycket framgår att konstverk får avbildas om de stadigvarande är 

placerade på eller vid allmän plats utomhus. I andra stycket föreskrivs dessutom att byggnader 

fritt får avbildas. Bestämmelsen motsvarar till stor del artikel 5.3.h i Infosocdirektivet och fick 

sin nuvarande lydelse i samband med att direktivet införlivades i svensk rätt. Några större 

ändringar av paragrafens ordalydelse eller rekvisit ansågs emellertid inte vara nödvändiga när 

direktivet skulle genomföras.113  

 

3.1 Avbildningsrätten i 24 § URL 

Panoramafriheten och den fria avbildningsrätt som kommer till uttryck i 24 § URL skiljer sig 

från de flesta undantagsbestämmelser i upphovsrättslagens andra kapitel. Det grundläggande 

rekvisitet avbilda förekommer nämligen bara på ett ställe i hela lagen och ger ingen närmare 

indikation på vilken eller vilka av förfoganderätterna i 2 § som inskränkningen avser. Begreppet 

har inte heller någon systematisk koppling till den terminologi som används i Infosocdirektivet, 

där artikel 5.3.h ger medlemsstaterna möjlighet att lagstifta om rätt till användning av verk, till 

exempel arkitektoniska verk eller skulpturer, avsedda att vara stadigvarande placerade på 

allmän plats. Med uttrycket användning av verk (engelska: use of works) avses både 

mångfaldigande och överföring till allmänheten.114 

 

I den tyska upphovsrättslagen har panoramafriheten formulerats som en något mer lättbegriplig 

inskränkning med en begreppsanvändning som, till skillnad från 24 § URL, direkt 

överensstämmer med förfoganderätterna i Infosocdirektivet.115 Undantagsbestämmelsen i 59 § 

Uhreberrechtsgesetz innefattar således en rätt att utan upphovsmannens samtycke mångfaldiga 

(vervielfältigen), sprida (verbrieten) och att offentligt reproducera eller återge (öffentlich 

wiederzugeben) byggnader och konstverk som är permanent placerade i det offentliga 

rummet.116 Att den svenska panoramafrihetens räckvidd enligt 24 § URL grundar sig på ett 

jämförelsevist otydligt begrepp som inte används på något annat ställe, varken i den svenska 

                                                 
113 Prop. 2004/05:110, s. 225 
114 Se artikel 1–3 direktiv 2001/29/EG. Se även prop. 2004/05:110, s. 226. 
115 Se Björkenfeldt, 2016, s. 315. 
116 Urheberrechtsgesetz, UrhG, [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html], hämtad 

2017-12-18. 
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upphovsrättslagen eller i styrande EU-direktiv, gör det svårare att avgöra vilka delar av 

upphovsmannens ensamrätt som bestämmelsen faktiskt begränsar.117 

 

3.1.1 Bestämmelsens bakgrund 

Allmänhetens rätt att fotografera, filma, måla av eller på andra sätt avbilda byggnader och 

konstverk har sedan länge varit med som en undantagsbestämmelse i upphovsrättslagen och 

dess föregångare. Redan i 7 § lagen den 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst (KL) 

föreskrevs en rätt att genom teckning eller annan grafisk konst, målarkonst eller fotografi 

efterbilda konstverk, som finnes å eller vid väg eller gata, torg eller annan allmän plats; av 

byggnadsverk må dock allenast det yttre efterbildas.118 Auktorrättskommittén förklarade i sitt 

lagförslag från 1956 att bestämmelsen har sin grund i att dessa typer av verk i viss mening utgör 

allmän egendom, då de genom sin placering ingår i den öppna stads- eller landskapsbilden, och 

att det därför borde vara fritt för var och en att återge verken och alla deras enskildheter.119 

Inskränkningen motiverades alltså av att allmänhetens rätt till det offentliga rummet ansågs 

väga tyngre än upphovsmannens intresse att kontrollera återgivningen av sina verk på allmän 

plats. Denna bestämmelse kom senare att införas i 25 § 3 st. i 1960 års upphovsrättslag (numera 

24 § URL), med det ytterligare rekvisitet att konstverket ska vara stadigvarande anbragt för att 

kunna avbildas.120  

 

I en utredning från 1990 presenterades ett förslag om att begränsa rätten att avbilda konstverk 

som stadigvarande är placerade på allmän plats till att inte gälla i situationer när konstverket är 

huvudmotivet i avbildningen. Utredarna resonerade att bestämmelsen inte var nödvändig för att 

tillgodose intresset av icke-kommersiell reproduktion, som redan skyddas av rätten att 

framställning av exemplar för privat bruk (12 § URL), och att upphovsmännen rimligen borde 

vara berättigade till ersättning för den resterande användningen i kommersiellt syfte.121 

Departementschefen kom emellertid fram till att det saknades tillräckliga skäl för att begränsa 

panoramaundantaget till fall där konstverket inte är huvudmotiv eftersom det skulle göra 

bestämmelsen svårare att tillämpa.122 Även Auktorrättskommittén gav uttryck för 

uppfattningen att det kan vara svårt att avgöra om ett konstverk verkligen är huvudmotivet i en 

                                                 
117 Westman, 2013. s. 602. 
118 Se prop. 1960:17 s. 164–165. 
119 SOU 1956:25, s. 263–264. 
120 Prop. 1960:17, s. 165. 
121 SOU 1990:30, s. 475-480. 
122 Prop. 1992/93:214, s. 100. 
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avbildning, exempelvis när ett vykort återger ett torg med en skulptur, och påpekade att sådan 

användning oftast lär ha mycket liten ekonomisk betydelse för konstnärerna.123  

 

I samband med en språklig och redaktionell översyn av upphovsrättslagens bestämmelser 

konstaterade den statliga utredaren Jan Rosén att uttrycket avbilda i 24 § varit föremål för olika 

diskussioner och tolkningar.124 Han kom fram till att begreppet möjligen indirekt ger rätt till en 

begränsad spridning till allmänheten (2 § 3 st. 3 p.) men att ordet avbilda inte kan anses rymma 

något annat än exemplarframställning (2 § 1–2 st.). I utredningen presenterades därför ett 

förslag om att ersätta begreppet avbilda med genom avbildning framställa exemplar.125 Varken 

denna utredning eller upphovsrättsutredningen från 1990 ledde dock till några ändringar eller 

omformuleringar vad gäller rätten att avbilda byggnader och konstverk som stadigvarande är 

placerade på allmän plats. Uttalandet saknar därför den betydelse och auktoritativa ställning 

som förarbeten till lagregler har.126  

 

Inte heller prop. 2004/05:110 föranledde några innehållsmässiga ändringar av 24 § URL då 

regeringen ansåg att den nationella bestämmelsen redan var förenlig med Infosocdirektivet.127 

Sedan direktivet trädde i kraft måste undantaget i 24 § emellertid tolkas och tillämpas inom 

ramarna för den unionsrättsliga panoramafriheten. Artikel 5.3.h i Infosocdirektivet är som 

tidigare nämnts en frivillig inskränkning som medlemsstaterna kan välja att införliva i olika stor 

utsträckning. De har härvid ett stort utrymme för skönsmässiga bedömningar, så länge 

inskränkningen inte går utöver vad som är tillåtet enligt direktivet och EU-rätten i stort.128 Ett 

exempel på en nationell undantagsbestämmelse som inte är fullt lika långtgående som den 

svenska går att hitta i den danska 24 § lov om ophavsret, som stadgar att konstverk och 

byggnader får avbildas nå de er varigt anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig plads 

eller vej. Av andra stycket framgår att bestämmelsen inte gäller såfremt kunstværket er 

hovedmotivet og gengivelsen udnyttes erhvervsmæssigt (utnyttjas kommersiellt, min övers.).129 

I sin komparativa analys av panoramafriheten i flera nordiska länder förklarar Björkenfeldt att 

begreppet afbilda enligt dansk doktrin ska ges en vidsträckt tolkning så att det inte bara 

                                                 
123 SOU 1956:25, s. 264. 
124 SOU 2011:32, s. 171. 
125 ibid, s. 172. 
126 Se Westman, 2013, s. 604. 
127 Prop. 2004/05:110, s. 226. 
128 Mål C-145/10 Painer, p. 101–103. 
129 Ophavsretsloven [www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796], hämtad 2017-12-18. 
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innefattar framställning av exemplar utan även efterföljande användning av den, dock endast 

genom spridning, visning och framförande (jfr. 2 § 3 st. 2–4 p. URL).130  

 

3.1.2 Avbildning av konstverk i annonser och kataloger 

Förutom den klassiska panoramafriheten beskriver 24 § URL även två andra situationer när det 

är tillåtet att avbilda konstverk, nämligen i annonserings- eller försäljningssyfte samt i fysiska 

kataloger över samlingar (24 § 1 st. 2–3 p.). Dessa inskränkningar motsvarar som tidigare 

nämnts artikel 5.3.j och 5.3.o i Infosocdirektivet.131 Av 24 § 1 st. 2 p. URL framgår att konstverk 

får avbildas om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men bara 

i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen. För att 

avbildningen ska vara tillåten måste det alltså vara fråga om någon av två möjliga situationer. I 

den ena måste konstverket ingå i en utställning som dock inte behöver äga rum i 

försäljningssyfte. I den andra måste konstverket vara till salu, oavsett om försäljningen sker i 

samband med en utställning eller inte.132 Avbildningen får endast göras i meddelanden om 

utställningen eller försäljningen, exempelvis annonser, prospekt eller affischer.133 Att 

annonseringen endast får ske i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller 

försäljningen innebär att det inte är tillåtet att producera mer marknadsföringsmaterial än vad 

som motiveras av produkternas informationssyfte.134 

 

I 24 § 1 st. 3 p. stadgas att konstverk får avbildas om de ingår i en samling, i kataloger, dock 

inte i digital form. Med kataloger avses en systematisk förteckning som upptar samtliga eller 

huvuddelen av verken i en samling.135 Bestämmelsen innebär att samlingar som varken ställs 

ut eller är till salu får avbildas i analog form, exempelvis i tryckta kataloger för interna 

dokumentationsändamål.136 Anledningen till att bestämmelsen inte omfattar avbildning i 

digitala kataloger är att detta material är lättare att sprida, kopiera och överföra. Om en samling 

är öppen för allmänheten får den anses utställd och omfattas därför av andra punkten, vilket 

innebär att både analog och digital återgivning i kataloger får ske i den utsträckning som behövs 

för att främja utställningen.137 Westman påminner i detta sammanhang om att det i tredje 

                                                 
130 Se Björkenfeldt, 2016, s. 314–315. 
131 Prop. 2004/05:110, s. 227. 
132 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 24 § URL. 
133 Se SOU 1956:25, s. 262. och prop. 2004/05:110, s. 224. 
134 1992/93:214, s. 98. 
135 SOU 1956:25, s. 262–263. 
136 Se prop. 2004/05:110, s. 228. 
137 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 24 § URL. 
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punkten anges att rätten att avbilda konstverk i kataloger inte gäller bilder i digital form. Att 

lagstiftaren ansåg det nödvändigt med detta förtydligande kan ses som en indikation på att 

begreppet avbilda i sig inte utesluter digital reproduktion av verk.138  

 

3.2 Panoramafrihetens rekvisit 

Panoramaundantaget i 24 § URL anger vissa fall då konstverk och byggnader får avbildas fritt. 

Den första bestämmelsen om panoramafrihet i 24 § 1 st. 1 p. ställer upp tre kumulativa rekvisit 

för att ett konstverk ska kunna avbildas utan upphovsmannens tillåtelse. Det måste vara fråga 

om konstverk som (1) stadigvarande är placerade (2) på eller vid allmän plats (3) utomhus. Av 

första stycket framgår dessutom att det är just avbildning som är det specifika upphovsrättsliga 

förfogande som undantas från upphovsmannens ensamrätt under dessa förutsättningar.  

 

Att konstverken på eller vid den allmänna platsen måste vara stadigvarande placerade innebär 

att bestämmelsen inte gäller konstverk som ingår i tillfälliga utställningar eller som annars är 

utplacerade under en begränsad tidsperiod.139 Rekvisitet utesluter som tidigare nämnts indirekt 

vissa typer av konstnärliga verk som till sin abstrakta eller tillfälliga natur inte går att ge en 

permanent placering på allmän plats. Det kan exempelvis vara fråga om musikaliska eller 

sceniska framföranden. Även om det går att komma på situationer där sådana verk också kan 

placeras ut stadigvarande måste bestämmelsen ändå förstås utifrån det allmänna intresset att 

kunna avbilda en stads- eller landskapsbild utan hinder av upphovsrätten till de byggnader och 

konstverk som ingår i den.  

 

Allmän plats är ett juridiskt begrepp som avser en plats som är tillgänglig för alla. Begreppet 

används bland annat i plan- och bygglagen (2010:900) samt i vapenlagen (1996:67) och 

brottsbalken (BrB), dock med innebörder som skiljer sig åt och definitioner som inte är 

enhetliga och systematiska för hela det svenska rättssystemet.140 För upphovsrättslagens del 

syftar allmän plats på en plats under bar himmel som utan vidare är tillgänglig för allmänheten, 

till exempel gator, torg och parker.141 Avbildningsrätten i 24 § URL gäller emellertid också för 

konstverk som är placerade vid allmän plats. Konstverk som ingår i den öppna stads- eller 

landskapsbilden får därför återges fritt, oavsett om platsen de befinner sig på är i allmän eller 

                                                 
138 Westman, 2016, s. 603. 
139 Adamsson, m.fl., 2013, kommentar till 24 § URL. 
140 Jfr t.ex. 4 § 2 st. plan- och bygglagen (2010:900) och prop. 2013/14:226, s. 47. 
141 SOU 1956:25, s. 264. 
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privat ägo.142 Som exempel kan nämnas en skulptur på en privatägd tomt som är synlig från en 

allmän väg. I sin kommentar till upphovsrättslagen noterar Henry Olsson att paragrafen inte 

uttryckligen hänför sig till offentliggjorda konstverk (se 8 §), men att ett offentliggörande av de  

konstverk som avbildas med stöd av 24 § nästan alltid har skett genom verkets placering i det 

offentliga rummet.143  

 

För inskränkningen i 24 § 1 st. 1 p. URL är det inte tillräckligt att konstverk stadigvarande är 

placerade på eller vid allmän plats. Verken måste även vara placerade utomhus. Den enkla 

innebörden av detta rekvisit är att konstverk som är placerade inomhus, exempelvis i kyrkor, 

muséer eller liknande, inte får avbildas med stöd av panoramaundantaget. Det gäller även om 

platserna är tillgängliga för allmänheten.144 Eftersom 24 § uppställer ett krav på att konstverken 

måste vara placerade utomhus är den svenska panoramafriheten mer begränsad än vad som är 

tillåtet enligt Infosocdirektivet.145 Artikel 5.3.h ger nämligen medlemsstaterna möjlighet att 

begränsa upphovsmannens rätt vad gäller verk som är avsedda att vara stadigvarande 

placerade på allmän plats, utan några ytterligare krav på att den allmänna platsen ska vara 

belägen utomhus.  

 

Förutom konstverk är det även möjligt att avbilda byggnader med stöd av panoramaundantaget. 

Byggnadsverk som har kommit till utförande, alltså inte modeller eller ritningar, utgör alltid 

stadigvarande inslag i den öppna stads- eller landskapsbilden. Därför anges helt enkelt att 

byggnader fritt får avbildas (24 § 2 st. URL). Avbildningsrätten är inte begränsad till det yttre 

utan även byggnaders invändiga partier såsom hallar och trapphus får återges.146 Detsamma 

gäller dock inte för konstverk som finns inuti byggnaden eller som framförs på byggnadens 

utsida. Det kan till exempel vara fråga om dekorationen på en kyrkports inre sida eller om 

väggmålningar och ljusilluminationer på en byggnads fasad.147  

 

3.2.1 Innebörden av begreppet ”avbilda” 

För alla punkter i 24 § URL gäller att byggnader och konstverk får avbildas utan samtycke från 

upphovsmannen. Begreppet avbilda syftar enligt förarbetena på reproduktion i planet. Det 

                                                 
142 Prop. 1960:17, s. 167. 
143 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 24 § URL. 
144 Prop. 1960:17, s. 167. Jfr. SOU 1956:25, s. 264. 
145 Prop. 2004/05:110, s. 226. 
146 Prop. 1960:17, s. 167–168. 
147 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 24 § URL. 
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innebär att byggnader och konstverk får återges genom målning, teckning, fotografering eller 

andra tekniker genom vilka verken reproduceras i två dimensioner.148 Bestämmelsen rymmer 

därför inte återgivningar av verk i tredimensionell eller plastisk form, såsom avgjutningar av 

skulpturer eller modeller av byggnader.149 Det är inte heller tillåtet att uppföra ett nytt konstverk 

eller byggnad med det ursprungliga verket som förebild. Genom att läsa artikel 2, 3 och 5.3 i 

Infosocdirektivet i kombination med varandra är det möjligt att sluta sig till att det 

unionsrättsliga panoramaundantaget i artikel 5.3.h ger medlemsstaterna rätt att begränsa 

upphovsmannens rätt till exemplarframställning och överföring till allmänheten. Att 24 § URL 

bara medger avbildning i planet har i lagförarbetena tolkats som att den svenska 

undantagsbestämmelsen på flera sätt är mer begränsad än vad direktivet egentligen tillåter.150 

 

Upphovsmannens rätt att framställa exemplar innefattar som bekant varje direkt eller indirekt 

samt tillfällig eller permanent framställning av exemplaret, oavsett i vilken form eller med 

vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis (2 § 2 st. URL). Då 

upphovsrätten inte är begränsad till verk i deras ursprungliga form medför en avbildning 

oundvikligen att ett nytt exemplar av det skyddade verket framställs.151 För mångfaldigandet 

av verket spelar det inte någon roll om framställningen är direkt som vid fotografering eller 

indirekt som vid målning. Begreppet avbilda måste följaktligen förstås så att det åtminstone 

innefattar en rätt att genom avbildning framställa exemplar av byggnader och konstverk som 

stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus. Panoramaundantaget i 24 § 

medger dock inte alla former av exemplarframställning, utan endast de återgivningar som 

innebär att verket reproduceras i planet. Bestämmelsen utgör därför inte en heltäckande 

inskränkning i upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar av byggnader och konstverk.  

 

Rätten att framställa exemplar för privat bruk enligt 12 § URL är en viktig begränsning i 

upphovsmannens rätt att kontrollera ett verks mångfaldigande. Enligt första stycket får var och 

en för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliga verk. Med privat bruk 

avses bruk inom privatlivet, det vill säga för egen eller för den närmaste bekantskapskretsens 

räkning.152 Om man utgår från att panoramaundantaget bara omfattar exemplarframställning 

kan skillnaden mellan inskränkningarna i 12 och 24 §§ förefalla ganska obetydligt. Den 

                                                 
148 SOU 1956:25, s. 264 och prop. 2004/05:110, s. 224–225. 
149 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 24 § URL. 
150 Prop. 2004/05:110, s. 226. 
151 Se SOU 2011:32, s. 172 och avsnitt 2.2.1 i denna uppsats. 
152 Olin, 2016, kommentar till 12 § URL. 
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huvudsakliga skillnaden är att 24 § inte innehåller några uttryckliga begränsningar med hänsyn 

till vidareutnyttjanden eller mängden verk som får framställas med stöd av bestämmelsen (jfr 

12 § 1 st.).153 Det behöver inte heller vara fråga om offentliga verk, trots att det vid avbildningar 

av byggnader och konstverk på allmän plats ofta är fråga om sådana.  

 

Det kan verka som att undantagsbestämmelserna om panoramafrihet och kopiering för privat 

bruk överlappar varandra i en ganska stor utsträckning. I förarbetena till 24 § URL har 

lagstiftaren emellertid accepterat att avbildningar under vissa omständigheter får göras 

tillgängliga för allmänheten, något som inte är tillåtet med stöd av 12 §. Det som motiven tar 

sikte på är när avbildningar används för framställning och försäljning av vykort föreställande 

bl.a. statyer, monument och byggnadsverk som är placerade på torg, parker eller vid allmänna 

vägar.154 Även verk som utgör huvudmotiv får spridas och vykorten får framställas i 

kommersiellt syfte. Skälet till att lagstiftaren har accepterat denna användning är att själva 

utnyttjandet anses ha mycket liten ekonomisk betydelse för upphovsmannen.155 Att 

avbildningar får bjudas ut till försäljning innebär att bestämmelsen medger viss spridning till 

allmänheten (1 § 3 st. 4 p.), åtminstone med avseende på fysiska reproduktioner i form av 

vykort. Westman menar att det finns två möjliga sätt att förstå det svenska panoramaundantaget 

som möjliggör spridning till allmänheten. Enligt det första alternativet rymmer begreppet 

avbilda även vissa former av tillgängliggöranden för allmänheten. Det andra alternativet 

innebär att begreppet bara innefattar själva exemplarframställningen, men att en begränsad 

spridning av exemplaren ändå underförstått anses vara tillåten.156 Skillnaden mellan de båda 

tolkningarna är ganska betydande eftersom vidarespridningen antingen grundar sig på en 

extensiv helhetsbedömning av begreppet avbilda eller på ett begränsat och indirekt undantag 

från begreppets egentliga räckvidd som bara accepterats av praktiska skäl. 

 

3.2.2 Överföring av bilder via internet 

Det råder skilda meningar i doktrinen vad gäller möjligheten att överföra avbildningar till 

allmänheten med stöd av 24 § URL. Om sådana tillgängliggöranden kan anses ingå i 

panoramafriheten betyder det att bilder på byggnader och konstverk får laddas upp på internet 

utan upphovsmannens samtycke, exempelvis via webbsidor och databaser som Wikipedia och 

                                                 
153 Se Nordell, 1997, s. 257, genom Westman, 2016, s. 604.  
154 SOU 1956:25, s. 264. Se även Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 24 § URL.  
155 SOU 1956:25, s. 264. 
156 Westman, 2016, s. 606–607. 
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Facebook. Överföring till allmänheten (2 § 3 st. 1 p.) är dock en relativt ny förfoganderätt som 

introducerades genom artikel 3.1 i Infosocdirektivet. Det är därför inte helt enkelt att avgöra 

hur förfogandeformen förhåller sig till bestämmelserna om panoramafrihet, som utgjort en 

inskränkning i den svenska upphovsrätten sedan 1900-talets början. Klart är åtminstone att det 

ursprungliga panoramaundantaget utformades utan digitala distansöverföringar i åtanke.  

 

Jan Rosén anser att 24 § URL visserligen ger en indirekt rätt till en begränsad spridning av 

exemplaren, men att själva uttrycket avbilda bara rymmer exemplarframställning genom 

reproduktion i planet.157 Något utrymme för överföring till allmänheten kan svårligen tolkas in 

med detta restriktiva synsätt. I sin populära kommentar till upphovsrättslagen konstaterar Henry 

Olsson att rätten till avbildning inte omfattar återgivning av avbildningen eller annat 

tillgängliggörande för allmänheten. Han menar därför att begreppet avbilda inte täcker de fall 

när en bild läggs ut på en hemsida.158 Faktum är dock att sådana utnyttjanden redan är vanligt 

förekommande. Allt från uppladdning av enkla semesterbilder på sociala medier till omfattande 

digitala karttjänster som Google Street View kan nämligen medföra att offentlig konst blir 

tillgänglig för en närmast obegränsad krets potentiella användare genom överföring till 

allmänheten.159 Medan en begränsad framställning och spridning av exemplar inom den 

närmaste familje- och bekantskapskretsen faller utanför upphovsmannens ensamrätt är det långt 

ifrån lika säkert att tillgängliggöranden för stora publiker på internet kan motiveras av det 

allmänna intresset.  

 

I sin artikel Avbildning av konstverk och byggnader på internet argumenterar Daniel Westman 

för att konstverk som stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus borde kunna 

överföras till allmänheten med stöd av 24 § URL, åtminstone när det inte handlar om 

kommersiella förfoganden som specifikt tar sikte på avbildade konstverk.160 Han betonar det 

motsägelsefulla i att å ena sidan tillåta försäljningar av fysiska avbildningar som vykort, men 

att å andra sidan förbjuda icke-kommersiella överföringar av samma verk på internet. Westman 

hänvisar också till Per Jonas Nordell som i sin avhandling jämför panoramaundantaget med 

12 § om framställning av exemplar för privat bruk. Nordell menar att avbildningar borde få 

                                                 
157 SOU 2011:32, s. 172 
158 Olsson, Rosén, 2016, kommentar till 24 § URL. 
159 Google Street View är en digital karttjänst som gör det möjligt för användare att från gatunivå ta del av 

panoramabilder i 360° föreställande allmänna platser längs med vägarna. Programmets mjukvara suddar 

automatiskt ut igenkännbara ansikten och bilnummer, men censurerar (ännu) inte upphovsrättskyddade 

konstverk. 
160 Westman, 2016, s 608. 
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göras tillgängliga för allmänheten eftersom någon inskränkning i vidareutnyttjanderätten inte 

finns stadgad i 24 §, till skillnad från 12 §.161 Westman anser också att en teknikneutral tolkning 

av upphovsrättslagens bestämmelser talar emot att vissa former av tillgängliggöranden, t.ex. 

distansöverföringar, underförstått undantas från inskränkningarna i andra kapitlet. Han 

framhåller även att en upphovsman som gör valet att träda in i det offentliga rummet inte längre 

kan göra anspråk på samma upphovsrättsliga skydd eftersom ensamrätten då ställs mot 

allmänintresset att fritt kunna återge den öppna stads- och landskapsbilden.162  

 

3.3 BUS mot Wikimedia – ensamrätt mot allmänintresse 

I den juridiska litteraturen har olika uppfattningar framförts vad gäller begreppet avbilda och 

huruvida det verkligen rymmer tillgängliggörande för allmänheten genom överföring.163 Frågan 

om en konstnärs upphovsrätt till utomhuskonst också gäller på internet var därför länge utan 

något tydligt svar. Högsta domstolen har i dagsläget förtydligat och i viss mån avgränsat den 

svenska panoramafrihetens räckvidd genom det vägledande avgörandet NJA 2016 s. 212. I 

rättsfallet tog Högsta domstolen ställning till om det med stöd av 24 § URL är möjligt att 

överföra bilder på offentlig konst till allmänheten via databaser på internet. Målet fick stor 

uppmärksamhet bland såväl jurister som lekmän och frågan om allmänhetens rätt till det 

offentliga rummet ställdes på sin spets.164 

 

3.3.1 Bakgrunden till avgörandet  

Parterna i NJA 2016 s. 212 var de ideella organisationerna Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) 

och Wikimedia Sverige (Wikimedia). BUS är en upphovsrättsorganisation som har till uppdrag 

att företräda bildkonstnärer och att främja deras ekonomiska och upphovsrättsliga intressen. 

Organisationen samlar även in ersättning för utnyttjandet av bildkonstnärliga verk och 

företräder upphovsmännen vid olika intrångsärenden. Wikimedia Sverige är en ideell förening 

som verkar för att sprida kunskap. Föreningen drivs utan vinstsyfte och ansvarar bland annat 

för driften av webbplatsen www.offentligkonst.se. På webbplatsen var det möjligt för vem som 

helst att ladda upp bilder på konstverk som är placerade på allmän plats runt om i Sverige. Dessa 

bilder sammanställdes sedan i en öppen och sökbar databas av offentlig konst som var fritt 

tillgänglig för allmänheten utan kostnad.  

                                                 
161 Nordell, 1997, s. 257, genom Westman, 2016, s. 604. 
162 Westman, 2016, s. 607. 
163 Jfr Westman, 2016, s. 602–608, och Olsson, Rosen, 2016, kommentar till 24 § URL. 
164 Se bl.a. Sveriges Radio [http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6404710], hämtad 

2017-12-28. 
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I juni 2014 väckte BUS talan mot Wikimedia vid Patent- och marknadsdomstolen angående 

flera upphovsrättsintrång. Bakgrunden var att Wikimedia på sin webbplats publicerat bilder på 

tre konstverk som stadigvarande är placerade på allmänna platser i Stockholm.165 BUS menade 

att konstverken gjorts tillgängliga på webbplatsen utan samtycke från upphovsmännen eller av 

BUS i egenskap av företrädare för dessa och att det därför var fråga om ett otillåtet utnyttjande 

i form av överföring till allmänheten.  

 

Wikimedia bestred käromålet och gjorde bland annat gällande att bilderna får göras tillgängliga 

på webbplatsen med stöd av 24 § 1 st. 1 p. URL. I första hand hävdade Wikimedia att 

inskränkningen inte bara ger rätt till exemplarframställning utan även till överföring av de 

avbildade konstverken. I andra hand menade föreningen att publiceringen av konstverken i vart 

fall inte är en överföring som kräver upphovsmannens samtycke eftersom den inte riktar sig till 

en ny publik.166 Konstnärernas verk hade nämligen redan gjorts tillgängliga på internet utan 

tekniska hinder eller krav på betalning, bland annat på konstnärernas egna webbplatser.  

 

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt beslutade att hänskjuta frågorna om 

panoramaundantagets räckvidd till Högsta domstolen genom ett så kallat hissförfarande enligt 

56 kap. 13 § rättegångsbalken (RB). Genom hänskjutningen ville tingsrätten veta:  

(1) Huruvida begreppet avbilda i 24 § 1 st. 1 p. URL ska förstås så att konstverk som 

stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus fritt får överföras till 

allmänheten via internet utan krav på tillstånd från upphovsmannen, och  

(2) om svaret på den första frågan påverkas av om överföringen till allmänheten sker i 

kommersiellt syfte eller om överföringen sker utan sådant syfte. 

 

3.3.2 Högsta domstolens bedömning 

Högsta domstolen inledde sin prövning av de hänskjutna frågorna med att konstatera att 

upphovsmannens ensamrätt balanseras av det allmänna intresset att i vissa situationer och för 

vissa ändamål använda skyddade verk utan hinder av upphovsrätten. Denna balans tillgodoses 

genom inskränkningarna i upphovsrättslagens andra kapitel. För panoramafrihetens del grundar 

                                                 
165 De aktuella konstverken är Duo av Thomas Qvarsebo (1998), Moby Dick av Johan Paalzow (2004) slutligen 

och Binär av Eva Hild (2012). 
166 Se avsnitt 2.2.3 om EU-domstolens hemsnickrade krav på överföring till en ny publik. 
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sig rätten att avbilda offentliga konstverk enligt 24 § 1 st. 1 p. på det allmänna intresset att fritt 

kunna återge stads- eller landskapsbilden utan hinder av de upphovsrättskyddade konstverk som 

ingår i den. Högsta domstolen betonar att restriktivitet måste iakttas vid tolkningen av 

upphovsrättens inskränkningar och att domstolarna har ett synnerligen begränsat utrymme för 

att tolka in andra undantag i upphovsmannens ensamrätt än de som uttryckligen framgår av 

lagen.167  

 

Rätten att avbilda konstverk som stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus 

är enligt Högsta domstolen främst ett undantag i konstnärens rätt att mångfaldiga sitt konstverk. 

Denna inskränkning i exemplarframställningsrätten är något begränsad eftersom begreppet 

avbilda bara omfattar reproduktion i planet. Vid sidan av denna förfoganderätt medger 24 § 

också en viss spridning av fysiska exemplar. Det gäller även när verket är huvudmotivet med 

avbildningen och när de framställda exemplaren bjuds ut till försäljning. Högsta domstolen är 

emellertid noga med att påpeka att denna användning endast har accepterats av praktiska skäl 

och för en relativt begränsad spridning av analoga avbildningar som kan anses vara ekonomiskt 

försumbar för upphovsmannen.168 Inskränkningen i ensamrätten för t.ex. spridning av vykort är 

därför inte en relevant parallell när det kommer till exploatering av konstverk i digitala miljöer. 

När en avbildning överförs från en öppen databas på internet sker ett tillgängliggörande för en 

mycket stor krets av potentiella användare utan att upphovsmannen får någon ersättning för 

utnyttjandet. Högsta domstolen konstaterar därför att Wikimedias databas, som visserligen inte 

drivs i vinstsyfte, ändå har ett betydande kommersiellt värde som ska förbehållas konstverkens 

upphovsmän. Det saknar därför betydelse om den som driver databasen har ett kommersiellt 

syfte med verksamheten eller inte.169  

 

Efter att ha redogjort för den grundläggande regleringen av upphovsrätten fortsätter Högsta 

domstolen med att klargöra förhållandet mellan EU-rätten och den svenska upphovsrätten. 

Upphovsrättslagen ska tolkas mot bakgrund av Infosocdirektivet och dess syfte att partiellt 

harmonisera upphovsrätten för att säkerställa en fungerande inre marknad. Infosocdirektivet 

anger som bekant alla tillåtna inskränkningar i de förfoganderätter som regleras, dvs. 

mångfaldigande (artikel 2), överföring till allmänheten (artikel 3) och spridning till allmänheten 

(artikel 4). Det innebär att medlemsstaterna inte får ha några inskränkningar i den nationella 

                                                 
167 Se avsnitt 2.3.  
168 Jfr SOU 1956:25, s. 264.  
169 NJA 2016 s. 212, p. 20 
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rätten som går längre än vad direktivet medger. I detta sammanhang nämner Högsta domstolen 

att en direktivkonform tolkning bara ställer krav på att sådana nationella bestämmelser som 

skiljer sig avsevärt åt mellan medlemsstaterna måste anpassas, medan skillnader som inte har 

några negativa effekter på den inre marknaden eller direktivets syfte inte måste justeras. 

Panoramafriheten är som beskrivits tidigare i uppsatsen mer begränsad än vad som är tillåtet 

enligt artikel 5.3.h och behövde därför inte ändras vid direktivets genomförande.170  

 

Trots att 24 § URL håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet enligt artikel 5.3.h fortsätter 

Högsta domstolen med att granska det svenska panoramaundantaget utifrån ytterligare en av 

Infosocdirektivets bestämmelser, närmare bestämt trestegsregeln i artikel 5.5. Denna regel 

innebär att (1) inskränkningar i upphovsrätten bara får tillämpas i vissa särskilda fall (2) som 

inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och (3) inte oskäligt inkräktar på 

rättighetshavarens legitima intressen. Högsta domstolen konstaterar att dessa principer främst 

ska tillämpas som en tolkningsregel vid lagstiftning rörande inskränkningar i upphovsrätten, 

men tillägger att trestegsregeln också bör ses som en anvisning vid en domstols prövning av 

hur de olika bestämmelserna om inskränkningar i upphovsrätten ska tolkas.171 Uttalandet är 

betydelsefullt eftersom det lyfter fram trestegsregelns centrala roll vad gäller tolkningen av de 

inskränkningar som redan existerade innan Infosocdirektivets genomförande.172  

 

Högsta domstolen fortsätter sin prövning med att i korta ordalag beskriva hur trestegsregelns 

olika kriterier ska tillämpas. Först måste det vara fråga om en inskränkning för ett särskilt fall, 

det vill säga ett undantag som är tydligt preciserat och avgränsat i lagtexten. För att det sedan 

ska röra sig om ett normalt utnyttjande av verket ska det beaktas att inskränkningen inte 

konkurrerar med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk. Tolkningen ska inte 

bara ta hänsyn till det nuvarande utnyttjandet, utan på ett dynamiskt sätt även beakta 

upphovsmannens rätt att exploatera verket på de nya sätt som teknikutvecklingen öppnar för. 

Till sist ska det prövas om inskränkningen oskäligt skulle inkräkta på upphovsmannens legitima 

intressen. Här ska göras en avvägning av om inskränkningen i ensamrätten kan motiveras av 

ett starkare allmänt intresse. Högsta domstolen konstaterar alltså att det är fråga om en 

proportionalitetsbedömning.  

                                                 
170 Se avsnitt 3.2.1. 
171 NJA 2016 s.212, p. 13.  
172 Rosén, i Karnov Nyheter [www.karnovgroup.se/ blogg/ upphovsrattslagen-ger-inte-ratt-att-overfora-verk-via-

internet-till-allmanheten], hämtad 2017-12-29. 
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Ett normalt utnyttjande av offentliga konstverk sker enligt Högsta domstolen på den allmänna 

plats där konstverken står uppställda. Det normala utnyttjandet omfattar därför inte användning 

i digitala miljöer, vilket innebär att den tillåtna framställningen och spridningen av vykort inte 

är en relevant jämförelse med uppladdning av digitala avbildningar till öppna databaser.173 

Eftersom det kommersiella värdet av sökbara databaser med hundratals upphovsrättskyddade 

bildkonstverk inte är helt obetydligt konkurrerar tjänsten med upphovsmannens rätt att 

ekonomiskt exploatera sitt verk. Att webbplatsen www.offentligkonst.se drivs utan vinstsyfte 

spelar ingen roll i sammanhanget. 

 

När det slutligen kommer till frågan om en överföring till allmänheten från Wikimedias databas 

oskäligt inkräktar på upphovsmannens legitima intressen gör Högsta domstolen en 

proportionalitetsbedömning.174 Domstolen framhåller att 24 § URL ska tolkas restriktivt och att 

bedömningen handlar om en avvägning i förhållande till det syfte som databasen ska tillgodose. 

Trots att Wikimedias databas ligger inom ramen för vad som kan ses som ett allmänt intresse 

kommer HD fram till att den öppnar för en stor användning av upphovsrättsligt skyddade verk 

utan att någon ersättning betalas till upphovsmännen. Resultatet av att tillåta överföring från 

databasen skulle därför innebära en betydligt större inskränkning i upphovsmannens ensamrätt 

än vad panoramaundantaget i 24 § 1 st. 1 p. syftar till. 

 

Efter att ha prövat tingsrättens hänskjutna frågor meddelade Högsta domstolen till sist följande 

avgörande: bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i 

upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, ger inte Wikimedia rätt att från sin 

databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats 

utomhus, överföra verket via internet till allmänheten. Huruvida förfogandet sker i 

kommersiellt syfte saknar betydelse. 

 

3.3.3 Reaktioner och perspektiv på NJA 2016 s. 212 

Efter att Högsta domstolen besvarat de hänskjutna frågorna fortsatte prövningen i Patent- och 

marknadsdomstolen, som den 6 juli 2017 meddelande en dom som är helt i linje med Högsta 

domstolens bedömning.175 Patent- och marknadsdomstolen gjorde en grundlig genomgång av 

                                                 
173 NJA 2016 s. 212, p.19. 
174 ibid, p. 21–22.  
175 Mål nr PMT 8448–14. 
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EU-domstolens rättspraxis gällande länkning (Retriever, GS Media etc.) och konstaterade 

slutligen att tillhandahållandet av länkar på webbplatsen www.offentligkonst.se utgör en 

överföring till allmänheten i den mening som avses i Infosocdirektivet. Eftersom Wikimedia 

Sverige kände till att länkarna ger tillgång till konstverk som olovligen laddats upp på internet 

är det följaktligen fråga om en åtgärd som innebär upphovsrättsintrång.176 Domstolen 

förklarade att upphovsmännen visserligen lagt upp de aktuella konstverken på sina egna 

webbplatser, men att detta inte kan tolkas som ett implicit samtycke till att andra fritt lägger ut 

verken på internet. Om Wikimedia däremot hade länkat till det lovligt överförda avbildningarna 

på konstnärernas webbplatser hade det sannolikt inte varit fråga om ett intrång enligt bl.a. EU-

domstolens praxis.177 

 

Högsta domstolens beslut fick ganska stor uppmärksamhet i media och gav även upphov till 

flera diskussioner i den rättsvetenskapliga litteraturen. Det står i dagsläget klart att rätten att 

med ny teknik exploatera verk genom uppladdning och länkning till databaser på internet ligger 

kvar hos upphovsmannen med lagens nuvarande utformning. Jan Rosén anser att Högsta 

domstolen är mycket strikt i sin bedömning av 24 § URL, men att detta ligger helt i linje med 

en lång rad motivuttalanden som garanterar upphovsmännen en stark och intakt upphovsrätt på 

internet och i digitaliserade medieformer.178 Bedömningen tyder inte heller på något missnöje 

med lagstiftarens konstruktion av panoramaundantaget. Högsta domstolen noterade exempelvis 

att det i tidigare förarbeten varken varit aktuellt att utvidga 24 § till andra förfogandeformer än 

avbildning i planet eller att begränsa inskränkningen till att inte omfatta konstverk som 

huvudmotiv.179 Mats Björkenfeldt riktar, till skillnad från Rosén, mycket skarp kritik mot 

Högsta domstolen, som han menar har missförstått trestegsregeln och tillämpat lagen på ett rent 

felaktigt sätt. Han beskriver avgörandet som ett hårt slag mot det allmänna kulturintresset och 

mot EU:s ambitioner för den harmoniserade upphovsrätten.180  

 

Dag Wetterberg menar att Högsta domstolen visserligen har gjort en korrekt tolkning av 24 § 

URL, men att upphovsrätten inte har hängt med i den digitala utvecklingen. Han anser, likt 

Westman, att det inte är rimligt att en producent har rätt att framställa och sälja vykort av 

                                                 
176 Jfr mål C-160/15 GS Media, p. 55. 
177 Se Wetterberg, i Dagens Juridik [http://www.dagensjuridik.se/2017/07/upphovsratt-internet-och-lankning-

bus-malet-vad-handlar-det-om], hämtad 2017-10-10. 
178 Se bl.a. se prop. 2005/05:110 s. 46. 
179 Rosén, i Karnov Nyheter [www.karnovgroup.se/ blogg/ upphovsrattslagen-ger-inte-ratt-att-overfora-verk-via-

internet-till-allmanheten], hämtad 2017-12-29. 
180 Björkenfeldt, 2016, s. 324. Se avsnitt 4.2 för mer om Högsta domstolens tillämpning av trestegsregeln.  
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konstverk medan en privatperson som tar en bild av en staty i bakgrunden inte har rätt att 

tillgängliggöra bilden genom överföring på internet.181 Det är emellertid inte helt självklart at 

Högsta domstolens tolkning av panoramaundantaget faktiskt hindrar privatpersoner som vill 

överföra bilder på offentlig konst för huvudsakligen privata ändamål. Bildupphovsrätt i Sverige 

(BUS) hävdar med bestämdhet att beslutet inte alls påverkar privatpersoners möjlighet att t.ex. 

sprida konst i sociala medier, utan att Högsta domstolen bara prövat den relativt begränsade 

frågan om överföring till allmänheten från öppna konstdatabaser på internet.182  

  

En ofta förbisedd del av NJA 2016 s. 212 är Högsta domstolens intressanta – och sannolikt 

prejudikatbildande – beslut att använda trestegsregeln för att pröva vilka inskränkningar som 

kan rymmas i begreppet avbilda. Nedim Malovic anser att beslutet visar hur panoramafriheten 

kan leda till svårigheter för EU:s medlemsstater när det kommer till att uppnå en optimal balans 

mellan upphovsrätten och informationsfriheten.183 Om Högsta domstolens direkta tillämpning 

av trestegsregeln visar sig vägledande kan det innebära att domstolar måste genomföra en 

grundligare prövning av nationella undantag och inskränkningar med stöd av en bestämmelse 

som är ägnad att skydda upphovsmannens intressen. Detta kan i sin tur leda till att 

inskränkningarnas räckvidd begränsas ytterligare, vilket möjligen redan har skett för 24 § URL.  

 

I det följande avsnittet kommer trestegsregelns betydelse för den svenska panoramafriheten att 

granskat. Syftet är att ta reda på vad som egentligen ingår i de olika kriterierna och huruvida 

Högsta domstolens tillämpning av artikel 5.5 i Infosocdirektivet verkligen är korrekt.  

 

  

                                                 
181 Wetterberg, i Dagens Juridik [http://www.dagensjuridik.se/2017/07/upphovsratt-internet-och-lankning-bus-

malet-vad-handlar-det-om], hämtad 2017-10-10. 
182 Borås tidning [www.bt.se/insandare/fortsatt-att-fota-poseidon-i-goteborg/], hämtad 2017-12-29. 
183 Malovic, 2016, s. 737. 
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4 Trestegsregelns betydelse för panoramafriheten 

Trestegsregeln (engelska: the three-step-test) är en tolkningsregel som förekommer i många 

internationella fördrag inom upphovsrättens område. Bestämmelsen introducerades genom 

artikel 9.2 i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och har sedermera 

inkluderats i bland annat WIPO-fördraget om upphovsrätt och Infosocdirektivet.184 Det 

grundläggande syftet med trestegsregeln är att säkerställa balansen mellan upphovsrätten och 

konkurrerande allmänintressen genom att förhindra orimligt långtgående inskränkningar i 

upphovsmannens rätt att tillgodogöra sig utnyttjanden som har ekonomisk betydelse.185 För att 

ta reda på hur trestegsregeln förhåller sig till panoramafriheten i 24 § URL är det nödvändigt 

att utreda hur de olika kriterierna ska tillämpas och huruvida artikel 5.5 i Infosocdirektivet kan 

ses som en anvisning för nationella domstolar. Den senare frågan är avgörande för om Högsta 

domstolens beslut att pröva panoramaundantaget efter mönster av trestegsregeln är riktigt.  

 

4.1 Bestämmelsens syfte och funktion 

Trestegsregeln är en generalklausul som syftar till att skapa och upprätthålla balansen mellan 

upphovsman och det allmänna och det enskilda.186 Det så kallade trestegstestet innebär som 

tidigare nämnts att (1) inskränkningar och undantag i upphovsrätten bara får tillämpas i vissa 

särskilda fall (2) som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat alster och 

(3) inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen.  

 

Bestämmelsens ursprungliga tillämpningsområde enligt Bernkonventionen omfattade bara 

rätten att framställa exemplar av verk, men har i efterföljande konventioner och fördrag 

utvidgats till att även inkludera andra förfogandeformer. För den svenska panoramafrihetens 

del är det Infosocdirektivet som sätter gränserna för inskränkningarnas räckvidd och innehåll, 

dels genom panoramaundantaget i artikel 5.3.h, dels genom trestegsregeln i artikel 5.5. Den 

unionsrättsliga trestegsregeln gäller vid införandet av undantag i alla de rättigheter som regleras 

i Infosocdirektivet. Utöver mångfaldigande är det således även fråga om spridning och 

överföring av verk till allmänheten (se artikel 2–4). När Infosocdirektivet skulle införlivas i 

svensk rätt gjordes bedömningen att trestegsregeln endast är en tolkningsregel för lagstiftaren 

som ska tillämpas vid införandet och utformningen av de olika inskränkningarna i 

                                                 
184 Trestegsregeln kommer också till uttryck i direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättslig skydd för databaser 

(artikel 6.3) och direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (artikel 6.1)  
185 Se Ds 2007:29, s. 37.  
186 ibid, s. 37–38. 
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upphovsrätten. Det anfördes också att trestegsregeln inte uppfyller kraven på att 

undantagsbestämmelser bör vara så väl avgränsade och tydliga som möjligt enligt de 

grundläggande principerna om restriktivitet och förutsebarhet. Regeringen ansåg därför att det 

inte var nödvändigt att uttryckligen införa bestämmelsen i svensk rätt för att säkerställa dess 

fulla verkan.187 

 

Tolkningen av trestegsregeln i Infosocdirektivet följer tolkningen av trestegsregeln på 

internationell nivå. Det framgår av ingressen till Infosocdirektivet (skäl 44) där det anges att 

tillämpningen av undantaget och inskränkningarna i direktivet bör ske i överenstämmelse med 

internationella förpliktelser.188 I samma stycke stadgas också att medlemsstaterna särskilt bör 

ta hänsyn till de ökande ekonomiska verkningar som undantag eller inskränkningar i 

upphovsrätten ka få i den nya elektroniska miljön.  

 

4.1.1 Vissa särskilda fall 

Det första kriteriet – eller steget – i trestegstestet är att inskränkningar i upphovsrätten bara får 

tillämpas i vissa särskilda fall. Med detta avses att inskränkningen ska vara tydligt definierad 

och avgränsad, i motsats till oklar och allt för generell. Ett lagstiftningsbeslut om att begränsa 

upphovsrätten måste alltid sträva efter att upprätthålla balansen mellan upphovsmannens 

ensamrätt och det allmänna intresse som begränsningen är ämnad att tillgodose. Så länge en 

inskränkning i upphovsrätten vilar på en rationell och berättigad grund är det därför fråga om 

en inskränkning för ett särskilt fall.189 Om begränsningen dessutom motsvarar någon av 

Bernkonventionens tillåtna undantag presumeras kravet på avgränsning och precisering vara 

uppfyllt.190  

 

Trestegsregeln kräver inte att lagstiftaren anger varje tänkbar situation som en inskränkning kan 

vara tillämplig på, det räcker med att den nationella bestämmelsens omfattning är någorlunda 

specificerad.191 Detta krav borde dock inte medföra några större svårigheter för 

medlemsstaterna eftersom Infosocdirektivet redan innehåller alla tillåtna inskränkningar i den 

harmoniserade upphovsrätten. För att uppfylla det första kriteriet i trestegsregeln räcker det 

                                                 
187 Prop. 2004/05:110, s. 83–84. 
188 Jfr skäl 15 i ingressen där det framgår att ett av syftena med Infosocdirektivet är att bana vägen för ratificeringen 

av WIPO-fördraget om upphovsrätt och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram. 
189 Senftleben, 2004, s. 258. 
190 ibid. Något undantag för panoramafrihet finns emellertid inte i Bernkonventionen. 
191 DS 2007:29, s. 39. 
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sannolikt med att medlemsstaterna implementerar undantagen i artikel 5, då dessa får anses vara 

tillräckligt avgränsade och definierade.192 Det första steget kan sammanfattningsvis beskrivas 

som ett huvudsakligen kvalitativt kriterium för att undvika att inskränkningarna ges en oklar 

omfattning.193  

 

4.1.2 Det normala utnyttjandet av verket 

Trestegsregelns andra kriterium innebär att inskränkningar i ensamrätten inte ska strida mot det 

normala utnyttjandet av verket. Det har tolkats som att inskränkningen inte ska stå i konflikt 

med eller konkurrera med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk. För att 

avgöra om ett visst förfogande med stöd av en inskränkning strider mot det normala utnyttjandet 

av ett verk är det nödvändigt att se till varje enskild fall. Bedömningen ska utgå från huruvida 

utnyttjandet utgör en sådan icke-obetydlig inkomstkälla som upphovsmannen typiskt sett kan 

förvänta att tillgodogöra sig.194 Tolkningen ska inte bara ta hänsyn till nuvarande eller historiska 

möjligheter till utnyttjanden, utan på ett dynamiskt sätt beakta den teknikutveckling som ger 

möjlighet till nya sätt att exploatera verk.195  

 

När det kommer till det normala utnyttjandet av byggnader och offentliga konstverk menar 

Senftleben att konstnärer och arkitekter i viss mån tillägnar allmänheten sina verk genom att 

placera ut dem på allmän plats.196 Detta uppväger dock inte rätten att som rättighetshavare 

förbehålla sig värdet av befintliga eller potentiella inkomstkällor som är knutna till verken. 

Framställningar av vykort och guideböcker samt av enkla avbildningar i form av t.ex. 

turistfotografier och amatörmålningar strider enligt Senftleben aldrig mot det normala 

utnyttjandet. Om en allmän plats tjänar som bakgrund i en film, så sker återgivningen av de 

konstverk som är placerade där i kommersiellt syfte. Men eftersom detta utnyttjande inte är en 

typisk inkomstkälla för bildkonstnärer som de normalt kan förvänta sig att exploatera blir 

utnyttjandet upphovsrättsligt irrelevant.197  

 

                                                 
192 Se Senftleben, 2004, s. 265, som menar att det hade varit närmast schizofreniskt av Infosocdirektivets 

redaktörer att sammanställa en uttömmande samling inskränkningar som inte är tillräckligt preciserade enligt 

artikel 5.5. 
193 Ds 2007:29, s. 39. 
194 Se Senftleben, 2004, s. 268. 
195 Ds 2007:29, s. 40. 
196 Senftleben, 2004, s. 271–272. Jfr SOU 1956:25, s. 263–264. 
197 Senftleben, 2004, s. 272. 
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4.1.3 Rättighetshavarens legitima intressen 

Det tredje och sista kriteriet i trestegsregeln, och därmed också artikel 5.5, är att inskränkningar 

inte oskäligt får inkräkta på rättighetshavarens legitima intressen. Till skillnad från det 

föregående steget normalt utnyttjande är det i första hand fråga om ett icke-ekonomiskt 

övervägande.198 Begreppet inkräktar syftar på att någon form av skada eller förfång ska 

uppkomma till följd av inskränkningen. Kravet på att inkräktandet är oskäligt markerar att en 

proportionalitetsbedömning ska göras med utgångspunkt i om den skada som åsamkas 

rättighetshavaren kan motiveras av ett starkare allmänt intresse.199  

 

Det är möjligt att dela upp det sista steget i tre huvudsakliga beståndsdelar.200 För det första 

hänvisar bestämmelsen till rättighetshavarens intressen i stället för rättigheter. För det andra är 

kretsen av relevanta intressen begränsad till legitima sådana, vilket inte är detsamma som att 

intressena uttryckligen har sanktionerats i lag eller förordning.201 Det innebär också att 

lagstiftaren inte behöver beakta varje tänkbart (eller otänkbart) förbehåll från upphovsmannens 

sida i samband med proportionalitetsbedömningen. Trestegsregeln medger slutligen att 

inskränkningen som inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen får införas, under 

förutsättning att inskränkningen är proportionell eller inom gränsen far vad som kan anses 

rimligt. Detta är inte särskilt konstigt då alla inskränkningar och undantag i upphovsrätten införs 

på bekostnad av upphovsmannens annars heltäckande ensamrätt. Inskränkningar är alltså 

tillåtna så länge de uppfyller de två första kriterierna i trestegsregeln och inte leder till en 

oskäligt stor belastning eller skada för upphovsmannens legitima intressen. 

 

4.1.4 Riktar sig trestegsregeln i Infosocdirektivet till nationella domstolar? 

Den rådande uppfattningen är att trestegsregeln i den internationella upphovsrätten endast bör 

ses som en vägledande tolkningsprincip för nationella lagstiftare.202 Denna åsikt upprepades i 

samband med Infosocdirektivets genomförande i svensk rätt. I förarbetena förtydligades att 

trestegsregeln är en tolkningsregel för lagstiftaren som ska tillämpas vid införandet av 

inskränkningar och undantag i upphovsrätten.203 Trots detta valde Högsta domstolen att i NJA 

2016 s. 212 använda trestegsregeln för att fastställa det svenska panoramaundantagets räckvidd 

                                                 
198 Ds 2007:29, s. 41–42. 
199 ibid. 
200 Senftleben, 2004, s. 210 
201 Ds 2007:29, s. 41–42 
202 Arnold, Rosati, 2016, s. 4. 
203 Prop. 2004/05:110, s. 83–84.  
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med avseende på en enskild svarandes upphovsrättsliga förfoganden. Högsta domstolen har 

antingen tilldelat sig själv större kompetens än vad som medges i den internationella rätten, 

eller så förhåller sig det annorlunda med artikel 5.5 i Infosocdirektivet med avseende på vilka 

trestegsregeln riktar sig till. Någon ledning går inte att hämta från ordalydelsen i artikel 5.5, där 

det helt enkelt föreskrivs att undantag och inskränkningar endast får tillämpas (engelska: only 

be applied) under de i direktivbestämmelsen angivna förutsättningarna.  

 

EU-domstolen har i sin spretiga rättspraxis emellertid närmat sig en tolkning av artikel 5.5 som 

innebär att den unionsrättsliga trestegsregeln i vissa fall kan fungera som en anvisning till 

nationella domstolar.204 I de förenade målen C-403/08 och C-429/08 (Premier League) 

förklarar Domstolen att svaranden endast kan åberopa undantaget i artikel 5.1 om det 

mångfaldigande som undantaget avser uppfyller villkoren i artikel 5.5.205 Samma uppfattning 

upprepades i mål C-360/13 (PRCA) där EU-domstolen framhöll att: för att kunna åberopa det 

undantag som föreskrivs i nämnda bestämmelse (artikel 5.1, min anm.), såsom den tolkats i 

föregående punkt, krävs det dock att även dessa kopior uppfyller villkor i artikel 5.5 i direktiv 

2001/19.206 Arnold och Rosati tolkar dessa avgöranden som att nationella domstolar i första 

hand är skyldiga att pröva tillåtligheten av enskilda utnyttjanden mot de lämpliga nationella 

undantagsbestämmelserna, men att domstolarna också måste tillämpa trestegsregeln för att 

fastställa om undantaget täcker det aktuella utnyttjandet. Detta kan i vissa fall leda till 

ytterligare restriktioner för de nationella undantagen och inskränkningarnas räckvidd.207  

 

4.2 Högsta domstolens tillämpning av trestegsregeln 

Av det föregående avsnittet framgår att domstolar i vissa fall kan använda sig av trestegsregeln 

i Infosocdirektivet för att pröva vilka förfogandeformer som ingår i en inskränkning. Det 

innebär att artikel 5.5 i Infosocdirektivet beaktas vid två tillfällen: när lagstiftaren överväger att 

införa ett undantag och senare när räckvidden av samma undantag prövas i nationell domstol. 

Högsta domstolen har alltså fog för sitt uttalande i NJA 2016 s. 212 med innebörden att 

bedömningen av vilken inskränkning som ligger i begreppet avbilda bör ske efter mönster av 

trestegsregeln.208 Något som emellertid gett upphov till diskussion och viss kritik är Högsta 

domstolens tillämpning av trestegsregelns kriterier.  

                                                 
204 Arnold, Rosati, 2016, s. 4. 
205 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Premier League, p. 181.  
206 Mål C-360/13 PRCA, p. 53. 
207 Arnold, Rosati, 2016, s. 11 och 14. 
208 NJA 2016 s. 212, p. 11 och 19.  
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Mats Björkenfeldt ställer sig starkt kritisk till Högsta domstolens beslut och hävdar att 

trestegsregeln har tillämpats på ett felaktigt sätt. Han hänvisar inledningsvis till Ole-Andreas 

Rognstad som beträffande det första steget i trestegsregeln framhåller vikten av att kriteriet 

vissa särskilda fall inte ges en för snäv tolkning.209 Vad gäller det andra steget får 

inskränkningar inte stå i konflikt eller konkurrera med det normala utnyttjandet av verket. Vid 

bedömningen ska hänsyn tas till de utnyttjanden som för närvarande genererar intäkter, men 

även de som sannolikt kommer att vara av betydelse i framtiden. Björkenfeldt menar dock att 

Högsta domstolen bara fokuserat på upphovsmannens ensamrätt att ekonomiskt exploatera sitt 

verk och helt missat att avgränsa den relevanta marknaden för exploatering av den aktuella 

rätten.210 Han anser för egen del att den relevanta marknaden för de bildkonstverk som överförts 

via Wikimedias databas måste vara det allmännas köp av skulpturer och inte sammanställning 

av bilder för ideell folkbildningsverksamhet. För Högsta domstolen verkar det räcka med att 

värdet av databasen är icke-obetydligt, oaktat huruvida överföringen av bilder via databasen är 

ett sådant utnyttjande och potentiell inkomstkälla som konstnärer typiskt sett kan förvänta sig 

för sina verk på allmän plats.211 Slutligen påminner Björkenfeldt att det tredje steget innefattar 

en proportionalitetsbedömning. Det måste avgöras om begränsningen av det upphovsrättsliga 

skyddet skulle leda till en orimlig inkomstförlust för rättighetshavaren. Eftersom någon sådan 

prövning inte gjordes i rättsfallet menar Björkenfeldt att Högsta domstolens tillämpning av 

trestegsregeln starkt bör ifrågasättas.212  

 

Jan Rosén konstaterar att Högsta domstolens avgörande innebär att artikel 5.3.h numera står i 

direkt konflikt med trestegstestet i artikel 5.5. Det unionsrättsliga panoramaundantaget i 

Infosocdirektivet öppnar nämligen helt för tillgängliggöranden för allmänheten, oavsett teknik 

eller förmedlingsform, av konstverk som stadigvarande är placerade på allmän plats. Begreppet 

använda i artikel 5.3.h avser som tidigare nämnts både mångfaldigande och överföring till 

allmänheten.213 Rosén förutspår att medlemsstaters försök att till fullo införa inskränkningar för 

panoramafrihet enligt artikel 5.3.h skulle stupa på trestegstestet, åtminstone enligt högsta 

domstolens tillämpning av densamma.214   

                                                 
209 Björkenfeldt, 2016, s. 316.  
210 ibid.  
211 Jfr NJA 2016 s. 212, p. 19–20.  
212 Björkenfeldt, 2016, s. 317.  
213 Rosén, i Karnov Nyheter [www.karnovgroup.se/ blogg/ upphovsrattslagen-ger-inte-ratt-att-overfora-verk-via-

internet-till-allmanheten], hämtad 2017-12-29. 
214 ibid.  
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5 Avslutande diskussion och analys 

I den här uppsatsen har innebörden och räckvidden av det svenska panoramaundantaget 

beskrivits och analyserats. Från den inledande redogörelsen står det klart att panoramafriheten 

(24 § 1 st. 1 p. och 2 st. URL) är en inskränkning i upphovsmannens ekonomiska ensamrätt 

som syftar till att ge allmänheten möjlighet att avbilda byggnader och konstverk som 

stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus. Inskränkningen är främst 

tillämplig på alster av bild- och byggnadskonst (1 § 1 st. 5–6 p.), men gäller även andra 

konstnärliga verk som utgör permanenta inslag i den öppna stads- eller landskapsbilden.  

 

Panoramafrihetens nuvarande utformning motsvarar artikel 5.3.h i Infosocdirektivet. Den 

svenska inskränkningen är emellertid mer begränsad än vad direktivet medger, eftersom 

begreppet avbilda bara innefattar reproduktion i planet, det vill säga i två dimensioner. 

Begreppet ger inte heller någon närmare indikation på vilken eller vilka av upphovsmannens 

förfoganderätter i 2 § som inskränkningen avser. Detta kan jämföras med artikel 5.3.h som ger 

medlemsstaterna möjlighet att lagstifta om rätt till användning av verk, vilket avser både 

exemplarframställning och överföring till allmänheten.  

 

Rätten att avbilda konstverk och byggnader enligt 24 § URL utgör främst en inskränkning i 

upphovsmannens rätt att framställa exemplar av sitt verk. En avbildning innebär alltid att ett 

nytt exemplar av det återgivna verket framställs, oavsett om avbildningen är direkt eller indirekt 

och oavsett vilken teknik som används (jfr 2 § 2 st.). Vid sidan av denna inskränkning har 

lagstiftaren även accepterat att vykort och andra fysiska avbildningar får framställas och 

försäljas. Denna spridningsrätt (2 § 3 st. 4 p.) gäller bara i relativt begränsad omfattning och för 

tillgängliggöranden som har en mycket liten ekonomisk betydelse för upphovsmännen. Av 

Auktorrättskommitténs lagförslag och Högsta domstolens avgörande i NJA 2016 s. 212 går det 

att sluta sig till att rätten till indirekt och begränsad spridning av analoga avbildningar bara har 

accepterats av rent praktiska skäl.215 Det är med andra ord inte fråga om ett sådan utnyttjande 

som vid en helhetsbedömning kan anses ingå i begreppet avbilda, vilket Westman öppnar för.216 

En ytterligare följd av detta är att det inte går att dra några relevanta paralleller mellan 

spridningen av vykort och olika typer av digitala exploateringsformer. 

 

                                                 
215 SOU 1956:25, s. 264. Se även NJA 2016 s. 212, p. 15.  
216 Westman, 2016, s. 606–607. 
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Att genom avbildning framställa ett eller några få exemplar av offentliga konstverk för privat 

bruk undantas redan från upphovsmannens ensamrätt genom 12 § URL om framställning av 

exemplar för privat bruk. Inte heller spridning av fotografier och målningar inom den närmaste 

familje- och bekantskapskretsen utgör upphovsrättsligt relevanta förfoganden, eftersom 

spridningen inte sker till allmänheten. Men om intresset av icke-kommersiell reproduktion av 

byggnader och offentlig konst redan tillgodoses, vad återstår då av panoramaundantaget? 

 

Svaret på denna fråga ligger delvis i att 24 § URL omfattar flera typer av utnyttjanden i vad 

som kan beskrivas som kommersiellt syfte. Det är till exempel tillåtet att låta stadsbilden och 

de verk som ingår där utgöra bakgrunden i en film. På samma sätt har professionella fotografer 

och konstnärer rätt att avbilda verk, även när de utgör huvudmotiv, för att sedan fixera 

avbildningarna på fotofilm duk eller vykort som de säljer för egen vinning. Det förutsätter 

emellertid att det inte handlar om en allt för omfattande och systematisk reproduktion av 

konstverken, eller som Westman uttrycker det: kommersiella förfoganden som specifikt tar sikte 

på avbildade konstverk.217 Vad gäller avbildningar i privat syfte är panoramafriheten mer 

långtgående än 12 § eftersom inskränkningen inte är begränsad till antalet avbildningar som får 

framställas. Det behöver inte heller vara fråga om konstverk som har offentliggjorts av 

upphovsmannen (8 §). Panoramafriheten i 24 § är dessutom ett tydligt uttryck för det allmänna 

intresset att kunna ta del av det offentliga rummet. Auktorrättskommittén understryker att 

konstnärliga verk i viss mån utgör allmän egendom eftersom de genom sin placering ingår i den 

öppna stads- eller landskapsbilden.218 Detta ligger också i linje med Westman och Senftleben 

som båda menar att arkitekter och konstnärer inte kan göra anspråk på samma upphovsrättsliga 

skydd efter att de trätt in i det offentliga rummet.219  

 

Frågan om bilder på offentlig konst får överföras till allmänheten (2 § 3 st. 1p.) med stöd av 24 

§ URL var länge oprövad. Av naturliga skäl fanns inte denna utnyttjandeform med i 

lagstiftarens överväganden när det ursprungliga panoramaundantaget tillkom i början av 1900-

talet. På senare tid har dock överföring till allmänheten blivit en utbredd men samtidigt väldigt 

långtgående förfogandeform, särskilt vid tillgängliggöranden av verk på internet. En intressant 

aspekt är att överföring ofta sker för relativt privata ändamål, t.ex. genom mejlutskick, 

konversationer på sociala medier och inlägg på bloggar med få läsare. Den tekniska 

                                                 
217 ibid, s. 608.  
218 SOU 1956:25, s. 364.  
219 Jfr Westman, 2016, s. 607, och Senftleben, 2004, s. 271–272. 
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konstruktion av webbplatserna och internet i stort innebär dock att de verk som överförs ofta 

görs tillgängliga för ett obegränsat antal potentiella användare.  

 

Genom avgörandet NJA 2016 s. 212 (BUS mot Wikimedia) har Högsta domstolen förtydligat 

panoramafrihetens räckvidd vad gäller överföring av bilder via öppna databaser på internet. I 

rättsfallet kom Högsta domstolen fram till att Wikimedias databas med offentlig konst öppnade 

för en stor användning av upphovsrättsligt skyddade verk utan att någon ersättning betalas till 

upphovsmännen. Att tillåta överföring från databasen skulle därför innebära en större 

inskränkning i upphovsmannens ensamrätt än vad panoramaundantaget i 24 § 1 st. 1 p. URL 

syftar till. Det spelade för bedömningen inte någon roll om användandet av databasen skedde i 

kommersiellt syfte eller inte, eftersom databasen hade ett icke-obetydligt kommersiellt värde 

som ska förbehållas upphovsmannen. Högsta domstolens beslut innebär att det svenska 

panoramaundantaget inte kan förstås så att bilder på offentliga konstverk får överföras till 

allmänheten från databaser på internet utan upphovsmannens samtycke. Rätten att med ny 

teknik exploatera sådana databaser ligger således kvar hos upphovsmannen.220 

 

En farhåga som bland annat Wetterberg och Rosén delar är att det efter Högsta domstolens 

beslut inte är tillåtet att överföra avbildningar via internet, exempelvis genom att ladda upp 

bilder på Facebook eller Instagram.221 Det är emellertid viktigt att hålla i åtanke att Högsta 

domstolen bara uttalat sig om en specifik situation, nämligen att en överföring av skyddade 

verk sker via en öppen konstdatabas. Försiktighet bör iakttas och beslutet bör tolkas relativt 

snävt för att undvika att det får en mer långtgående verkan än vad som egentligen är avsett. Att 

Högsta domstolens uttalanden skulle undanta all överföring till allmänheten från 

panoramaundantagets möjliga tillämpningsområde förefaller inte sannolikt. Det betyder dock 

inte att överföringar för den sakens skull är tillåtet eller ryms under begreppet avlida. Som 

exempel kan nämnas att EU:s databasdirektiv uppställer låga krav på vad som kan utgöra en 

databas. Det krävs inte ett stort antal objekt och materialet behöver inte vara förvarat på ett 

organiserat sätt. En följd av detta är att en blogg eller Facebooksida kan vara en databas, som  

till skillnad från www.offentligkonst.se ofta drivs i vinstsyfte.222 

 

                                                 
220 NJA 2016 s. 212, p. 22.  
221 Se Wetterberg, i Dagens Juridik [http://www.dagensjuridik.se/2017/07/upphovsratt-internet-och-lankning-

bus-malet-vad-handlar-det-om], hämtad 2017-10-10.  
222 Se Björkenfeldt, 2016, s. 322 
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Bedömningen av vilka inskränkningar som ingår i 24 § URL och begreppet avbilda ska enligt 

Högsta domstolen göras efter mönster av trestegsregeln i artikel 5.5 i Infosocdirektivet. För 

panoramafrihetens del lär det första kriteriet i trestegsregeln, att inskränkningar bara får 

tillämpas i vissa särskilda fall, inte utgöra något större problem. Inskränkningen motsvarar 

nämligen artikel 5.3.h och grundar sig dessutom på ett förhållandevis tydligt och väl avgränsat 

allmänintresse, det vill säga allmänhetens rätt till det offentliga rummet och de konstverk som 

finns placerade där. Fastställandet av vad som utgör ett normalt utnyttjande ska utgå ifrån en 

dynamisk tolkning av såväl nuvarande som framtida utnyttjandeformer. Björkenfeldt 

identifierar en av de primära inkomstkällorna för offentlig konst: försäljning av verk till 

allmänheten (t.ex. stat eller kommun, min anm.).223 Detta är emellertid inte den enda relevanta 

marknaden för konstverk som stadigvarande är placerade på allmän plats. Även sådana 

utnyttjanden av ett verk som framställning och spridning av vykort och guideböcker kan ge 

upphov till en konflikt med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk om det de 

är allt för omfattande och systematiska med inriktning på just konstverken.  

  

                                                 
223 Björkenfeldt, 2016, s. 316. 
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