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HD: Konstnärers upphovsrätt till utomhuskonst gäller även på nätet
Högsta domstolen, HD, har idag gett Bildupphovsrätt rätt i en viktig principfråga om hur en inskränkning
i upphovsrättslagen ska tolkas. Tvisten står mellan Bildupphovsrätt och Wikimedia Sverige och frågan
gäller om konstnärerna har kvar sin upphovsrätt på internet eller inte: får offentlig utomhuskonst göras
tillgänglig för allmänheten på nätet utan att konstnären behöver tillfrågas eller få betalt?

HD har slagit fast att konstnärerna har rätt att bli tillfrågade och få betalt när deras konstverk läggs ut på
nätet, även om det gäller konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus. HD
skriver bland annat att en öppen databas med konstverk har ett kommersiellt värde och att detta värde ska
förbehållas konstverkens upphovsmän. Vidare säger HD att ”Rätten att med ny teknik exploatera verk på detta
sätt ligger därför med lagens nuvarande utformning kvar hos upphovsmännen.”

Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson lämnar följande kommentar:
”HD:s utslag är mycket viktigt för Sveriges bildkonstnärer som behöver ersättning för sitt arbete. För
konstnärerna är varje utbetalning från Bildupphovsrätt ett reellt ekonomiskt tillskott. Det handlar om vem som
bestämmer över konstnärernas verk; konstnärerna själva eller de stora aktörerna på internet.
Anledningen till rättegången är att Wikimedia har vägrat att teckna ett licensavtal med Bildupphovsrätt för
konstnärernas rättigheter. Ett avtal som skulle kosta i storleksordningen några tusenlappar per år.
Istället för att förhandla om ersättning till konstnärerna har Wikimedia valt att lägga ner hundratusentals
kronor i advokatkostnader för att undvika detta.
Vi hoppas att vi med detta klargörande från HD kan lämna tvistigheterna bakom oss och hitta en för båda
parter konstruktiv lösning. Bildupphovsrätt tecknar hela tiden avtal för den här typen av bildanvändning och
diskussionerna förs bättre vid förhandlingsbordet än i en rättegångssal.”
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Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av
de sju bildorganisationer i Sverige som är representativa för de i
Sverige verksamma upphovspersonerna till bild och form, samt av
cirka 8 500 direkt anslutna individuella upphovspersoner.
Bildupphovsrätt har avtal med liknande organisationer runt om i
världen och genom dessa företräder vi drygt 90 000 individuella
upphovspersoner. Föreningen tillvaratar medlemmarnas

gemensamma upphovsrättsliga intressen genom att skapa avtal
och fördela ersättningar till de vars verk har nyttjats. I många
situationer likabehandlas utomförstående upphovsmän oavsett
nationalitet med medlemmar. Bildupphovsrätt företräder alla
bildupphovspersoner oavsett uttryckssätt; konstnärer, fotografer,
illustratörer, designer, konsthantverkare etc.
Bildupphovsrätt hette tidigare BUS.
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