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 1 

1. Inledning 

1.1 Rättsligt skydd för databaser 
Den tekniska utvecklingen har fört med sig nya möjligheter att samla in, lagra 
och presentera information och annat innehåll i databaser. Det kan vara fråga om 
databaser för tillgång till musik, film och annat som är upphovsrättsligt skyddat, 
men även rena informationstjänster. Med den utvecklingen har följt krav på rätts-
ligt skydd för databaser för att skydda de investeringar som krävts för att upprätta 
databaserna, särskilt för nyttjanden av konkurrenter eller användare som sker 
utan tillstånd från den som upprättat databasen. Argumentet är att det krävs ett 
rättsligt skydd – t.ex. av immaterialrättsligt slag eller genom bestämmelser om 
illojal konkurrens – för att drivkraften att upprätta databaser inte ska undermine-
ras.1 Kraven har ställts mot bakgrund av att utgångspunkten – i vart fall i länder 
med marknadsekonomi – är handlingsfrihet, inklusive frihet att efterbilda andras 
oskyddade prestationer.  

Databaser och deras motsvarighet har funnits sedan mycket lång tid; ända se-
dan man började samla in och systematiskt ordna information, t.ex. i form av 
kartotek och arkiv.2 Med datorer blev det möjligt att behandla information med 
stöd av automatisk databehandling.   

Databaser kan kategoriseras på skilda sätt.3 Ett är efter deras innehåll, t.ex. 
bibliografiskt, textbaserat, statistiskt eller som multimedia. Ett annat sätt är att 
göra det efter tillämpningsområde, t.ex. räkenskaper, musikstycken och filmer. 
Ett tredje sätt är att göra det efter någon teknisk aspekt, såsom utformningen av 
databasstrukturen. I regel skiljer man mellan hierarkiska databaser, relationsdata-
baser och objektorienterade databaser. 

Hierarkiska databaser var den första typen av databas.4 Sådana baser började 
användas på 1960-talet och kännetecknades av att informationselementen var 
lagrade så att de lätt kunde överföras från ett magnetband, som var dåtidens 
främsta datalagringsmedium. Informationen lagrades i en s.k. trädstruktur. En 
sådan innebar att det i regel var lätt att söka sig fram till enskilda informations-
element och att lägga till och ta bort element, men samtidigt innebar strukturen 

                                                      
1 Se t.ex. Pila & Torremans, European Intellectual property law, Oxford University Press 2016 s. 
508 och 512 (cit. Pila & Torremans 2016), Hugenholtz i Concise European Copyright Law, Kluwer 
Law International 2016 s. 379 (cit. Hugenholtz 2016), Cornish, Llewelyn & Aplin, Intellectual Prop-
erty (2013) stycke 20–35 (cit. Cornish, Llewelyn & Aplin 2013) och Deichmann i Internetretten, 
Ex Tuto Publishing, København 2012 s. 438 ff. (cit. Internetretten 2012). 
2 Se t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Databas och https://en.wikipedia.org/wiki/Database. 
3 Loc. cit. 
4 Se t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hierarkisk_databas. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
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en rigiditet där det var svårt att ändra på relationen mellan informationselemen-
ten. En hierarkisk struktur var ofta också ineffektiv, eftersom samma information 
ibland behövde lagras på flera ställen. 

Relationsdatabaser består i regel av flera sinsemellan relaterade tabeller där in-
formationselement lagras i rader. Raderna kan utgöras av t.ex. text, bilder, ljud 
och rörliga bilder. De flesta stora databaser är i dag relationsdatabaser och inter-
net har gjort det möjligt att komma åt sådana databaser via webben. På 1990-talet 
utvecklades objektorienterade databaser, en teknik som i dag är mycket vanlig i in-
teraktiva webbapplikationer. Vidare brukar s.k. hypertext- eller hypermedia-databa-
ser tas upp som en egen grupp. Härmed avses möjligheten att via s.k. hypertext-
länkar relatera informationselement till varandra. Det kan handla t.ex. om att ett 
ord länkar till information som finns på en annan plats eller inom ramen för en 
nätencyklopedi, som Wikipedia. 

Av internationella åtaganden – särskilt artikel 2.5 BK5, artikel 10 TRIPS-avta-
let6 och artikel 5 WCT7 – följer att de anslutna staterna är skyldiga att tillhanda-
hålla upphovsrättsligt skydd för sammanställningar och samlingar. Den tekniska 
utvecklingen har dock medfört att det upphovsrättsliga skyddet har ansetts otill-
räckligt, eftersom det i regel endast avser den kreativitet som kommer till uttryck 
i urvalet eller dispositionen av innehållet snarare än skydd mot obehöriga förfogan-
den över innehållet i sig. I en del länder har det upphovsrättsliga skyddet för da-
tabaser kompletterats av marknadsrättsliga bestämmelser, t.ex. regler om illojal 
konkurrens. 

I de nordiska länderna uppmärksammades redan i början av 1950-talet att det 
upphovsrättsliga skyddet behövde kompletteras med ett särskilt skydd för vissa 
typer av sammanställningar – kataloger, tabeller och andra liknande arbeten – 
och bestämmelser härom infördes i Sverige sedermera i 49 § i upphovsrättslagens 
(SFS 1960:729, URL) femte kapitel: 
 

”Katalog, tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett stort antal 
uppgifter, må ej utan framställarens samtycke eftergöras, förrän tio år för-
flutit efter det år, då arbetet utgivits.” 

 
Bakgrunden till bestämmelsen var att vägledande rättspraxis i vissa fall inte hade 
medgett upphovsrättsligt skydd för sammanställningar, eftersom de inte gett ut-
tryck för tillräcklig kreativitet i urval och disposition, även om de var resultatet 
av ett betydande arbete. Genom att ge skydd åt sådana sammanställningar med 
stöd av katalogregeln kunde man också undvika gränsdragningsproblem och i 
förlängningen ett allmänt sänkt krav för upphovsrättsligt skydd.8 

                                                      
5 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. 
6 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. 
7 WIPO:s fördrag om upphovsrätt. 
8 SOU 1956:25 s. 67 f. med hänvisning till bl.a. NJA 1927 s. 357 och NJA 1948 s. 414. Se även 
Rognstad, Opphavsrett, Universitetsforlaget, Oslo 2009 s. 289 f. (cit. Rognstad 2009). 
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I sin grönbok om upphovsrätt och informationssamhället från år 1988 förde 
Europeiska kommissionen fram förslag om skydd för databaser, vilket sedermera 
ledde fram till antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG 
av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.9 Direktivet innehåller dels 
bestämmelser som syftar till att harmonisera medlemsstaternas upphovsrättsliga 
skydd för databaser, dels bestämmelser varigenom medlemsstaterna åläggs att 
införa en ny rättighet av sitt eget slag (sui generis) som skyddar databasproducen-
tens investering i anskaffning, granskning och presentation av innehållet i en da-
tabas. 

I USA bedömde Supreme Court i det s.k. Feist-avgörandet från början av 
1990-talet att det följde av såväl bestämmelser i amerikansk upphovsrätt som i 
den amerikanska konstitutionen att det upphovsrättsliga skyddet för en samman-
ställning (i målet en telefonkatalog) endast omfattade den kreativitet som sam-
manställningen gav uttryck åt.10 Avgörandet kom att inleda diskussioner om det 
i amerikansk upphovsrätt behövdes ett kompletterande skydd för databaser. 

Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, diskussioner på europeisk nivå 
och Feist-avgörandet fördes från mitten av 1990-talet förhandlingar i WIPO om 
en konvention till skydd för investeringar i upprättande av databaser. Förhand-
lingarna ledde inte till någon överenskommelse, bl.a. på grund av minskat poli-
tiskt intresse och motsättningar mellan industriländer och utvecklingsländer.11  

Kraven på rättsligt skydd för databaser kan ses i ett sammanhang där det im-
materialrättsliga regelverket över tid har expanderat, bl.a. till att omfatta nya 
skyddsformer, såsom mönsterskydd, växtförädlarrätt och till upphovsrätten när-
stående rättigheter. Denna expansion har generellt sett sin förklaring i den tek-
niska utvecklingen och ändrade marknadsförhållanden, där den ekonomiska be-
tydelsen av immaterialrättigheter har ökat. Ibland talas om en utveckling från en 
ekonomi baserad på industriproduktion till en informations- eller kunskapsbase-
rad ekonomi.12 På internationell nivå accentuerades immaterialrättens ökade eko-
nomiska betydelse genom att TRIPS-avtalet antogs som en del av GATT och 
WTO-samarbetet.13 EU:s aktiviteter på det immaterialrättsliga området, särskilt 
antagandet av ett stort antal s.k. sekundärrättsakter (direktiv och förordningar) 
har på ett liknande sätt drivits av en vilja att stärka det rättsliga skyddet i syfte att 
stimulera europeisk konkurrenskraft. Ett annat huvudsyfte med sekundärrättsak-
terna har givetvis varit att etablera enhetliga rättigheter och avlägsna skillnader 
mellan medlemsstaternas lagstiftningar, eftersom sådana skillnader har bedömts 

                                                      
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för 
databaser (EGT L 77, 27.3.96 s. 20, Celex 396L0009) (databasdirektivet). 
10 Avgörandet behandlas närmare i avsnitt 3.3. 
11 Utvecklingen i WIPO beskrivs i avsnitt 3.4. 
12 Jfr Naisbitt, Megatrender (1983) och Salaman & Hettinger, Policy Implications of Information 
Technology, NTIA Report 84–144, US Department of Commerce (1984) s. 28 f., Kur i IIC 2004 
s. 7 f., Schovsbo i NIR 2004 s. 311, Schovsbo i Festskrift til Koktvedgaard s. 557 och Rosén i NIR 
2006 s. 3. 
13 Davies, Copyright and the public interest, 2 uppl., 2002, stycke 8-003 (cit. Davies 2002). 
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leda till handelshinder.14 Under senare tid har EU också drivit ett aktivt arbete 
med att inkludera bestämmelser om immaterialrätt i frihandesavtal med andra 
länder och regioner – ofta genom att ställa krav på motparten att tillhandahålla 
en nivå på immaterialrättsligt skydd som motsvarar unionens regelverk (fr. acquis 
de l’Union, tidigare acquis communautaire). 

Expansionen av det immaterialrättsliga systemet har dock stött på kritik, bl.a. 
för att den har minskat det fria handlingsutrymmet och i ökad utsträckning har 
kommit i mer direkt konflikt med motstående allmänna och enskilda intressen – 
för upphovsrättens del bl.a. möjligheten för enskilda att få tillgång till och nyttja 
upphovsrättsligt skyddat material i den privata sfären.15 Den ökade fokuseringen 
på investeringar och producentintressen har lett till uttryck som att ”authors’ 
rights are dead”16 och ”authors’ rights without authors”17. I den juridiska doktri-
nen har anförts att det finns ett generellt behov att utvärdera immaterialrättens 
expansion, t.ex. i förhållande till grundläggande teorier om rättfärdigande av im-
materialrättsligt skydd.18 

När databasdirektivet antogs bedömdes det få stor betydelse för framväxten 
av den europeiska databasindustrin. Efter antagandet har sui generis-rätten kom-
mit att utsättas för kritik i den juridiska litteraturen.19 Det har bl.a. anförts att 
införandet av rätten inte haft den eftersträvade effekten på utvecklingen av den 
europeiska databasmarknaden och att rätten skulle vara obalanserad i fråga om 
avvägningen mellan databasproducentens intressen i förhållande till motstående 
allmänna och enskilda intressen. Det handlar bl.a. om utformningen av sui generis-
rättens förbudsrätter, utdrag och återanvändning, utformningen av bestämmelser 
om inskränkningar och undantag samt om skyddets utsträckning i tiden.  

En relaterad och mer grundläggande fråga är vad som utgör sui generis-rättens 
natur och föremål. Att det finns ett behov av att klarlägga sui generis-rättens natur 
och föremål finner stöd i aktuell doktrin, i vilken framhållits att sui generis-rätten 

                                                      
14 Jfr Cohen Jehoram i IIC 1994 s. 821 ff. 
15 Se t.ex. Ginsburg i J. Copyright Soc’y U.S.A. 1997 s. 16, Davies 2002 stycke 12-001, Rosén i NIR 
2005 s. 569, Rosén i NIR 2006 s. 3 f., Rognstad i J. Copyright Soc’y U.S.A., 2015 s. 503 f. och 
Deichmann i Internetretten 2012 s. 448. 
16 Se Turkewitz i J. Copyright Soc’y U.S.A. 1990–91 s. 41. Jfr Dietz, Copyright law in the European 
Community, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn 1978 s. 30 (cit. Dietz 1978), Dietz i J. 
Copyright Soc’y U.S.A. 1991–92 s. 85, Beier, Patent- und Musterrecht (1990) s. 9, Levin i NIR 2003 
s. 329, Levin i Festskrift til Koktvedgaard s. 338 ff. och Peifer i IIC 2008 s. 685 ff. 
17 Se Schricker i Festschrift für Steindorff s. 1437. Jfr Karnell i NIR 1997 s. 372 f., Cohen Jehoram 
IIC 1992 s. 627, IIC 1994 s. 838 och IIC 2001 s. 535 f., Rosenmeier, Værkslæren i ophavsretten, 
Jurist- og Økonomforbundet, København 2001 s. 11 (cit. Rosenmeier 2001) och Renman Claesson 
i Immaterialrettens afbalancering (2003) s. 97 ff. 
18 Spector i EIPR 1989 s. 270. Jfr Reichman i Colum. L. Rev. 1994 s. 2505 f. och 2520, Davies 2002 
stycke 1-004 och Ladd i Copyright 1983 s. 289 ff. 
19 Se t.ex. von Lewinski i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2003 s. 597, Reichman & Samuelson i Vand. L. 
Rev. 1997 s. 55 f., Cornish, Llewelyn & Aplin 2013 stycke 20-43, Geiger, Kur & Senftleben i IIC 
2003 s. 634, Westkamp i IIC 2003 s. 772 ff., Sorvari i NIR 2005 s. 66 och Kur, Hilty, Geiger & 
Leistner i IIC 2006 s. 551 ff. 
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till sin utformning är en av de mest komplicerade rättigheterna.20 Det har också 
anförts att sui generis-rätten är svår att systematisera i förhållande till befintliga 
immaterialrättigheter och skydd mot illojal konkurrens.21 Mot den bakgrunden 
är det förvånande att dess natur och föremål inte har ägnats något djupare stu-
dium (se strax nedan om forskningsläget). I doktrinen har också väckts frågan 
om de intressen som den investeringsbetonade sui generis-rätten syftar till att till-
godose bäst tillfredsställs med en ensamrätt eller med ett skydd mot illojal kon-
kurrens.22  

Behovet av att kartlägga sui generis-rättens föremål och natur kan ses i ett sam-
manhang där det allmänt har identifierats att förhållandet mellan immaterialrätt 
och illojal konkurrens är komplicerat, bl.a. eftersom det är förenat med stora svå-
righeter att avgränsa räckvidden av de regler som gäller och klargöra samspelet 
mellan dem. En viktig fråga är bl.a. i vilken omfattning det immaterialrättsliga 
ensamrättsskyddet kompletteras av regler mot illojal konkurrens som ger skydd 
mot efterbildningar av sådant som är immaterialrättsligt oskyddat.23 För sui generis-
rätten ter sig frågeställningarna särskilt relevanta eftersom rättighetens natur och 
föremål inte är ordentligt kartlagda samt att sui generis-rätten åtminstone delvis 
baseras på principer om illojal konkurrens.24 

För svensk del har frågorna om sui generis-rättens natur och föremål och relat-
ion till bestämmelser om illojal konkurrens särskild relevans, eftersom svensk 
                                                      
20 Geiger i Constructing European Intellectual Property (2013) s. 12 och Cornish, Llewelyn & Aplin 
2013 stycke 20-43. Jfr Grosheide i Wash. U. J.L. & Pol’y 2002 s. 54, Westkamp i IIC 2003 s. 791, 
Karnell i NIR 2005 s. 205, Davison & Hugenholtz i EIPR 2005 s. 113, Bitton i Berkeley Tech. L.J. 
2008 s. 1458 ff. och Virtanen, Database rights in safe European home: The path to more rigorous 
protection of information (2005) s. 238, 248, 366 och 378 f. (cit. Virtanen 2005). Jfr Sorvari i NIR 
2005 s. 71. 
21 Hilty i Law Against Unfair Competition (2007) s. 48, Davison, The legal protection of databases, 
Cambridge University Press, Cambridge 2003 s. 87 (cit. Davison 2003), Beunen, Protection for 
databases, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2007 s. 158 (cit. Beunen 2007), Cook, EU Intellectual 
Property Law, Oxford University Press, Oxford 2010 avsnitt 3.130 (cit. Cook 2010) och Herr, Is 
the Sui Generis Right a Failed Experiment?, DJØF Publishing, Copenhagen 2008, s. 140 (cit Herr 
2008). 
22 Levin i NIR 2003 s. 329 f. och i Festskrift til Koktvedgaard s. 339, Renman Claesson i Immateri-
alrettens afbalancering (2003) s. 97 ff. och Sorvari i NIR 2005 s. 66 f. Jfr Karnell i NIR 2005 s. 80, 
Reichman i Colum. L. Rev. 1994 s. 2494, 2505 f. och 2520, Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 
1997 s. 56 och 163 och Schmidt i NIR 2005 s. 83. 
23 Se t.ex. Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (2013) s. 340, Kamperman Sand-
ers, Unfair competition law: the protection of intellectual and industrial creativity, Clarendon, Ox-
ford 1997 s. 8 f. (cit. Kamperman Sanders 1997), Sell i Vand. L. Rev. 1957–1958 s. 483 och Ohly i 
The Structure of Intellectual Property Law (red. Mizaras & Kur), Edward Elgar, Cheltenham 2011 
s. 104 (cit. Ohly 2011) och 117 f. Jfr Koktvedgaard, Konkurrenceprægede Immaterialretspositioner, 
Juristforbundets Forlag, København 1965 s. 328 (cit. Immaterialretspositioner), Lahore i EIPR 
1992 s. 433, Bernitz i NIR 1996 s. 135 ff., Schricker & Henning-Bodewig i EIPR 2002 s. 272 och 
Levin i Festskrift til Koktvedgaard s. 336. 
24 Jfr Schovsbo i NIR 2004 s. 311 som har anfört att den immateriella forskningens huvuduppgift 
består i att identifiera de immaterialrättsliga problemen, analysera dem, avtäcka de bredare sam-
manhangen som de ingår i och föreslå lösningar. 
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rätt, till skillnad från de flesta jämförbara länder, inte har någon generalklausul 
mot illojal konkurrens som kan komplettera det immaterialrättsliga regelverket.25 

Förhållandet mellan immaterialrättsligt skydd och bestämmelser om illojal 
konkurrens på nationell nivå kompliceras av att det inte finns någon internation-
ell enighet i frågan. Medan det immaterialrättsliga regelverket är relativt utvecklat 
på internationell nivå, råder mindre enighet om skyddet mot illojal konkurrens.26 
Allmänt hållna bestämmelser om illojal konkurrens finns i artikel 10bis PK27, men 
det är en svårtolkad bestämmelse och litteraturen på området är sparsam.28 Det 
innebär bl.a. att gränsytan och sambandet mellan immaterialrätt och illojal kon-
kurrens är relativt outforskad.29 Allmänt gäller visserligen att immaterialrättig-
heter anses ge ensamrätt till ett visst objekt (”property right”), medan bestäm-
melser om illojal konkurrens ger skydd mot vissa förfaranden. I realiteten är åt-
skillnaden dock inte uppenbar och gränsen mellan objektsskydd och skydd mot 
förfaranden har luckrats upp över tid.30 
  Frågan om sui generis-rättens natur och föremål går primärt tillbaka på rättig-
hetens utformning, särskilt relationen mellan skyddsförutsättning (väsentlig inve-
stering) och innebörden av de tillhörande förbudsrättigheterna (utdrag och åter-
användning av innehållet). Att bestämma sui generis-rättens natur och föremål på-
minner om den diskussion om upphovsrättens natur och föremål som fördes i 
nordisk doktrin under mitten av 1900-talet och den uppdelning mellan subjektiva 
och objektiva läror för upphovsrättsligt skydd som diskuterats i internationell 
upphovsrättslig litteratur. 

För svensk del kompliceras bestämningen av sui generis-rättens natur och före-
mål av att lagstiftaren genomförde rätten genom vissa mindre ändringar i katalo-
gregeln. Där skyddas, liksom tidigare, ”en katalog, en tabell eller ett annat dylikt 
arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts”, men bestämmelsen 
kompletteras av den direktivbaserade skyddsförutsättningen ”eller vilket är resul-
tatet av en väsentlig investering.” Rättigheterna anges till ”uteslutande rätt att 
framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.” Lik-
nande genomföranden skedde i övriga nordiska länder. De nordiska genomfö-
randena har kritiserats i doktrinen, även om vissa författare har uttryckt stöd åt 
                                                      
25 Jfr Karnell i NIR 1972 s. 257, Bernitz i Festskrift till Hellner s. 115 ff., Karnell i NIR 2005 s. 80 
och SOU 1966:71 s. 229 och 253 ff. 
26 Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection, Harvard 
University Press, Cambridge 1975 stycke § 885 (cit. Ladas 1975) och Kur i Intellectual property, 
unfairness and speech – convergences and development (red. Kur, Lee, Ohly & Westkamp), Ed-
ward Elgar, Cheltenham 2014 s. 12 f. (cit. Kur 2014). 
27 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. 
28 Hennig-Bodewig i Law Against Unfair Competition (2007) s. 57, Henning-Bodewig, Unfair 
Competition Law – European Union and Member States, Kluwer Law International, The Hague 
2006 s. 19 (cit. Hennig-Bodewig 2006) och Ricketson, The Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property, A Commentary, Oxford University Press, Oxford 2015 stycke 13.34 (cit. Rick-
etson 2015). 
29 Henning-Bodewig 2006 s. 5.  
30 Se avsnitt 2.3. 
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genomförandet utifrån ett resonemang om att sui generis-rätten och katalogregeln 
skulle ha ”stor överensstämmelse”.31 Kritik har framförallt riktats mot att sui ge-
neris-rätten genomfördes i den s.k. katalogregeln i 49 § URL i kombination med 
att flera av rättighetens centrala begrepp inte kom till uttryck direkt i lagtexten, 
samtidigt som den äldre katalogregeln till stora delar har behållits. Den svenska 
regeringen motiverade sitt genomförande med att direktivets sui generis-rätt var 
inspirerad av den nordiska katalogregeln och att svensk rätt i stor utsträckning 
redan uppfyllde direktivets krav.32 Kritik har dock riktats mot genomförandet, 
eftersom det är oklart om det är förenligt med det resultat som direktivet syftar 
till och om det är möjligt att tolkningsvägen ge lagtexten en innebörd som motsva-
rar det eftersträvade resultatet.33  
 Samtidigt som slutfasen av arbetet med denna undersökning har Kulturdepar-
tementet i Norge i ett s.k. Høringsnotat föreslagit ändring av katalogregeln i § 43 
i den norska lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).34 Ändringen 
föreslås inom ramen för en översyn av hela åndsverkloven såväl vad avser inne-
håll som språk och struktur. Ändringen innebär att alla delar av den gamla ka-
talogregeln utgår helt och ersätts av en bestämmelse som mer direkt motsvarar 
sui generis-rätten i direktivet. Förslaget behandlas för närvarande inom departe-
mentet och har ännu inte lett till lagstiftning eller proposition.35 Vidare har kom-
missionen i slutfasen av undersökningen tillkännagivit ett förslag om en ny en-
samrätt för (digitala) tidningsutgivare. Rättigheten motiveras av liknande argu-
ment om behov av att skydda investeringar som föranledde sui generis-rätten vid 
mitten av 1990-talet. Förslaget utgör en del av ett större lagstiftningspaket.36 Både 
det norska förslaget och kommissionsförslaget sätter nytt fokus på sui generis-rät-
ten. 

Eftersom tillkomsten av sui generis-rätten delvis motiverades av att det upp-
hovsrättsliga skyddet för databaser inte ansågs tillräckligt för att skydda den un-
derliggande investeringen bör en given del i en undersökning av sui generis-rättens 
natur och föremål vara att jämföra det skydd som ges av den rätten med det 
skydd som ges av upphovsrätten. 

                                                      
31 Se Schmidt i NIR 2005 s. 82. 
32 Prop. 1996/97:111 s. 21, 38 f. och 54 ff. 
33 Se t.ex. Karnell i NIR 1999 s. 53 ff., Lorentzen i NIR 2004 s. 118 ff., Jensen i NIR 1999 s. 64 ff., 
Koktvedgaard i Festskrift till Karnell s. 342 ff., Spoor i Festskrift till Karnell s. 731 ff., Deichmann 
Europæiseringen af dansk ret (2008) s. 641 ff. och Axhamn, Sui generis-skydd för databaser, Mer-
curius, Stockholm 2006 s. 79 ff. (cit. Axhamn 2006).  
34 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), LOV-1961-05-12-2. 
35 Forslag til ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), tillgängligt via 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-andsverklov/id2479768/ 
36 Se artikel 11 i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt 
på den digitala inre marknaden, COM(2016) 593 final, Bryssel den 14 september 2016. 
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1.2 Undersökningsområdet 
Mot den bakgrund som getts i det föregående är den här undersökningens före-
mål det upphovsrättsliga skydd och skydd sui generis för databaser som följer av 
databasdirektivet och dess genomförande med svensk rätt.  

För att undersökningens föremål ska vara adekvat krävs att databasen har 
egenskaper som särskiljer den från andra typer av verk och att skillnaderna kan 
studeras och i förekommande fall relateras till andra verkskategorier och skydds-
objekt. Databaser har sådana egenskaper. Vidare finns ett harmoniseringsdirektiv 
som ställer krav på särskilda bestämmelser i fråga om databaser.  

Vad som närmare avses med ”databas” är inte konstant och uttrycket har såväl 
en teknisk som en juridisk begreppsbestämning. I ett tekniskt perspektiv är en 
allmän uppfattning att en databas är en samling information som är organiserad 
på ett sådant sätt att det är möjligt att söka efter och hämta enskilda informat-
ionselement i den. Ofta är det också möjligt att ändra informationen. Med data-
bas i snäv bemärkelse avses samlingen som sådan med sin struktur och inform-
ation. Med databas i bredare bemärkelse omfattas även den programvara som 
kan tolka strukturen i databasen, ofta benämnd databashanterare (eng. database 
management system). 

De egenskaper som håller isär databaser från de flesta andra upphovsrättsligt 
skyddade företeelser är att de har en nyttoinriktad karaktär och att de är dynamiska. 
De är nyttoinriktade, eftersom de syftar till sammanställning och tillhandahål-
lande av innehåll, snarare än klassiska verksegenskaper som litterära eller konst-
närliga uttryck. De är dynamiska, eftersom de i regel är föremål för kontinuerliga 
uppdateringar i form av tillägg, ändringar och raderingar av sitt innehåll – till 
skillnad från traditionella verkskategorier såsom text, bilder eller ett fotografi som 
i regel ger uttryck åt ett statiskt resultat av ett i tiden avslutat skapande arbete som 
mer tydligt syftar till att förmedla en upplevelse av litterärt eller konstnärligt slag 
hos andra. 

I URL finns inte någon definition av begreppet databas. Databasdirektivet in-
nehåller dock en sådan. Artikel 1.2 i direktivet anger att med begreppet databas 
avses ”en samling av verk, data eller andra självständiga element som samman-
ställts på ett systematiskt och metodiskt sätt och som var för sig är tillgängliga 
genom elektroniska medier eller på något annat sätt” och artikel 1.1. anger att 
direktivet gäller rättsligt skydd för alla slags databaser. Vid genomförande av di-
rektivet valde lagstiftaren att istället använda uttrycket ”sammanställning” i den 
svenska lagen. Det bedömdes bättre motsvara direktivets begrepp ”databas”, ef-
tersom direktivet omfattar både databaser i elektronisk form och traditionella 
”samlingar” i icke elektronisk form.37 

Denna undersökning tar databasdirektivets definition av databas som utgångs-
punkt, eftersom det avgränsar tillämpningsområdet för det harmoniserade skyd-

                                                      
37 Prop. 1996/97:111 s. 27. 
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det för databaser. Med den utgångspunkten är det möjligt att studera det harmo-
niserade upphovsrättsliga skyddet och sui generis-rätten för databaser i direktivets 
mening, samt deras genomförande i svensk rätt.  

Den utgångspunkten gör det också möjligt att bedöma hur regelverket blir 
tillämpligt på företeelser som inte förutsågs när direktivet antogs. Sui generis-rätten 
i databasdirektivet avsåg ursprungligen att reglera centraliserade, stora databa-
ser.38 Efter direktivets tillkomst har förutsättningarna för att samla in, presentera 
och söka efter information online ändrats med framväxten av internet och andra 
digitala nätverk.39 Möjlighet till interaktivitet har drivit fram utveckling av nätbase-
rade tjänster för s.k. användargenererat innehåll.40 Det har också blivit vanligare 
med s.k. molntjänster (cloud computing), varmed avses tjänster som tillhandahålls 
över internet, såsom t.ex. lagring av data, som sköts av någon annan. Vidare har 
det växt fram s.k. wikis, dvs. sökbara webbplatser där informationen kan redigeras 
av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ett annat samtida fenomen som inte 
kunde förutses när direktivet antogs är s.k. big data, varmed avses mycket stora 
mängder digitalt lagrad information. 

1.3 Undersökningens syften och avgränsningar 
Ett första syfte med undersökningen är att beskriva, analysera, jämföra och sys-
tematisera de skydd för databaser som ges genom det upphovsrättsliga skyddet 
och sui generis-rätten samt genom regler och principer om illojal konkurrens. Sys-
tematiseringen av det upphovsrättsliga skyddet och skyddet sui generis ska göras i 
förhållande till det immaterialrättsliga systemet som helhet och till bestämmelser 
och principer om illojal konkurrens.  

Ett andra syfte med undersökningen är att beskriva och analysera genomfö-
randet av databasdirektivet med svensk rätt. Det inkluderar att fastslå vilka krav 
som direktivet uppställer för att dess resultat ska anses uppfyllt på nationell nivå, 
samt om svensk rätt behöver ändras i något avseende för att uppfylla direktivets 
krav.  

Direkt skydd för innehållet i en databas, t.ex. med stöd av upphovsrättsliga 
bestämmelser, är inte ett fokus för den här framställningen. I texten görs dock 
löpande vissa jämförelser mellan skyddet för databaser med stöd av upphovsrätt 
och sui generis-rätt i förhållande till direkt skydd för innehållet. 

En ursprunglig avsikt med undersökningen var att även beskriva och analysera 
det rättsliga skydd för databaser som följer av s.k. tekniska skyddsåtgärder och 
det rättsliga skydd som ges till dem. Av utrymmes- och tidsskäl har jag dock ute-
lämnat de frågorna. Detsamma gäller för tillämpningen av bestämmelser om vi-
dareutnyttjande av myndighetsinformation och bestämmelser om konkurrensbe-

                                                      
38 Jfr Nordell, Rätten till det visuella, Jure, Stockholm 1997 s. 182 (cit. Rätten till det visuella). 
39 Jfr Einhorn i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2007 s. 231, Rosén i NIR 2005 s. 567, Bitton i Berkeley 
Tech. L.J. 2008 s. 1441, Deichmann i Internetretten 2012 s. 429 och Axhamn 2006 s. 22. 
40 Se t.ex. Trzaskowski i Internetretten 2012 s. 22 f. och Stokes, Digital Copyright (2014) s. 192 ff. 
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gränsning. Vidare behandlar framställningen inte frågor om ideell rätt eller be-
stämmelser om skydd för personuppgifter (eng. data protection).41 Tryck- och ytt-
randefrihetsrättsliga frågor hamnar också utanför framställningen.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Från nordisk rättsgemenskap till europeisk harmonisering 
Det har under lång tid funnits ett betydande internationellt samarbete på det upp-
hovsrättsliga området, sedan 1970-talet institutionaliserat i WIPO:s regi, vilket i 
grunden har motiverats av att upphovsrättigheter (liksom andra immaterialrättig-
heter) har en internationell prägel genom att de kan ligga till grund för exploate-
ring av immaterialrättsligt skyddade varor och tjänster över nationsgränser.42 

Stora delar av det upphovsrättsliga regelverket omfattas av internationell rätt 
och harmonisering genom bestämmelser om minimiskydd – om än ofta på en 
abstrakt nivå – kompletterade av bestämmelser om nationell behandling. Det in-
ternationella samarbetet har kompletterats av en stark nordisk rättsgemenskap 
där de nordiska länderna ofta har samarbetat vid utformningen av nationell lag-
stiftning, t.ex. som en följd av internationell reglering eller som en följd av fri-
stående gemensamma initiativ.43 Det nordiska samarbetet har bedömts ha goda 
förutsättningar att bli lyckosamt, bl.a. eftersom länderna anses utgöra ett i stort 
sett enhetligt kulturområde.44 Exempelvis utgjorde de nya upphovsrättslagarna i 
de nordiska länderna i början av 1960-talet ett resultat av ett lagstiftningssamar-
bete som påbörjades i slutet av 1930-talet45 som en uppföljning till 1928 års vers-
ion av Bernkonventionen och som fick förnyad aktualitet efter 1948 års s.k. Brys-
selrevision. Samarbetet kom att resultera i ny lagstiftning i början på 1960-talet 
med i stort sett likalydande lagar i de fyra samarbetande länderna.46 

I nationella förarbeten har betydelsen av nordiskt samarbete och rättslikhet 
ofta framhållits, t.ex. för det kulturella utbytet och möjligheten att på europeisk 

                                                      
41 Angående diskussioner om skydd för personuppgifter relaterat till s.k. ”big data” m.m., se t.ex. 
Hoeren i EIPR 2014 s. 751 ff. och Drexl m.fl., Data ownership and access to data: Position state-
ment of the Max Planck Institute for innovation and competition (Augusti 2016).  
42 Se t.ex. Eberstein i TfR 1927 s. 380 och i NIR 1946 s. 1 f., Strömholm, Europeisk upphovsrätt, 
s. 7, Ljungman i NIR 1976 s. 104, Ljungman i NIR 1981 s. 5, Rosén, Förlagsrätt, Juristförlaget, 
Stockholm 1989 s. 102 (cit. Rosén 1989) och Rosén, Upphovsrättens avtal, Norstedts juridik, 
Stockholm 2006 s. 60 f. (cit Rosén 2006). Jfr Karnell i NIR 1957 s. 159 och Bernitz, Otillbörlig 
konkurrens mellan näringsidkare, Norstedts juridik, Stockholm 1993 s. 44 (cit. Bernitz 1993). 
43 Jfr SOU 1966:71 s. 21 f., Eberstein i TfR 1927 s. 380 f., Hedfeldt i NIR 1950 s. 169, Karnell i 
NIR 1987 s. 27, Bernitz 1993 s. 45. 
44 Eberstein i NIR 1946 s. 1 f. och Karnell i NIR 1987 s. 27. 
45 Se Ekeberg & Himmelstrand i SvJT 1938 s. 524. Se vidare Zetterberg i SvJT 1939 s. 500, SvJT 
1941 s. 861 och SvJT 1942 s. 648. 
46 Se Ljungman i NIR 1956 s. 143, Weincke i NIR 1962 s. 259 f. och Hedfeldt i NIR 1950 s. 171 f. 
Jfr Rosén i NIR 2003 s. 521 och Rognstad 2009 s. 28 och 41 ff. 
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och internationell nivå få gehör för särskilda nordiska lösningar.47 Den juridiska 
litteraturen gav under lång tid stöd åt uppfattningen att förarbetsuttalanden, rätts-
praxis och doktrin i viss mån skulle kunna utnyttjas korsvist, mellan länderna.48 
Man har dock inte kunnat utgå från att det råder fullständig överensstämmelse 
och domstolarna har inte alltid gjort likartade bedömningar.49 Vidare gäller att 
även om nationell lagstiftning har baserats på nordiskt kommittésamarbete så har 
utformningen av bestämmelser på nationell nivå inte alltid lett till samstämmiga 
resultat – det har t.ex. uttryckts att ”likformighetssynpunkten inte får stå i vägen 
för en god saklig lösning.”50 Liknande argument mot nordisk rättsharmoni har 
också framhållits av den svenska lagstiftaren i samband med revisioner av lag-
stiftningen inom marknadsrättens område.51 

Under senare tid har det nordiska samarbetet och regleringsutrymmet fått stå 
tillbaka för initiativ från en allt mer aktiv unionslagstiftare.52 Allmänt gäller att 
immaterialrätten som helhet är det privaträttsliga område som varit föremål för 
mest ”europeisering” genom EU-harmonisering: immaterialrätten har varit i di-
rekt fokus för s.k. ”inremarknadsåtgärder” under de senaste decennierna.53  

Flertalet lagstiftningsprojekt inom upphovsrättsområdet på nationell nivå ut-
görs numera av genomförande av EU-direktiv. Utrymmet för samnordiska ini-
tiativ inom upphovsrättsområdet har därför minskat. Samarbetet utgörs numera 
huvudsakligen av att länderna försöker genomföra EU-direktiv på ett likartat sätt 
för att åtminstone på det sättet så långt möjligt bevara en nordisk rättslikhet.54 
EU-samarbetet har fört med sig att upphovsrätten i de nordiska länderna även 
kommit att påverkas av de tolkningsbesked som lämnats av Europeiska unionens 
domstol (EUD). Utvecklingen inom detta område har varit explosionsartad de 
senaste tio åren; domstolen har avkunnat fler domar med bäring på upphovsrät-
ten och de närstående rättigheterna än vad den sammantaget avkunnat under mer 
än tre decennier dessförinnan.55  

EUD:s tolkningsbesked har emellertid betydelse inte endast i fråga om tolk-
ningen av enskilda bestämmelser och begrepp i direktiv (och förordningar), utan 

                                                      
47 Prop. 1992/93:214 s. 39 f., prop. 1994/95:151 s. 13 f., Karnell i NIR 1987 s. 27 och 35 och 
Rosén i NIR 2005 s. 569. 
48 Jfr Godenhielm i NIR 1981 s. 282 f., Rosén 2006 s. 59 och Schovsbo, Rosenmeier & Salung 
Petersen, Immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2015 (2015) s. 67 och 
72 (cit. Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015) och Rognstad 2009 s. 41 ff. 
49 Jfr Weincke i NIR 1962 s. 259, Rosén 2006 s. 60 och Rognstad 2009 s. 43 f. 
50 Hedfeldt i NIR 1950 s. 171 f. Jfr Ljungman i NIR 1956 s. 143, Karnell i NIR 1987 s. 28 och 
Rosén i NIR 2003 s. 521. 
51 Se prop. 1970:57 s. 62 f. 
52 Jfr Rosén i SvJT 2002 s. 563, Rognstad 2009 s. 44 och Westman i NIR 2012 s. 570. Jfr även 
Leino-Sandberg, Leppävirta & Miettinen i ERT 2016 s. 399 ff. med hänvisningar. 
53 Pila i The Europeanizaton of Intellectual Property Law (2013) s. 3 f. och 8. 
54 Se t.ex. prop. 1994/95:151 s. 14. Jfr Leino-Sandberg, Leppävirta & Miettinen i ERT 2016 s. 399. 
55 För en diskussion, se t.ex. Westman i NIR 2012 s. 570, Rosén i SvJT 2013 s. 545 och Bengtsson, 
Infotorg Juridik 2012, 7 maj. Jfr Ohly i The Europeanizaton of Intellectual Property Law, 2013, s. 
261. 
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också genom den tolkningsmetod som domstolen har utvecklat.56 Allmänt gäller att 
EUD under senare tid har framhållit att det följer av kravet på en enhetlig tillämp-
ning av unionsrätten och likhetsprincipen att bestämmelser i direktiv som inte innehål-
ler någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar när det gäller 
att bestämma deras lydelse och räckvidd normalt ska ges en självständig (autonom) 
och enhetlig tolkning inom hela unionen.57 Enligt domstolens fasta rättspraxis ska 
vid tolkningen av en unionsrättslig bestämmelse inte bara dess lydelse beaktas 
(textuell tolkning), utan också sammanhanget (kontextuell tolkning) och de mål som 
eftersträvas (teleologisk tolkning) med de föreskrifter som den ingår i och folk-
rätten. Det senare gäller i synnerhet om bestämmelsen syftar till att genomföra 
ett internationellt avtal som gemenskapen har ingått.58  

Vidare har EUD framhållit att med hänsyn till de krav som följer av att un-
ionens rättsordning ska vara enhetlig och konsekvent så ska begreppen i direktiv 
på immaterialrättsområdet tolkas i ljuset av de regler och principer som föreskrivs 
i andra direktiv rörande immaterialrätt.59 Begrepp som används i direktiv på upp-
hovsrättsområdet anses som utgångspunkt ha samma betydelse, om inte unions-
lagstiftaren i ett specifikt lagstiftningssammanhang har uttryckt en annan avsikt.60 
EUD har genom sina tolkningsbesked alltså kommit att ”fylla luckor” i och mel-
lan direktiv på upphovsrättsområdet.61 

Domstolens krav på självständig och enhetlig tolkning av enskilda bestämmel-
ser i direktiv och dess generella uttalanden om vilken metod som ska användas 
vid tolkningen av bestämmelser i direktiv har fått stor betydelse. Fram till början 
av 2000-talet sedan var det närmast en enhetlig uppfattning i doktrinen att en 
bestämmelse i ett direktiv som inte omfattades av någon definition medgav stor 
flexibilitet för nationella lagstiftare vid genomförandet och för nationella dom-
stolar vid tolkningen och tillämpningen – ofta i linje med den innebörd som mot-
svarande begrepp haft på nationell nivå.62 Denna uppfattning har också uttryckts 
av den svenska lagstiftaren i flera lagstiftningsärenden som syftat till att genom-
föra direktiv. Även domstolarna har gjort liknande ställningstaganden63 – möjli-
gen för att bevara redan etablerade tolkningar av nationell rätt.64 Bakgrunden till 

                                                      
56 Jfr Roth i European Legal Method (2011) s. 75. 
57 Se t.ex. mål C-357/98 Yiadom p. 26, mål C-245/00 SENA p. 23, mål C-306/05 SGAE p. 31 och 
mål C-5/08 Infopaq International I p. 27. 
58 Se t.ex. mål C-306/05 SGAE p. 34 och 35 och mål C-5/08 Infopaq International I p. 32. 
59 Se t.ex. de förenade målen C-431/09 och C-432/09 Airfield och Canal Digitaal p. 44. 
60 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 188 
och mål C-277/10 Luksan p. 104. 
61 Se t.ex. Axhamn i Liber Amicorum Rosén s. 35 ff. Jfr Hilty i IIC 2004 s. 761 och 770 där det 
EU-harmoniserade upphovsrättsliga regelverket beskrivs som ett fragmenterat lapptäcke. 
62 Jfr t.ex. Kur i IIC 2004 s. 4. 
63 För en diskussion, se Bengtsson, Infotorg Juridik 2012, 7 maj. 
64 Jfr Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to 
contractual obligations into a Community instrument and its modernization, (2002) COM 654 final, 
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denna hållning finns förmodligen i den inställning som nationell lagstiftare har 
haft till bestämmelser i internationella konventioner – för vilka en viktig skillnad 
är att det i regel inte finns någon högsta uttolkare motsvarande EUD.65 Att be-
stämmelser i direktiv, liksom dem i konventioner, inte är direkt tillämpliga i nat-
ionell rättsordning – och ofta är abstrakt eller tvetydigt formulerade som ett re-
sultat av förhandlingar och kompromisser mellan suveräna stater66 – har ofta an-
setts innebära en flexibilitet för nationell lagstiftare och nationella domstolar. 

EUD:s krav på självständig och enhetlig tolkning av enskilda bestämmelser i 
direktiv och dess generella uttalanden om vilken metod som ska användas vid 
tolkningen av bestämmelser i direktiv innebär att nationella definitioner och in-
nebörder av begrepp minskar i betydelse eller till och med blir irrelevanta.67 Sna-
rare än att nationella begrepp ska ligga till grund för tolkningen av begrepp i ett 
direktiv, så är det direktivets begrepp som – efter att ha blivit föremål för en 
självständig och enhetlig tolkning i enlighet med EUD:s tolkningsmetod – ska 
ligga till grund för tolkningen av nationella begrepp.68 Denna utveckling har fått 
viss doktrin att beskriva EUD som aktivistisk69 och domstolen har kritiserats för 
att ägna sig åt att skapa rätt och fjärma immaterialrättigheterna från sina nationella 
traditioner  på bekostnad av enhetlighet i unionsrätten.70  

I denna undersökning tas EUD:s tolkningsbesked och tolkningsmetod som 
en grundläggande utgångspunkt, inte minst eftersom en svensk domstol, när den 
tillämpar bestämmelser i nationell rätt, är skyldig att beakta samtliga bestämmel-
ser i nationell rätt och i den utsträckning det är möjligt tolka dem mot bakgrund 
av direktivets ordalydelse och syfte för att uppnå ett resultat som är förenligt med 
det mål som eftersträvas i direktivet – s.k. direktivkonform tolkning.71 Jag betrak-
tar alltså EUD:s förhandsbesked och tolkningsmetoder samt kravet på direktiv-
konform tolkning som ”inomrättsliga normer” – en del av gällande rätt, med 

                                                      
vid 14, där kommissionens anförande att europeiska begrepp ”are not always being applied uni-
formly, in particular because the national courts tend to interpret [the European provisions] in the 
light of previous [national] solutions.” Jfr också Senden i The Coherence of EU Law (2008) s. 392. 
65 Jfr Roth i European Legal Method (2011) s. 79. 
66 Handig i IIC 2009 s. 674 med fotnot 59, van Gestel & Micklitz i European Legal Method (2011) 
s. 67 och Gerards i European Legal Method (2012) s. 28. Jfr Bakardjieva Engelbrekt i ERT 2005 s. 
261 f. 
67 Vousden i WIPO Journal 2010, s. 198, Rosén i SvJT 2013 s. 548 och Bengtsson, Infotorg Juridik 
2012, 7 maj. 
68 Bengoetxea i The Coherence of EU Law (2008) s. 428. Jfr Jääskinen i The Coherence of EU 
Law (2008) s. 460 och Gerards i European Legal Method (2012) s. 45 med hänvisningar. Jfr GA:s 
yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 33. 
69 Synodinou i Codification of European Copyright Law, Kluwer Law International, Alphen aan 
den Rijn 2012 s. 4 f. (cit. Synodinou 2012) och Bengtsson, Infotorg Juridik 2012, 7 maj. 
70 Vousden i WIPO Journal 2010, s. 205, Rosén i SvJT 2013 s. 548 och Synodinou 2012 s. 4 f. Jfr 
Hellstadius i JT 2011-12 s. 963 ff.  
71 Se t.ex. mål C-351/12 OSA p. 44 med hänvisningar. Angående kravet på direktivkonform tolk-
ning, se Roth i European Legal Method (2011) s. 87. 
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utgångspunkt i att de ska tillämpas av svenska domstolar.72 Det krävs således inte 
att en svensk domstol har gett uttryck åt en viss tolkning som redan följer av ett 
förhandsbesked från EUD eller dess tolkningsmetod för att den tolkningen ska 
anses utgöra ”gällande rätt”.73 

Genom de krav som uppställs i fråga om direktivkonform tolkning har de 
nationella domstolarna getts en annan roll än tidigare74, eftersom de ytterst kan 
säkerställa att unionsrätten får genomslag på nationell nivå, vilket i praktiken kan 
innebära att domstolarna kan behöva ge en ny – ”europeiserad”75 – innebörd av 
begrepp som har en etablerad innebörd i nationell rätt sedan tidigare76. Situat-
ionen kan jämföras med den traditionella uppfattningen, enligt vilken domsto-
larna tilldelades mer begränsat ”inflytande” och uppvisat stor lojalitet med nat-
ionella förarbetsuttalanden.77 Att EUD och dess tolkningsmetoder blir vägle-
dande innebär i förlängningen också att HD:s roll som prejudikatinstans minskar 
inom upphovsrättens område.78 

Skyldigheten att göra en direktivkonform tolkning av nationell rätt följer av 
Fördragets om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) systematik, 
eftersom den gör det möjligt för de nationella domstolarna att inom ramen för 
sin behörighet säkerställa att unionsrätten ges full verkan när de avgör de mål 
som anhängiggjorts vid dem.79 Skyldigheten för en nationell domstol att beakta 
ett direktivs innehåll vid tolkningen och tillämpningen av relevanta bestämmelser 
i nationell rätt begränsas dock av allmänna rättsprinciper och kan inte tjäna som 
grund för att tolka nationell rätt contra legem.80 

Sammanfattningsvis är en grundläggande utgångspunkt i denna undersökning 
att databasdirektivets krav behöver beskrivas och analyseras för en beskrivning 
och analys av bestämmelserna i den svenska lagen. Tolkningen av direktivet sker 
i enlighet med den praxis och de tolkningsmetoder som har utvecklats vid EUD. 
Den innebörd av direktivets krav som nås ligger sedan till grund för tolkningen 

                                                      
72 Jfr Pila i The Europeanizaton of Intellectual Property Law (2013) s. 248 med hänvisningar.  
73 Se Axhamn i Liber Amicorum Rosén, s. 35 ff. Jfr dock Neergaard & Nielsen i European Legal 
Method (2011) s. 101 ff., Nielsen i European Legal Method (2012) s. 102 med hänvisningar och 
Nielsen i European Legal Method (2013) s. 112. 
74 Jfr Reichel i European Legal Method (2011) s. 245 och 256 och Scheinin i Constitutionalism: 
New Challenges, European Law from a Nordic Perspective (2008). 
75 Azoulai i European Legal Method (2012) s. 165. 
76 Pila i The Europeanizaton of Intellectual Property Law (2013) s. 248 med hänvisningar. Jfr 
Senden i The Coherence of EU Law (2008) s. 367 ff. 
77 Ekelöf i Scandinavian Studies in Law 1958 s. 75 ff., och Bernitz 1993 s. 44. Jfr Ljungman i JFT 
1977 s. 242 ff., SvJT 1977 s. 514 och NIR 1981 s. 5, Rosén i SvJT 2002 s. 561 och Calissendorff i 
NIR 2004 s. 424 och NIR 2011 s. 125. 
78 Jfr Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 540 och Reichel i European Legal Method (2011) s. 268. 
79 Mål C-457/11 VG Wort p. 25 med hänvisningar. 
80 Mål C-351/12 OSA p. 45 med hänvisningar. Angående att skyldigheten att tolka direktivkon-
formt inte omfattar en skyldighet att tolka contra legem, se Roth i European Legal Method (2011) 
s. 87 f. 
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av bestämmelserna i den svenska lagen, i enlighet med allmänna krav på direktiv-
konform tolkning. Det innebär generellt sett att vissa rättskällor som traditionellt 
tillmäts betydelse vid användning av s.k. rättsdogmatisk81 metod – nationella lag-
förarbeten, nationell praxis och doktrin (även från de övriga nordiska länderna) 
– ges en lägre valör till förmån för unionsrättsliga rättskällor, såsom direktivets 
artiklar, dess ingress, förarbeten till direktivet, praxis som utvecklats vid EUD 
och domstolens tolkningsmetoder82. Man skulle kunna uttrycka det som att de 
meta-normer som styr valet av relevanta rättskällor är andra än vad som gäller på 
områden som inte omfattas av harmonisering.83  

Med den nu beskriva bakgrunden görs hänvisningar till blott enstaka, men 
betydelsefulla, nordiska rättskällor, framförallt i form av litteraturuttalanden och 
sådan domstolspraxis som kan sägas vara relevant också ur svensk synvikel. Ut-
gångspunkten är således en annan än den tidigare gängse uppfattningen, enligt 
vilken den höga grad av rättslikhet som tidigare uppnåddes genom det samnor-
diska arbetat inom upphovsrättsområdet var av sådan art att en beskrivning av 
svensk rätt på immaterialrättens område inte ansågs fullständig om inte komplet-
terande nordiskt material redovisades.84  

I den utsträckning som utländskt material används, så är det för att ge per-
spektiv och för att ge underlag för en kritisk hållning.85 Någon komparativ under-
sökning i traditionell mening, med kompletta redogörelser för flera länder för alla 
de rättsområden i svensk rätt som aktualiseras i undersökningen, genomförs inte. 
Eftersom databasdirektivet rör harmoniserad rätt, hade värdet av en sådan under-
sökning också varit begränsat: Det hade mer blivit en beskrivning av nationella 
genomföranden av ett direktiv med uttolkning i sista hand bestämd av EUD, än 
underlag för en komparativ studie över hur skilda länder har reglerat rättsligt 
skydd för databaser på nationell nivå. 

I sammanhanget bör nämnas något om användningen av skilda språkvers-
ioner av konventioner och EU-rättsakter. För BK gäller att endast de engelska 
och franska språkversionerna av konventionen är officiella. För PK gäller att 
konventionen finns i flera offciella spåkversioner, inklusive franska och engelska. 
För både BK och PK gäller att den franska texten äger vitsord vid meningsskilj-
aktigheter beträffande tolkningen. Beträffande EU gäller att unionens alla rätts-
akter och domar måste publiceras på samtliga officiella språk. Alla språk är au-
tentiska. Det innebär att inget språk har företräde framför ett annat. Det är därför 

                                                      
81 Se t.ex. Peczenik, Vad är rätt? (1995) s. 312 ff. Jfr Sandgren som anför att det vore bra om 
uttrycket ”rättsdogmatik” kunde ”mönstras ut”, i Vad är Rättsvetenskap? (2009) s. 125. Jfr 
Schovsbo som ställer sig frågan om man kan tala om en särskild ”immaterialrättslig metod”, se 
Schovsbo i NIR 2004 s. 310. 
82 Se Hettne och Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod (2011) s. 34 ff. Jfr Rätten till det visuella 
s. 26. 
83 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 319 ff., Schmidt i Festskrift till Ekelöf s. 
570 ff. och Nielsen i European Legal Method (2012) s. 106. 
84 Om denna traditionella uppfattning, se Strömholm i SvJT 1971 s. 254.  
85 Jfr t.ex. Glendon i Festskrift till Sundberg s. 71 och Göranson i Festskrift till Lindblom s. 223. 
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inte ovanligt att det uppstår tvister på grund av avvikelser i betydelsen mellan 
skilda språkversioner av en text.   

Enligt fast rättspraxis från EUD gäller att den formulering som använts i en 
av språkversionerna av en unionsrättslig bestämmelse inte ensam kan ligga till 
grund för tolkningen av denna bestämmelse eller ges företräde i förhållande till 
övriga språkversioner. Det skulle strida mot kravet på en enhetlig tillämpning av 
unionsrätten. I händelse av skillnader mellan olika språkversioner ska bestäm-
melsen i fråga tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de före-
skrifter i vilka den ingår.86 

Den svenska språkversionen av direktiv och andra rättsakter, utgör i realiteten 
översättningar – normalt från den franska eller engelska texten. Översättningen 
av databasdirektivet har utsatts för kritik av bl.a. Karnell och Koktvedgaard.87 I pro-
positionen till genomförandet påpekas den bristande översättningen.88 Även om 
det inte går att tala om någon ”ursprungstext”, kan det vara nödvändigt att jäm-
föra texten med lydelsen på andra språk för att lösa tolkningsproblem. Karnell har 
gjort en egen översättning av direktivet89, vilken har konsulterats som stöd. 

1.4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Rättsvetenskap är enligt sin benämning en vetenskap om rätten. Med rätten åsyf-
tar man då de rättsregler som har en särskild auktoritet till skillnad från andra nor-
mer. Det kan också beskrivas så att de normer som legitimeras av rättskälleläran är 
rättsvetenskapens studieobjekt. Rättsvetenskapen skulle med andra ord känne-
tecknas som bunden av vissa argument. Schmidt gjorde tidigt en distinktion mellan 
bundna och öppna argument inom rättsvetenskapen. Med bundna argument av-
sågs de argument som hade förankring i rättskälleläran. Med en traditionell (nat-
ionell) rättskällelära skulle en uppräkning av bundna argument således ta upp 
främst lagtexten, uttalanden i förarbeten och prejudikat. Till kategorin bundna 
argument ansågs även höra sådana förhållanden som att det utbildat sig en sed-
vänja eller bruk, att en viss regel gällde inom andra områden (analogislut) samt i 
viss mån också argumentet att rättsordningen genomsyrades av en viss grundläg-
gande värdering.90 Med öppna argument avsåg Schmidt å andra sidan alla argument 
som inte omfattades av rättskälleläran och då främst olika rättspolitiska argu-
ment.91 Frågan vilka argument som är bundna argument eller inte beror på normer, 
dvs. normer att domaren och andra rättstillämpare ska utnyttja lagtext, prejudikat, 
förarbeten osv. på visst sätt. Dessa meta-normer måste i sin tur fastläggas med argument 

                                                      
86 Se t.ex. mål C-281/12 Trento Sviluppo och Centrale Adriatica p. 26 med hänvisningar. 
87 Se Karnell i NIR 1999 s. 51 not 1 och Koktvedgaard i Festskrift till Karnell s. 343. 
88 Prop. 1996/97:111 s. 12. 
89 Se Karnell i NIR 1999 s. 209 ff. 
90 Schmidt i Festskrift till Ekelöf s. 570 f. Peczenik förklarar att rättskällor omfattar alla auktoritativa 
texter som skall, bör eller åtminstone får angivas inom den juridiska argumentationen, se Rätten 
och förnuftet (1988) s. 197 ff. 
91 Schmidt i Festskrift till Ekelöf s. 571. 
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av vilka en del är bundna och andra öppna.92 Annorlunda uttryckt grundas rättsveten-
skapens vetenskapsbegrepp på interna kriterier till skillnad från externa sådana, 
eftersom rättsvetenskapens utsagor inte kan verifieras på empirisk väg.93 Inne-
hållet i Schmidts meta-normer är därför inte beständigt utan kan variera över tid.  

Som nämns ovan aktualiserar tolkningen av nationell rätt i ljuset av harmoni-
serad rätt, med stöd av EUD:s tolkningsmetoder, en ny rättskällehierarki. Med 
Schmidts terminologi kan således sägas att (källan till) de bundna argumenten har 
ändrats. Direktiv innebär att den nationella lagstiftningsmakten har begränsats 
och nya rättskällor blir auktoritativa.  För direktiv gäller att de är bindande för 
medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås, varmed avses att 
ett direktiv har s.k. spärrverkan mot nationell lagstiftning som strider mot direk-
tivets bestämmelser. Graden av spärrverkan beror på direktivets tillämpningsom-
råde och vilken harmoniseringsmetod som använts vid dess utformning.  

I sammanhanget bör EU-rättens innehåll och förhållande till nationell rätts-
ordning beskrivas något närmare. Allmänt gäller att EU-rätten är en självständig 
rättsordning som samverkar med de nationella rättsordningarna. EU-rätten kan 
inte placeras in i den nationella rättskällehierarkin, utan har en egen hierarki. 
Överst finns EU- och EUF-fördragen samt EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna, därefter allmänna rättsprinciper och lagstiftningsakter. Bindande 
rättskällor utgörs av de grundläggande fördragen, rättighetsstadgan, bindande se-
kundärrätt (förordningar, direktiv och beslut), internationella avtal och allmänna 
principer. EU-domstolens (och tribunalens) praxis är också bindande. Utöver 
detta finns vägledande rättskällor i form av icke bindande sekundärrätt (yttranden 
och rekommendationer), förarbeten och generaladvokaternas förslag till avgö-
rande.  

En fråga som uppkommer vid behandling av EU-rätten är preambelbestäm-
melsers rättskällevärde. EU-domstolen har angett att preambler i sig inte har bin-
dande verkan, utan närmast har till funktion att utgöra tolkningsunderlag.94 När 
EUD gör ändamålstolkningar hänvisar den inte sällan till direktivets preambel. 
En annan fråga som uppkommer är vilket rättskällevärde ett uttalande från gene-
raladvokaten kan anses ha. Generaladvokaternas uppgift är att opartiskt och oav-
hängigt lägga fram motiverade yttranden i ärenden som enligt domstolens stadga 
kräver deras deltagande (artikel 252 EUF-fördraget). Ett yttrande från generalad-
vokaten i ett avgörade innehåller fakta, och ofta en analys av rättsläget samt ett 
förslag till avgörande. Generaladvokaternas yttranden är formellt inte bindande 
för parterna eller domstolen. Min uppfattning är att generaladvokatens yttrande 
ofta – och i den del som åberopas – kan jämställas med doktrin. 

Även förarbeten till en sekundärrättsakt har status som rättskälla. Hit hör t.ex. 
grönböcker, kommissionens förslag, parlamentets ändringsförslag och rådets ge-

                                                      
92 Op. cit. s. 581. Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning (1996) s. 321. 
93 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning (1996) s. 319. 
94 Se t.ex. mål 215/88 Casa Fleischhandel mot BALM p. 31. 
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mensamma ståndpunkt. EUD har anfört att en rättsakts förarbeten kan ge anvis-
ning för hur bestämmelserna i direktivet ska förstås, även om de då kan användas 
endast för att bekräfta en slutsats som nåtts på annat sätt.95  

Den här undersökningen stannar inte vid beskrivning och analys av gällande rätt 
utifrån bundna rättsvetenskapliga argument. Sandgren har lanserat begreppet rätt-
sanalytisk metod. En sådan metod är mer öppen för att ge värderingar spelrum och 
kan ge utrymme för rättshistoriska översikter.96 Metoden och dess problem har 
emellertid djupa rötter i 1900-talets rättsvetenskapliga metoddebatt. Redan Agge, 
som i grunden stod för en konservativ syn på rättsvetenskapen, framhöll att det 
är ett karakteristiskt drag för den moderna rättsvetenskapen att den söker bryta 
den isolering i förhållande till andra samhällskunskapers områden, som i stort sett 
utmärkt den traditionella rättspositivismen med dess begränsning till en analytisk 
behandling av det ideellt uppfattade normsystemet. Agge betecknade den mo-
derna rättsvetenskapen som den konstruktiva rättsvetenskapen, medan ett studium av 
normsystemet frikopplat från empirisk kunskap om sociala fenomen snarast var 
att beteckna som (ren) normativism. Den konstruktiva rättsvetenskapen innebär att 
man går utöver ett systematiskt eller analytiskt studium av gällande rätt, uppfattad 
som ett statiskt fenomen och betraktar rätten i ett dynamiskt perspektiv, dvs. i dess 
ständiga utveckling mot bakgrund av det faktiska sociala skeendet.97 Sandgrens och 
Agges synsätt är förenligt med Schmidts uppdelning i öppna och bundna argument. 
Denna undersökning innehåller element av konstruktiv rättsvetenskap. Mitt ve-
tenskapliga förhållningssätt är dock att så långt möjligt vara tydlig med om ett 
resonemang eller ställningstagande baseras på ett öppet eller bundet argument. 

I framställningen åberopas både doktrin i traditionell mening och (juridisk) 
litteratur. Begreppen används också växelvis; någon betydelsenyans är inte av-
sedd. 

1.4.3 Forskningsläget 
Undersökningen avser att bygga vidare på och komplettera resultat som uppnåtts 
i tidigare studier. I nordisk litteratur finns ett antal framställningar som behandlar 
den nordiska katalogregeln eller möjligheten att skydda databaser med stöd av 
upphovsrättsligt skydd från tiden före antagandet av databasdirektivet, t.ex. Sten-
saasens framställning från mitten av 1980-talet.98 Från tiden för direktivets genom-
förande hör Bensingers avhandling99, skriven på tyska, som dock är från tiden innan 

                                                      
95 Se t.ex. mål C-292/89 Antonissen p. 18 och de förenade målen C 283 & 291-292/94 Denkavit 
International p. 29. Jfr Bernitz i JT 2000-01 s. 698 ff., Öberg i JT 2000-01 s. 492 ff. och Axhamn 
2006 s. 33 f. 
96 Sandgren i Liber Amicorum Rosén s. 721 ff. och Sandgren i TfR 2005 s. 648 ff. Jfr Agell i SvJT 
2002 s. 243 ff. 
97 Agge i Festskrift till Herlitz s. 1 ff. 
98 Stensaasen, Rettslig vern av EDB-programmer og databaser, Tano, Oslo 1987. Stensaasen har 
även författat Opphavsrettslovens § 43 (”Katalogregelen”), Universitetsforlaget, Oslo 1985. 
99 Bensinger, Sui-generis-Schutz für Datenbanken: die EG-Datenbankrichtlinie vor dem Hinter-
grund des nordischen Rechts, Beck, München 1999 (cit. Bensinger 1999). 
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vägledande praxis om tolkningen av sui generis-rätten hade meddelats av EUD. En 
av de första avhandlingar som behandlade databasdirektivet och dess genomfö-
rande och alternativa skyddsformer i flera europeiska länder författades av Da-
vison, vars framställning också är från tiden innan vägledande rättspraxis medde-
lats av EUD.100 Vidare har Beunen och Derclaye författat varsin avhandling som 
behandlar tidigare rättspraxis från EUD och beskriver direktivets genomförande 
och alternativa skyddsformer i några andra medlemsstaters rättsordningar.101 I 
Norden finns två avhandlingar – en av Virtanen i Finland och en av Herr i Dan-
mark – som båda allmänt behandlar sui generis-rätten.102  

För egen del författade jag kort efter de första avgörandena från EUD om sui 
generis-rätten en översiktlig framställning om rätten och dess genomförande i 
svensk rätt.103 Den utgjorde en uppdatering av en uppsats jag skrivit något år 
tidigare.104 Jag har även författat ett antal artiklar inom området.105  

Gemensamt för de nämnda framställningarna är att de saknar ingående be-
skrivning och analys av sui generis-rättens natur och föremål samt jämförelser med 
upphovsrätt. Någon systematisering av det upphovsrättsliga skyddet och skyddet 
sui generis i förhållande till det immaterialrättsliga systemet som helhet och till be-
stämmelser och principer om illojal konkurrens i svensk rätt har inte heller gjorts 
tidigare. Vidare har det efter dessa publikationer skett en utveckling inom områ-
det genom ny praxis från EUD rörande såväl sui generis-rätten som det upphovs-
rättsliga skyddet. På ett mer generellt plan har det också skett en betydande ut-
veckling när det gäller EUD:s etablering av s.k. autonoma begrepp vid tolkning 
av bestämmelser i direktiv inom immaterialrättsområdet. Det har också skett en 
utveckling inom det tekniska området som gör att regelverket behöver bedömas 
i förhållande till nya förutsättningar. Sammantaget får denna undersökning därför 
andra syften och baseras på material som påtagligt skiljer sig från tidigare fram-
ställningar. 

1.4.4 Disposition 
När det gäller valet av disposition har jag gjort följande överväganden: Eftersom 
en central del av undersökningen är att beskriva och analysera skyddet för data-
baser med stöd av upphovsrätt respektive sui generis-rätten har jag valt att be-
handla skydden i separata kapitel. Min bedömning är att det därmed blir enklare 
att förhålla ensamrätterna till respektive skyddsförutsättning. Jämförelsen mellan 

                                                      
100 Davison 2003. 
101 Beunen 2007 och Derclaye, The legal protection of databases: a comparative analysis, Edward 
Elgar, Cheltenham 2008 (cit. Derclaye 2008). 
102 Virtanen 2005 och Herr 2008. Virtanen har vidareutvecklat sitt arbete i Virtanen, Evolution, 
practice and theory of European database IP law (2008) (cit. Virtanen 2008). 
103 Axhamn 2006.  
104 Axhamn, Sui generis-skydd för databaser – Direktiv 96/9/EG och den svenska implemente-
ringen, Lunds universitet 2005. 
105 Se Axhamn i NIR 2006 s. 280 ff., Lov & Data 2007 s. 28–29, Lov & Data 2008 s. 28 ff., NIR 
2009 s. 144 ff. och NIR 2014 s. 20 ff. 
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de båda skyddsformerna sker i viss utsträckning löpande men också i anslutning 
till mina slutsatser. Ett alternativ som har övervägts var att behandla skyddsför-
utsättningarna i ett gemensamt kapitel och ensamrätterna i ett enskilt kapitel. En 
sådan disposition hade haft fördelen att liknande kategorier (skyddsförutsättning, 
ensamrätter osv.) hade behandlats gemensamt, men hade samtidigt gjort det svå-
rare att direkt relatera ensamrätterna till respektive skyddsförutsättning och med-
fört betydande upprepningar. Däremot har jag bedömt att undantagen och in-
skränkningarna i det upphovsrättsliga skyddet respektive sui generis-rätten med 
fördel har kunnat behandlas gemensamt i ett kapitel, eftersom de till stor del har 
en likartad utformning för de båda skyddsformerna. Upprepningar har därmed 
kunnat undvikas. När det gäller avsnittet om illojal konkurrens har jag bedömt 
att det är lämpligt att behandla det rättsområdet tillsammans med en allmän be-
skrivning av utgångspunkten med konkurrensfrihet och principer om ren förmö-
genhetsskada. Därmed har det varit möjligt att samlat och mer principiellt besk-
riva och analysera hur principer om illojal konkurrens har etablerats internation-
ellt, regionalt och nationellt samt hur de till viss del utgör en grund för framväx-
ten av särskilda immaterialrätter.  

Mot denna bakgrund är avhandlingen uppdelad i tio kapitel, varav det första 
kapitlet är denna inledning. Därefter följer kapitel 2 som behandlar grundläg-
gande regler och principer om handlings- och konkurrensfrihet samt förhållandet 
mellan dessa utgångspunkter och bestämmelser om immaterialrätt och illojal 
konkurrens. Kapitel 3 behandlar de internationella normerna om skydd för sam-
manställningar och databaser och innehåller en beskrivning av Feist-avgörandet 
från Förenta staternas Supreme Court. Kapitel 4 innehåller en kort översikt över 
katalogskyddet och andra s.k. närstående rättigheter. Kapitel 5 behandlar data-
basdirektivets tillkomsthistoria. Efterföljande kapitel beskriver och analyserar di-
rektivets tillämpningsområde (kapitel 6), bestämmelser om upphovsrättsligt 
skydd (kapitel 7), skydd sui generis (kapitel 8), inskränkningar och undantag (kapitel 
9) samt bestämmelsernas genomförande med svensk rätt. I kapitel 10 förs en 
avslutande diskussion med slutsatser. 
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2. Konkurrensfrihet, immaterialrätt och illojal konkur-
rens 

2.1 Allmänt och internationellt 
I inledningen har konstaterats att krav på rättsligt skydd för databaser har vuxit 
fram i ett sammanhang där det med digitala metoder är lätt att kopiera innehållet i 
databaser, samtidigt som utgångspunkten är att det är fritt att utnyttja någon an-
nans prestation såvida den inte omfattas av något rättsligt skydd, såsom immateri-
alrätt eller bestämmelser om illojal konkurrens. Eftersom en del i den här under-
sökningen är att systematisera det rättsliga skydd för databaser som ges av upp-
hovsrätten, sui generis-rätten och bestämmelser om illojal konkurrens, ska i det här 
kapitlet beskrivas hur grundläggande principer om konkurrensfrihet förhåller sig 
till bestämmelser om immaterialrätt och illojal konkurrens. Det som presenteras 
här kommer att ligga till grund för resonemang i andra delar av framställningen. 
Utanför hamnar redogörelser för bestämmelser om s.k. konkurrensbegränsning, 
som i svensk rätt kommer till uttryck i konkurrenslagen (2008:579) (se avsnitt 
1.3).106  

Utgångspunkten att det i en marknadsekonomi bör vara fritt att nyttja resul-
tatet av andras prestationer så länge de inte omfattas av bestämmelser om im-
materialrätt eller illojal konkurrens går tillbaka till införandet av näringsfrihet och 
avvecklingen av tidigare ordningar med privilegier. Bestämmelser om näringsfri-
het infördes i Sverige och övriga delar av den industrialiserade världen vid mitten 
av 1800-talet.107 Kort därefter uppmärksammades, såväl i Sverige som i andra 
industrialiserade länder, att näringsfriheten och den därtill hörande konkurrens-
friheten missbrukades av en del näringsidkare. Det uppstod situationer där nä-
ringsidkare agerade illojalt i konkurrensen.108 Det ledde till krav på rättsligt skydd 
av skilda slag. Över tid infördes bestämmelser om industriellt rättsskydd på vissa 
områden och på internationell nivå etablerades bestämmelser om minimiskydd 
och nationell behandling i PK.  Med industriellt rättsskydd avses enligt artikel 1.2 
PK patent, nyttighetsmodeller, industriella mönster och modeller, fabriks- eller 

                                                      
106 Jfr Schovsbo som behandlar samband och konfliktytor mellan immaterialrätt och konkurrens-
rätt i Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten, Jurist-og Økonomfor-
bundets forlag, København 1996 (cit. Grænsefladespørgsmål). 
107 Se härom SOU 1966:71 s. 18 och SOU 2006:76 s. 91. Jfr Geiger i IIC 2004 s. 272 och Mortensen 
& Steinicke, Dansk Markedsret, Jurist- og Økonomforbundet, København 2015 s. 214 (cit. Mor-
tensen & Steinicke 2015). I svensk rätt kommer utgångspunkten om näringsfrihet till uttryck i 2 
kap. 17 § Regeringsformen: ”Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas 
endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna 
vissa personer eller företag.” 
108 Se t.ex. Bernitz, Marknadsrätt, Jurist- och samhällsvetareförbundet, Stockholm 1969 s. 115 f. 
(cit. Bernitz 1969), SOU 1993:59 s. 135 f., SOU 2006:76 s. 91 och Mortensen & Steinicke 2015 s. 
214. 
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handelsmärken, servicemärken, firma samt ursprungsbeteckningar och under-
tryckande av illojal konkurrens. Definitionen anses vara precis och ska förstås 
som en sluten lista.109 Bestämmelserna om minimiskydd gäller formellt endast i 
förhållande till alster eller kreatörer som har sitt ursprung i andra länder än det 
där skyddet görs gällande, men i regel uppställer de anslutna staterna inte lägre 
skydd för alster eller kreatörer med nationellt ursprung. Liknande internationell 
reglering till skydd för konstnärliga och litterära verk etablerades vid samma tid i 
BK.110 Över tid har PK och BK reviderats, bl.a. för att anpassa regelverken till 
den tekniska och samhälleliga utvecklingen och möjligheten att nyttja immateri-
ella objekt på nya sätt. Genom att uppställa krav på minimiskydd kombinerat 
med bestämmelser om att de anslutna staterna får anta längre gående skydd, har 
PK och BK öppnat för en gradvis förstärkning av skyddet.111 

Något förenklat har de immateriella rättigheterna det gemensamt att de ger 
skydd för immateriella objekt – t.ex. ett verk eller en uppfinning – genom att 
medge ensamrätter för nyttjande av objekten på visst sätt. Ensamrättigheterna är 
av förmögenhetsrättsligt slag, vilket bl.a. innebär att de kan överlåtas och upplå-
tas, och omfattas i regel av vissa undantag och inskränkningar och begränsning 
av skyddet i tiden. Rättigheternas karaktär av ensamrättigheter medför att de på 
engelska ofta beskrivs som (intellectual) ”property rights” (jfr fr. propriété intellectu-
elle).112 Ett skäl till detta är att immaterialrättigheter, liksom äganderättigheter, gäl-
ler i förhållande till ”var och en” (erga omnes) – även om en betydande skillnad är 
att immaterialrättigheterna i regel är föremål för begränsningar i tiden och rum-
met. En grundläggande strukturell skillnad mellan patent och upphovsrätt är att 
patentskyddet ger rättigheter även i förhållande till andra som senare oberoende 
kommer fram till samma uppfinning (prioritetsrätt), medan upphovsrätten endast 
ger skydd mot efterbildning.  

Den primära uppdelningen mellan patent och upphovsrätt har kommit att 
luckras upp över tid. Teknisk och ekonomisk utveckling har fört med sig krav på 
nya skyddsformer för alster som inte uppfyller de grundläggande kraven för att 
åtnjuta skydd som patent eller upphovsrätt, såsom nyhet, uppfinningshöjd eller 
originalitet. Det handlar t.ex. om skydd för mönster, växtförädlarrätt, kretsmöns-
ter och till upphovsrätten närstående rättigheter. Ibland betecknas det immateri-
alrättsliga skyddet för dessa prestationer som ”rättsliga hybrider” mellan skyddet 
för patent och upphovsrätt.113 I doktrinen har anförts att det ökande antalet rät-
tigheter och överlappningen mellan dem möjligen är en indikation på att det finns 

                                                      
109 Kunz-Hallstein i GATT or WIPO? (1989) s. 85. 
110 Reichman i Colum. L. Rev., 1994 s. 2435 och Geller i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2000 s. 233 ff. 
111 Dietz 1978 s. 9 och Oman i Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1993 s. 145. 
112 Jfr Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 25 ff. 
113 Reichman i Colum. L. Rev., 1994 s. 2434 ff. Jfr Karjala i Colum. L. Rev. 1994 s. 2594, Lahore i 
EIPR 1992 s. 428, Lehmann i Colum. L. Rev. 1994 s. 2621, Mackaay i Colum. L. Rev. 1994 s. 2630, 
Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 1997 s. 53 och Westkamp i J World Intellect Prop. 2003 s. 
832. Jfr Schmidt, Teknologi og immaterialret, Gad, København 1989 s. 12 (cit. Schmidt 1989) och 
Samuelson i EIPR 1999 s. 539. 
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ett behov av att ersätta dem alla med en ny, mer generellt utformad immaterial-
rättighet.114 

Politiska motsättningar, framför allt mellan industriländer och utvecklingslän-
der, har medfört att det inte varit möjligt att nå enighet inom WIPO om anpass-
ning av PK och BK till nya krav på skydd. Vid mitten av 1980-talet uppstod dock 
starka och förnyade politiska krav i USA på att uppdatera det internationella re-
gelverket. Kraven var motiverade av ekonomiska och handelspolitiska intressen, 
där USA bedömde att de krav på skydd som följde av PK och BK var för svaga 
– såväl i fråga om den miniminivå på skydd som uppställdes som sanktioner och 
möjlighet att utkräva efterlevnad av internationella åtaganden.115 Ett svagt skydd 
för immaterialrätt i andra länder uppfattades närmast som illojal konkurrens i 
förhållande till amerikansk industri, som i ökande utsträckning var beroende av 
immaterialrättsligt skydd utanför det egna landets gränser.116  

USA var framgångsrikt med att koppla skydd för immaterialrättigheter till in-
ternationell handelspolitik:117 I september 1986 antogs i Punta del Este en s.k. 
ministerdeklaration om att inleda förhandlingar om immaterialrätt inom ramen 
för GATT118, vilket så småningom ledde fram till antagandet av TRIPS-avtalet 
vid mitten av 1990-talet. Avtalet innehåller hänvisningar till de mest centrala be-
stämmelserna i PK och BK, samt uppställer krav på mer långtgående bestämmel-
ser inom vissa områden. Det innehåller också bestämmelser om civil- och straff-
rättsliga sanktioner samt bestämmelser om möjlighet att initiera ett alternativt 
tvistlösningsförfarande mot en annan part till avtalet om att den inte uppfyller 
sina åtaganden enligt avtalet. Härigenom syftar TRIPS-avtalet till att komma till 
rätta med flera av de brister som USA hade identiferat med PK och BK. Avtalet 
anses allmänt som ett uttryck för immaterialrättigheternas ökade ekonomiska be-
tydelse,119 där det immaterialrättsliga skyddet alltmer betraktas som ett skydd för 
investeringar.120 Anslutning till TRIPS-avtalet utgör en förutsättning för medlem-
skap i Världshandelsorganisationen (WTO), vilket har främjat antalet anslutna 
stater.  

                                                      
114 Se t.ex. Kur i IIC 2004 s. 19 f., Levin i NIR 2003 s. 332, Levin i Festskrift til Koktvedgaard s. 
353 och Schovsbo i NIR 2004 s. 322. Jfr Levin i Scandinavian Studies in Law 2002 s. 83 ff. och 
Dinwoodie i The Structure of Intellectual Property Law (2011) s. 3 ff.  
115 Se t.ex. Global Competition – The New Reality: Results of the President’s Commission on 
Industrial Competitiveness (1985). Jfr Ullrich i GATT or WIPO? (1989) s. 135 f., Oman i J. Cop-
yright Soc’y U.S.A. 1994 s. 19 ff. 
116 Ullrich i GATT or WIPO? (1989) s. 132, 147 och 151. Jfr Oman i J. Copyright Soc’y U.S.A. 
1994 s. 23 f., Oman i Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1993 s. 145, Reichman i Colum. L. 
Rev., 1994 s. 2435 och Westkamp i J World Intellect Prop. 2003 s. 829. 
117 Joos & Moufang i GATT or WIPO? (1989) s. 25, von Lewinski i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2003 
s. 585 ff., Ricketson i IIC 1995 s. 898 och Rosén i NIR 2006 s. 5. 
118 Ministerial Declaration on the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations – Statement 
by the Chairman, 25 ILM 1623 (1986). 
119 Davies 2002 stycke 8-003 och Oman i J. Copyright Soc’y U.S.A. 1994 s. 23 f. 
120 Joos & Moufang i GATT or WIPO? (1989) s. 24 och Karnell i NIR 1997 s. 375 ff. 
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 Efter hand har TRIPS-avtalet kommit att kritiseras för att vara alltför ensidigt 
utformat till förmån för industriländernas (ekonomiska) intressen, utvecklings-
nivå och syn på (behov av) immaterialrättsligt skydd, i motsats till utvecklings-
ländernas intressen. I stället för att, såsom utgångspunkten är i PK och BK, i stor 
utsträckning förlita sig till nationell behandling och en anpassning till skyddsni-
vån i respektive land så innebär TRIPS-avtalet i praktiken en ”extra-territoriell” 
utsträckning av industriländernas skyddsnivåer till utvecklingsländerna.121 

Liksom PK och BK medger TRIPS-avtalet att de anslutna länderna inför mer 
långtgående skydd i nationell rätt eller sinsemellan kommer överens om mer 
långtgående skydd, så länge de uppfyller kraven på nationell behandling och 
mest-gynnad nation. Sedan antagandet av TRIPS-avtalet har också de ledande 
industriländerna uppställt krav på bestämmelser om immaterialrätt i s.k. frihan-
desavtal. Sådana bestämmelser har ofta varit mer långtgående än de krav som 
följer av TRIPS-avtalet. I sådana avtal betraktas immaterialrättigheter som skyd-
dade investeringar.122  

2.2 Rättfärdigande av immaterialrättsligt skydd 
Mycket har skrivits om de teoretiska fundamenten för immaterialrättsligt skydd. 
Huvudlinjerna utgörs av naturrättsligt anstrukna läror om att var och en har rätt 
till resultatet av sitt eget (personliga) arbete och utilitaristiska läror om att främja 
vissa samhällsnyttiga insatser och investeringar.123  

Betydande för utvecklingen av en naturrättslig grund för immaterialrättigheter 
är Locke, även om han själv inte uttryckligen uttalade sig om immaterialrätt. Hans 
uppfattning kan sammanfattas i två postulat. Det första är att var och en har en 
(naturlig) äganderätt (”property right”) till sin egen kropp och resultatet av arbete 
som man utför med den: 

 
”though the earth, and all inferior creatures be common to all men, yet 
every man has a property in his own person. This nobody has any right to 
but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may 
say, are properly his.”124 

 
Det andra postulatet är att var och en har äganderätt över resultatet av arbete 
som man utför på föremål som inte tillkommer någon annan. Genom arbetet 
erhöll man äganderätt till hela föremålet. Locke uppställde dock förbehåll för upp-
komst av äganderätt i en sådan situation. Äganderätten skulle omfatta endast det 
                                                      
121 Schovsbo i NIR 2004 s. 313 f. och Kur i IIC 2004 s. 5 f. Jfr Rosén i NIR 2006 s. 7 och Schovsbo, 
Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 51 f. och 54 f. 
122 Liberti, OECD Working Papers on International Investment 2010/01, s. 6 ff. 
123 Se t.ex. Ljungman i RIDA 1976 s. 51 ff., Hughes i Geo. L. J. 1988 s. 290 och 365, Drahos, A 
Philosophy of Intellectual Property (1996), Sterling i IIC 2000 s. 516 ff., Geiger i IIC 2006 s. 378 
f., Levin i Festskrift til Koktvedgaard s. 334, Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 42 
ff. och Rognstad 2009 s. 31 f. 
124 Locke, Two Treatises of Government (1690), andra delen, avsnitt 27. 
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som den som nedlagt arbetet själv kunde nyttja: ”Nothing was made by God for 
Man to spoil or destroy”.125 Vidare behövde det finnas kvar tillräckligt åt var och 
en: ”enough and as good left over”.126 Det sista villkoret brukar ofta formuleras 
som att förutsättningen för att tillägna sig egendom ska vara ”ingen förlust för 
andra”.127 Ett annat sätt att uttrycka det är att den publika domänen (eng. public 
domain) bör bevaras.128 Uppfattningen att resultatet av arbete medför en naturlig 
äganderätt har spelat en avgörande roll i den historiska utvecklingen av det im-
materialrättsliga regelverket.129 Att upphovsrätten – till skillnad från de flesta rät-
tigheter på det industriella rättsskyddets område – uppstår formlöst har ansett 
vara ett uttryck för denna rättighets naturrättsliga inslag. 

Lockes lära är öppen för skilda tolkningar. En tolkning är att samhället belönar 
arbete genom att uppställa regler om äganderätt (property) utifrån bedömningen 
att vi måste tillhandahålla en (sådan) belöning för att arbetsinsatsen ska äga rum. 
I denna instrumentella form ger Lockes läror uttryck åt en utilitaristisk syn på im-
materialrätt; immaterialrättigheter behövs för att stimulera – ge incitament – till 
visst arbete, insatser eller investeringar och det ligger i det allmännas intresse att 
göra det.130 Bentham, utilitarismens grundare, uttryckte att det inte fanns någon 
naturlig egendom – ”att egendomen helt och hållet är lagens verk”.131 På liknande 
sätt anförde Hume att privat äganderätt kunde motiveras av ett nyttoargument; 
att privat äganderätt var att föredra eftersom det gav en effektivare ekonomi.132 
En annan, normativ, tolkning av Locke är att arbete bör belönas.133 Den senare tolk-
ningen har stöd i bibliska uppfattningar om att ”arbetaren är värd sin lön.”134 
Skillnaden mellan incitamentsperspektivet och belöningsperspektivet är att det 
förra betraktar belöningen som ett medel för att nå målet, medan det senare be-
traktar belöningen som målet. 

Lockes uppfattning har utvecklats av andra. Demsetz har utvecklat ett resone-
mang om s.k. ”externaliteter”. En externalitet uppstår när en persons agerande 
har (positiva eller negativa) effekter på andra. Samhället bör införa äganderättsliga 
bestämmelser (”property rights”) i situationer där de positiva fördelarna med en 
sådan ordning överväger nackdelarna:  

 
                                                      
125 Op. cit. avsnitt 31. 
126 Op. cit. avsnitt 27. 
127 Se t.ex. Nozik, Anarki, stat och utopi (1986) s. 175 ff. och Hettinger i Idéer om ägande (1994) 
s. 196. 
128 Se t.ex. Zemer i IPQ 2006 s. 63. 
129 Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (1996) s. 47 ff., Hughes i Geo. L. J. 1988 s. 299 
f. och Zemer i IPQ 2006 s. 61 och 63. 
130 Se t.ex. Geller i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2008, s. 170 och Geiger i IIC 2006 s. 378 f. 
131 Bentham i The Works of Jeremy Bentham (1843) kapitel 8: ”We shall see that there is no natural 
property – that property is entirely the creature of law.” 
132 Hume, Inquiry Concerning the Principles of Morals (1751) s. 52. 
133 Hughes i Geo. L. J. 1988 s. 296. Jfr Nozik, Anarki, stat och utopi (1986) s. 176 ff. och Hettinger 
i Philosophy & Public Affairs 1989 s. 40 f. 
134 Se Lukas 10:7. 
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“property rights develop to internalize externalities when the gains of in-
ternalization become larger than the cost of internalization.”135 

 
Fråga uppstår hur immaterialrättigheter bör utformas för att maximera fördelarna 
i förhållande till nackdelarna.136 Lehmann har utvecklat Demsetz teorier inom im-
materialrättsområdet. Enligt Lehmann innebär immaterialrättigheter en konkur-
rensbegränsning i konsumtions- eller användarledet, i syfte att främja konkurrens 
i produktionsledet. Immaterialrättigheterna är tillfälliga konkurrenshinder i syfte 
att främja konkurrensen i det längre perspektivet.137  

I litteraturen har anförts att Lockes läror om arbete behöver kompletteras med 
Hegels ”personlighetsteori”.138 Det var enligt Hegel i det personliga uttrycket som 
rättfärdigandet låg. Hegel fäste härvid avseende vid den individuella viljan, auto-
nomin och friheten. Den som gjort en personlig, kreativ insats borde belönas. 
Till skillnad från Locke fokuserade Hegel mer på resultatet av en kreativ insats än 
på den bakomliggande arbetsinsatsen.139 Hegels synsätts tycks anpassat för skap-
ande insatser på det upphovsrättsliga området, särskilt upphovsrättens tradition-
ella kärnområden. Hegels synsätt brukar ofta kompletteras med Kants, som beto-
nade vars och ens individuella frihet i förhållande till andras frihet. Verket skulle 
jämföras med ett upphovsmannens tal till folket, till vilket upphovsmannen skulle 
ha en egen personlig rätt.140 Baserat på Kants tankegångar lanserade Fichte den 
första generella upphovsrättsteorin där rätten till verksexemplaret, rätt till inne-
hållet och rätten till formen skulle uppfattas som skilda.141 Betoningen på kreativt 
skapande som ett uttryck åt personlighet och individuell autonomi har framförallt 
präglat utformningen av upphovsrätten i många kontinentaleuropeiska länder.142  

I praktiken innehåller de flesta immaterialrättsliga regelverk inslag av de 
skilda synsätten i varierande utsträckning. Sett i ett längre perspektiv kan natur-
rättsliga och utilitaristiska läror ofta förenas; det finns inte någon motsättning 

                                                      
135 Demsetz i American Economic Review 1967 s. 350. 
136 Landes & Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003) s. 379, Schovsbo 
i NIR 2004 s. 311 f., Besen & Raskind i Journal of Economic Perspectives 1991 s. 5, Lehmann i 
Colum. L. Rev. 1994 s. 2623, Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 1997 s. 165 f., Karnell i IIC 
1995 s. 193, Samuelson i EIPR 1999 s. 536 och Merrill i J. Legal Stud. 2002 s. 331 f. och Lemley i 
Texas Law Review 2004-2005 s. 1057. 
137 Lehmann i IIC 1985 s. 538 f. Jfr Carroll i The Structure of Intellectual Property Law (2011) s. 
16. 
138 Hughes i Geo. L. J. 1988 s. 329 f. Jfr Becker i Chi.-Kent. L. Rev. 1993 s. 610. 
139 Hegel, Philosophy of Right (översättning Knoz, 1967), 1821. 
140 Kant i Berlinische Monatsschrift 1785 s. 403 ff. 
141 Fichte i Berlinische Monatsschrift 1793 s. 443. 
142 Geller i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2008 s. 170 och von Lewinski i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2003 
s. 601. Jfr Rosén i NIR 1990 s. 58, Rosenmeier 2001 s. 19 f. och i Festskrift til Koktvedgaard s. 496 
och Suthersanen i IPQ 1998 s. 267. 
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mellan att upphovsmännen förtjänar skydd för sitt kreativa skapande och ett all-
mänt (samhälls-) intresse av att främja kreativt skapande.143 Det immaterialrätts-
liga skyddet behöver ge uttryck för en skälig balans mellan skyddsintresse och fri-
hållningsbehov.144 

2.3 Kompletterande skydd mot illojal konkurrens 
Redan vid etablerandet av PK och BK bedömdes att de erkända immateriella 
ensamrätterna inte var tillräckliga; det behövdes ett kompletterande skydd av mer 
generell eller flexibel karaktär, vilket resulterade i att skydd mot illojal konkurrens 
utvecklades på nationell nivå. Bestämmelser härom infördes sedermera i PK.145 
Konventionsreglerna om illojal konkurrens fick härigenom från början en an-
knytning till det industriella rättsskyddet.146 Eftersom skyddet mot illojal konkur-
rens grundades i uppfattningen att hederliga näringsidkare behöver ett skydd mot 
att konkurrensskador orsakas dem av ohederliga näringsidkare, fick skyddet inled-
ningsvis också starka kopplingar till skadeståndsrätten och möjligheten att få er-
sättning för ren förmögenhetsskada: I sin ursprungliga funktion var skyddet mot 
illojal konkurrens ett uttryck för uppfattningen att rena förmögenhetsskador som 
uppstår genom illojal konkurrens ska kunna beivras med rättsliga medel.147 Nu-
mera anses skyddet mot illojal konkurrens ha starka kopplingar till hela immateri-
alrätten, alltså även upphovsrätten och dess närstående rättigheter.  

 Eftersom skyddet mot illojal konkurrens grundades i uppfattningen att he-
derliga näringsidkare behöver ett skydd mot konkurrensskador som orsakas dem 
av ohederliga näringsidkare, fick skyddet inledningsvis också starka kopplingar 
till skadeståndsrätten och möjligheten att få ersättning för ren förmögenhets-
skada: I sin ursprungliga funktion var skyddet mot illojal konkurrens ett uttryck 
för uppfattningen att rena förmögenhetsskador som uppstår genom illojal kon-
kurrens ska kunna beivras med rättsliga medel.148  

PK innehåller bestämmelser om illojal konkurrens i flera artiklar, bl.a. om till-
lämpningsområde (artikel 1), nationell behandling (artikel 2) och sanktioner (ar-
tikel 10ter). De mest centrala bestämmelserna finns i artikel 10bis: 149 
 
                                                      
143 Davies 2002 stycke 1-002. Jfr Grænsefladespørgsmål s. 10, Schovsbo i NIR 1998 s. 474, Liedes 
i NIR 1987 s. 430. Geller i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2008, s. 170, von Lewinski i J. Copyright Soc’y 
U.S.A. 2003 s. 606, Chafee i Colum. L. Rev. 1945 s. 511 och Rognstad 2009 s. 32 f. 
144 Kur i IIC 2004 s.14 och Davies 2002 stycke 1-004. 
145 Hennig-Bodewig i Law Against Unfair Competition (2007) s. 2 och 55. Jfr Bernitz 1969 s. 118 
ff. och 145, WIPO, Protection against unfair competition – analysis of the present world situation, 
WIPO publication No. 725(E) (1994) s. 11 (cit. WIPO 1994) och Ladas 1975 stycke § 885.  
146 Bernitz 1969 s. 466 och Bernitz 1993 s. 15 och 33. 
147 Bernitz 1969 s. 70. Jfr Kamperman Sanders 1997 s. 7 f. 
148 Bernitz 1969 s. 70. Jfr Kamperman Sanders 1997 s. 24 och Henning-Bodewig 2006 s. 7 f. 
149 I Pariskonventionen infördes bestämmelser riktade mot illojal konkurrens första gången vid 
revisionen 1900, då till konventionen fogades en artikel 10bis av innehåll att medborgarna i ett 
unionsland skulle åtnjuta samma skydd mot illojal konkurrens som det egna landets medborgare. 
Artikel 10bis utbyggdes sedermera vid revisionerna 1911, 1925 och 1934. 
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1. Unionsländerna är pliktiga att tillförsäkra dem, som tillhör något unionsland, 
verksamt skydd mot illojal konkurrens. 

2. Varje konkurrenshandling, som strider mot god affärssed, utgör en handling 
av illojal konkurrens. 

3. Särskilt skall förbjudas 
1) alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, 

framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verk-
samhet inom industri eller handel; 

2) oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att 
misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom 
industri eller handel; 

3) angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är 
ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, fram-
ställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet. 

Utöver de tre utpekade slagen av illojal konkurrens i artikelns tredje stycke – för-
växling, misskreditering och vilseledande – är bestämmelserna i artikelns första 
och andra stycken mycket allmänt hållna. Unionsländerna har inte kunnat enas 
om vilka ytterligare slag av illojal konkurrens som bör omfattas av skydd på in-
ternationell nivå. Visserligen innehåller TRIPS-avtalet bestämmelser om före-
tagshemligheter150 och geografiska ursprungsbeteckningar som hänvisar till arti-
kel 10bis PK, men någon enighet om den närmare innebörden av de allmänt 
hållna bestämmelserna i artikelns första och andra stycken har inte uppnåtts. 
Uppfattningarna om vad som ska anses som illojal konkurrens har skiftat från 
land till land och från tid till annan,151 samtidigt som nationella lagstiftare och 
domstolar har sett svårigheter med att avgränsa ett lojalt agerande från ett illojalt 
– särskilt mot bakgrund av att utgångspunkten är konkurrensfrihet.152 

En starkt bidragande orsak till att det har varit svårt att uppnå enighet på in-
ternationell nivå är att tre av de dominerande industriländerna kring förra sekel-
skiftet – Storbritannien, Tyskland och Frankrike – valde helt olika lösningar för 
skydd mot illojal konkurrens på nationell nivå. I Frankrike kom utvecklingen att 
baseras på de allmänna skadeståndsreglerna i Code Civil (artiklarna 1382 och 
1383) och direkt tillämpning av artikel 10bis i PK. I Tyskland infördes speciallag-
stiftning mot illojal konkurrens, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (1909). I brit-
tisk rätt fanns inte någon kodifierad allmän skadeståndsregel och det infördes 
inte heller någon speciallagstiftning mot illojal konkurrens. Visst skydd mot illojal 
konkurrens utvecklades i stället i rättspraxis (common law), om s.k. passing off.153 

                                                      
150 Jfr Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid (2000) s. 185 ff. 
151 SOU 1966:71 s. 46. 
152 Ladas 1975 stycke § 885 och Höpperger & Senftleben i Law Against Unfair Competition (2007) 
s. 61. Jfr Ohly 2011 s. 97 ff. 
153 Davis i Camb.L.J. 2010 s. 561 ff., Carty i IPQ 2012 s. 113 ff., Bernitz i Festskrift till Hellner s. 
116, Bernitz 1969 s. 145, Bernitz 1993 s. 101 f., och Henning-Bodewig 2006 s. 2 och 148 med 
hänvisningar. Jfr WIPO 1994 s. 15. 
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De skilda lösningarna fick spridning till andra länder, vilket har medfört att de 
ursprungliga skillnaderna närmast har förstärkts över tid, något som har försvårat 
möjligheten att nå internationell enighet.154  

En kompletterande förklaring till svårigheten att nå enighet om den närmare 
innebörden av ett skydd mot illojal konkurrens är att det över tid har skett en 
förskjutning i synen på vilka intressen som skyddet bör tillgodose. De ursprung-
liga kraven på ett skydd mot illojal konkurrens betonade framför allt näringsid-
karintresset, men över tid har även konsumentintresset vunnit insteg.155 Denna 
förskjutning har varit särskilt påtaglig i de nordiska länderna.156 Det identifierades 
att även konsumenter – som aktörer på marknaden – kan skadas av ohederliga 
ageranden från näringsidkare, t.ex. vid vilseledande marknadsföring.157 Det vid-
gade konsumentperspektivet kommer till uttryck i den tredje punkten i tredje 
stycket i artikel 10bis PK och omfattar skilda slag av vilseledanden gentemot kon-
sumenter.158 

Införlivande av konsumentintresset i bestämmelser om illojal konkurrens 
skapade svårigheter på nationell nivå, beroende av hur de konkurrensinriktade 
reglerna hade införlivats. Till exempel framstod det från franskt perspektiv främ-
mande att inkludera konsumentintresset i de allmänna skadeståndsreglerna. Det-
samma gällde den brittiska ordningen, medan det för den tyska ordningen inte 
krävdes mycket för en sådan inordning. För länder vilkas system liknande det 
tyska – såsom de nordiska ländernas – kom rättsområdet illojal konkurrens att 
bli en del av ett bredare rättsområde om marknadsrätt som inkluderar både nä-
ringsidkar- och konsumentintresset.159 Denna utveckling har medfört att all-
männa skadeståndsrättsliga principer inte längre förmår att dogmatiskt förklara 
hela rättsområdet.160  

 

                                                      
154 Kamperman Sanders 1997 s. 1 och 100. 
155 Bernitz 1969 s. 35, Schricker & Henning-Bodewig i EIPR 2002 s. 272, Wadlow i The Regulation 
of Unfair Commercial Practices (2007) s. 182 och Henning-Bodewig 2006 s. 1 och 7 f. Jfr prop. 
1970:57 s. 57. 
156 SOU 2006:76 s. 163. 
157 WIPO 1994 s. 12. 
158 Höpperger & Senftleben i Law Against Unfair Competition (2007) s. 67, WIPO 1994 s. 18. Jfr 
Bernitz 1969 s. 470 och Ladas 1975 stycke § 891. 
159 Se Henning-Bodewig 2006 s. 3. Jfr Bernitz i NIR 1996 s. 128 ff. och NIR 1998 s. 186 ff. och 
Bakardjieva Engelbrekt i NIR 1998 s. 388 och ERT 2007 s. 578. Denna aspekt diskuterades även i 
äldre nordisk litteratur, se Bergkvist i NIR 1967 s. 83 ff., Knutsson i NIR 1970 s. 286 ff., Körner i 
NIR 1970 s. 298 ff., Bernitz i NIR 1963 s. 167 ff., Bernitz i NIR 1970 s. 300 ff., Bernitz i NIR 1971 
s. 252 ff., 278 och 280, Bernitz i NIR 1972 s. 56 ff. och 81 ff. 
160 Henning-Bodewig 2006 s. 3 f. Jfr Mortensen & Steinicke 2015 s. 213 ff. 
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När även konsumentintresset omfattas talar man i regel om otillbörlig konkur-
rens snarare än illojal konkurrens – det senare uttrycket anses i regel omfatta end-
ast ohederliga ageranden i konkurrensen mellan näringsidkare.161 Liknande di-
stinktioner görs på engelska mellan unfair competition, unfair trade practices och unfair 
commercial practices. Ofta finns dock en överlappning mellan konsument- och nä-
ringsidkarintressena, t.ex. kan ett utbud av produkter som är förväxlingsbara med 
en annan näringsidkares vara till skada både för denne (genom minskad försälj-
ning) och för konsumenterna (som vilseleds att köpa produkter från ”fel” nä-
ringsidkare).162 Uttrycket otillbörlig konkurrens används därför i regel som ett para-
plybegrepp.163 Samtidigt är det just införlivandet av konsumentskyddsaspekter 
som har medfört att en del av de intressen som den klassiska läran om illojal 
konkurrens avsåg att skydda under lång tid kom i skymundan eller inte tillgodo-
sågs på ett effektivt sätt.164  

När det gäller förhållandet mellan skydd mot illojal konkurrens och immateri-
alrätt, var inställningen från början att ett syfte med bestämmelserna om illojal 
konkurrens var att komplettera det immaterialrättsliga regelverket. Fråga har varit 
”hur” och ”under vilka förutsättningar” en sådan komplettering borde göras mot 
bakgrund av att utgångspunkten var konkurrensfrihet och därmed frihet att ef-
terbilda andras immaterialrättsligt oskyddade prestationer.165 Det är denna aspekt 
av skyddet mot illojal konkurrens som är av intresse vid systematiseringen av det 
upphovsrättsliga skyddet och sui generis-skyddet för databaser i förhållande till 
skyddet mot illojal konkurrens.  

Mot bakgrund av bestämmelsernas historik brukar i litteraturen framhållas att 
bestämmelser om immaterialrätt såväl som illojal konkurrens tjänar syftet att 
främja en god konkurrens genom att skydda vissa investeringar. Det sker för im-
materialrättens del genom ensamrätt till vissa ”objekt” (t.ex. en patentskyddad 
uppfinning eller ett upphovsrättsligt skyddat verk), medan skyddet mot illojal 
konkurrens tar sikte på vissa ”förfaranden”.166 Skydden för ett objekt eller mot ett 

                                                      
161 Bernitz 1969 s. 35 och 429 med fotnot 1 och Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig kon-
kurrens (2013) s. 340. Jfr SOU 1966:71 s. 50, Bernitz i NIR 1963 s. 172, NIR 1970 s. 300 ff., NIR 
1996 s. 128 ff. och NIR 1998 s. 204, Tengelin i NIR 1957 s. 137 ff., Tengelin i NIR 1970 s. 297, 
Bergqvist i NIR 1965 s. 310 ff., Bergqvist i NIR 1967 s. 83 ff., Møller i NIR 1965 s. 305, Knutsson 
i NIR 1970 s. 288, Körner i NIR 1970 s. 298, Nordell i NIR 2011 s. 550 och 557 och Bakardjieva 
Engelbrekt i ERT 2005 s. 237 och 247. 
162 Kaufmann, Passing Off and Misappropriation, IIC studies, VCH, Weinheim 1986 s. 8 med 
hänvisningar (cit. Kaufmann 1986) och Ladas 1975 stycke § 891. 
163 Bernitz 1969 s. 36 och 429 med fotnot 1. 
164 Se Bernitz i Festskrift till Hellner s. 115 ff. Jfr Bakardjieva Engelbrekt i NIR 1998 s. 388. 
165 SOU 1987:1 s. 196, WIPO 1994 s. 10, 13 och 35 f., Schricker & Henning-Bodewig i EIPR 2002 
s. 274, Ohly 2011 s. 99. Jfr Schovsbo i NIR 2004 s. 312 och Rognstad 2009 s. 64. 
166 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004) s. 429 och 518, Schricker & Henning-Bodewig 
i EIPR 2002 s. 274, Ghidini, Intellectual Property and Competition Law, The Innovation Nexus, 
Edward Elgar, Cheltenham 2006 s. 2 (cit. Ghidini 2006), Ladas 1975 stycke § 885 och Smith i Yale 
Law Journal 2007 s. 1755. Jfr Karjala i Colum. L. Rev. 1994 s. 2594 ff. och Schovsbo, Rosenmeier 
& Salung Petersen 2015 s. 27. 
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visst förfarande tjänar i detta perspektiv endast som representanter för skydd av en 
bakomliggande investering.167 Över tid har det dock skett en viss uppluckring 
mellan immaterialrättsligt ”objektsskydd” och skydd mot illojala förfaranden.168 
Ett exempel från det industriella rättskyddets område är att skyddet för kända 
varumärken har fått en mer komplex innebörd – mer än att endast särskilja ett 
företags produkter.169  

Med perspektivet att immateriella objekt är representanter för skydd av en 
bakomliggande investering är immaterialrättigheter inte ett mål i sig utan ett me-
del för att bevara och främja den ordning med marknadsekonomi som ersatt den 
tidigare ordningen med privilegiesystem.170 Resonemanget utgår från antagandet 
att utan ett immaterialrättsligt skydd skulle de önskade investeringarna utebli eller 
undermineras, vilket i förlängningen skulle minska produktionen av de efterfrå-
gade prestationerna (uppfinningar, kreativa verk m.m.), ett fenomen som på eng-
elska brukar betecknas market failure.171 Det bedöms vara ett övergripande intresse 
att motverka att andra näringsidkare åker snålskjuts (snyltar) på den förste nä-
ringsidkarens insatser, samtidigt som en skälig balans bör ställas upp mellan rät-
tighetshavarens intressen och motstående allmänna och enskilda intressen.172 Lik-
nande intressen ligger också bakom skyddet mot illojal konkurrens. Att det finns 
ett sådant gemensamt intresse har fått viss doktrin att föra fram förslag om att 
ersätta befintliga immaterialrättigheter med en gemensam, mer generellt utfor-
mad immaterialrätt.173 

En mer pragmatisk fråga är i vilken utsträckning som ett skydd mot illojal 
konkurrens på nationell nivå kompletterar det immaterialrättsliga skyddet. Svaret 
har direkt relevans för systematiseringen av sui generis-rätten och det upphovs-
rättsliga skyddet, eftersom sui generis-skyddet är ett investeringsskydd som antogs 
med avsikten att komplettera det upphovsrättsliga skyddet. 

En bedömning av omfattningen av ett skydd mot illojal konkurrens på nat-
ionell (svensk) nivå bör ta sin utgångspunkt i normerna om illojal konkurrens i 
artikel 10bis PK, eftersom de för anslutna länder uppställer en miniminivå som 

                                                      
167 Hilty i Law Against Unfair Competition (2007) s. 20 ff. Jfr Ladas 1975 stycke § 885 och Merges, 
Justifying Intellectual Property (2011) s. 115 f. 
168 Kur 2014 s. 17 f. Jfr Levin i NIR 2003 s. 326, Levin i Festskrift til Koktvedgaard s. 338 f. och 
Korhonen i Immaterialrettens afbalancering (2003) s. 61 ff. Jfr Rognstad i TfR 2016 s. 518 ff. 
169 Se mål C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, mål C-323/09 Interflora 
och Interflora British Unit och mål C-487/07 L’Oréal m.fl.. För en diskussion, se Nordell, Varu-
märkesrättens skyddsobjekt (2004), Dinwoodie i The Structure of Intellectual Property Law (2011) 
s. 5, Davis i Camb.L.J. 2010 s. 580, Carty i IPQ 2012 s. 116, Ohly 2011 s. 112 och Spångberg i NIR 
2013 s. 609. Jfr Kur i IIC 1992 s. 218, Levin i NIR 1994 s. 516 och Grundén i NIR 1995 s. 232. 
170 Bernitz 1969 s. 54 f., Reichman i Ghidini 2006 s. 1. Jfr Geiger, Kur & Senftleben i IIC 2003 s. 
634. 
171 Jfr Reichman i Colum. L. Rev. 1994 s. 2434, Karjala i Colum. L. Rev. 1994 s. 2594, Karjala i U. 
Dayton L. Rev. 1992 s. 885 f., Smith i J. Legal Stud. 2002 s. 453 f., Westkamp i J World Intellect 
Prop. 2003 s. 832 och Kur 2014 s. 27. 
172 Reichman i Ghidini 2006 s. vii f.  
173 Se avsnitt 2.1. 
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måste uppfyllas på nationell nivå. Denna bedömning görs i följande avsnitt. Där-
efter följer en beskrivning av EU-initiativ på området (avsnitt 2.5) och i avsnitt 
2.6 beskrivs ordningen i svensk rätt. Avslutningsvis, i avsnitt 2.7, ges en samman-
fattande nulägesbestämning. 

2.4 Närmare om artikel 10bis PK 
En starkt bidragande orsak till att det har varit svårt att nå enighet om den när-
mare innebörden av vilka konkurrenshandlingar som ska anses utgöra illojal kon-
kurrens är att det har varit svårt att enas om vilka kriterier som ska vara avgörande 
för bedömningen. Rättsområdet illojal konkurrens har betecknats som ”outveck-
lat” och ”omfattat av stora osäkerheter”174, ”svårtolkat”175 och ”svårt att katego-
risera”176. Varken områdets grunder eller gränser är tydliga.177 

En utgångspunkt för en bedömning av vilka åtgärder som kan anses utgöra 
illojal konkurrens skulle kunna vara tredje stycket i artikel 10bis, eftersom det 
innehåller tre exempel på förfaranden som klassificeras som illojal konkurrens 
(förväxling, misskreditering och vilseledande). Uttrycket ”särskilt ska förbjudas” 
i styckets inledning indikerar att listan inte är uttömmande och att unionsländer-
nas allmänna åtagande enligt första och andra styckena går utöver de typer av 
konkurrensåtgärder som anges i tredje stycket.178 Osäkerhet råder om hur långt 
utöver dessa tre fall som unionsländerna behöver gå. Den allmänna uppfatt-
ningen vid Haagkonferensen 1925, när definitionen av illojal konkurrens infördes 
i andra stycket, var att definitionen i vart fall inte medförde någon förpliktelse för 
de anslutna staterna att ha en generalklausul mot otillbörlig konkurrens.179 Det 
ansågs möjligt att uppfylla konventionens krav på annat sätt, t.ex. med allmänna 
skadeståndsregler eller rättspraxis.180  

Enligt en uppfattning, vanlig särskilt i kontinentaleuropa, skulle dock andra 
stycket sammanställt med första stycket innefatta en förpliktelse att bereda ett 
vidsträckt skydd mot alla former av otillbörlig konkurrens av en räckvidd mot-
svarande ungefär vad som anses otillåtet enligt både fransk och tysk rätt. För 
länder som inte hade en omfattande skadeståndsrättslig praxis av fransk modell, 

                                                      
174 Ladas 1975 stycke § 885. 
175 Hennig-Bodewig i Law Against Unfair Competition (2007) s. 57. 
176 Kamperman Sanders 1997 s. 2. Jfr Ohly 2011 s. 111. 
177 Ladas 1975 stycke § 885. Jfr Tengelin i NIR 1957 s. 137 ff., Bergqvist i NIR 1965 s. 312 f., 
Eyben i NIR 1966 s. 184 ff., Knutson i NIR 1970 s. 286 ff., Tengelin i NIR 1970 s. 296 f., Bernitz 
i NIR 1996 s. 128 ff., Bakardjieva Engelbrekt i NIR 1998 s. 371 och 389 f. och Schricker & Hen-
ning-Bodewig i EIPR 2002 s. 271. 
178 Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property s. 143 (cit. Bodenhausen 1968), Höpperger & Senftleben i Law Against Unfair Competi-
tion (2007) s. 67, WIPO 1994 s. 18, Bernitz 1993 s. 27, Ricketson 2015 stycke 13.49 och Henning-
Bodewig 2006 s. 20. Jfr Bernitz 1969 s. 468. 
179 Ricketson 2015 stycke 13.48, WIPO 1994 s. 19 och Höpperger & Senftleben i Law Against 
Unfair Competition (2007) s. 63. Jfr Kur 2014 s. 12 f. 
180 Bodenhausen 1968 s. 143. 
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skulle den uppfattningen i praktiken leda till att andra stycket innefattar en för-
pliktelse att införa en generalklausul mot otillbörlig konkurrens i den nationella 
lagstiftningen (t.ex. såsom i tysk rätt). På angloamerikanskt håll har man i allmän-
het företrätt en annan mening och ansett det svagare rättsskydd som följer av law 
of torts vara tillräckligt för att uppfylla konventionens krav.181 Bernitz har framhållit 
att artikeln bör läsas i ljuset av att den utgör en kompromiss mellan skilda upp-
fattningar om illojal konkurrens och att de enda handlingar av illojal konkurrens 
som man kunde enas om var dem som kom till uttryck i tredje stycket. Det var 
därför inte rimligt att intolka ett krav på att alla unionsländer skulle behöva införa 
ett brett skydd mot illojal konkurrens motsvarande det som fanns i vissa konti-
nentaleuropeiska länder.182 Den allmänna lydelsen av andra stycket, i kombinat-
ion med inledningen till tredje stycket, torde dock innebära att Unionsländerna 
har åtagit sig att ge skydd mot ytterligare handlingar av illojal konkurrens än dem 
som nämns i tredje stycket. 

När det gäller innebörden av andra stycket ger dokumentation från revisions-
konferenserna för PK inte någon närmare information om vad som ska avses 
med ”god affärssed” (eng. honest practices in industrial or commercial matters och fr. 
usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale) och litteraturen på området är 
sparsam.183 Klart är dock att det måste vara fråga om handlingar i ”konkurrens” 
vilket tillsammans med kravet på ”affärssed” utesluter bl.a. rent privata, sociala 
eller politiska handlingar.184 Avgörande är vad som avses med kravet att affärsse-
den ska vara ”god” (fr. honnêtes, eng. honest). Detta är ett brett och flexibelt krite-
rium, vilket anses vara en av anledningarna till att rättsområdet illojal konkurrens 
har kunnat komma till uttryck i skilda slag av reglering på nationell nivå.185 I dokt-
rinen har anförts att eftersom uttrycket ”god affärssed” är så allmänt hållet och 
flexibelt, får det överlåtas till nationella lagstiftare och domstolar att fastslå den 
närmare innebörden; därigenom kan dess genomförande i nationell rätt tillåtas 
reflektera skilda nationella traditioner och variera över tid.186 Bodenhausen har där-
emot anfört att det inte är tillräckligt att låta nationella uppfattningar vara avgö-
rande och att nationella domstolar bör ta i beaktande god affärssed etablerad i inter-
nationell handel.187 Detta synsätt har ifrågasatts och det har anförts att det skulle 
vara svårt att fastslå den närmare innebörden i en sådan internationell standard.188  

Sannolikt bör det utomrättsliga normsystem som har utvecklats inom närings-
livet, främst Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för Reklam och 

                                                      
181 Bernitz 1969 s. 468 f. och SOU 1987:1 s. 184. 
182 Bernitz 1969 s. 469 f. med hänvisningar. 
183 Hennig-Bodewig i Law Against Unfair Competition (2007) s. 57. 
184 Ricketson 2015 stycke 13.47. 
185 Henning-Bodewig 2006 s. 1 och Ricketson 2015 stycke 13.34 och 13.48. Jfr Eberstein i SvJT 
1951 s. 3 och Bernitz 1969 s. 34 f. 
186 Höpperger & Senftleben i Law Against Unfair Competition (2007) s. 63, Chen i EIPR 1996 s. 
451 och WIPO 1994 s. 18 och 23. 
187 Bodenhausen 1968 s. 144. 
188 Ricketson 2015 stycke 13.48. Jfr Henning-Bodewig 2006 s. 20. 
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Marknadskommunikation, kunna utgöra underlag för vad som ska anses som god 
affärssed i vissa fall.189 Reglerna fastslår vissa etiska minimikrav som bör ställas 
på reklam och har utvecklats och reviderats över tid. Bakgrunden till reglerna är 
att ICC redan på 1930-talet konstaterade att det fanns stora skillnader i uppfatt-
ning av vad som utgjorde ”illojal konkurrens” och att många länder saknade eller 
hade vaga eller icke adekvat lagstiftning mot illojal konkurrens. De gör inte an-
språk på att vara uttömmande utan upptar endast huvudprinciper som praktisk 
erfarenhet visat vara av särskild betydelse. Reglerna har i stort en konsument-
skyddande inriktning, även om de innehåller enskilda stadganden som huvudsak-
ligen tar sikte på näringsidkarintressen.190  

Vid revisionskonferenser för PK har det förts fram förslag om att utvidga 
listan med exempel i tredje stycket till att omfatta handlingar av illojal konkurrens 
som främst drabbar ett näringsidkarintresse. Vid Haagkonferensen föreslogs att 
listan skulle kompletteras med en punkt om otillåtet utnyttjande av pressinform-
ation och nyheter. Förslaget motiverades med att insamling och distribution av 
nyheter via agenter och dagstidningar – ofta över landsgränser – fordrade ett 
skydd för det arbete som lagts ned och mot att det kommersiella värdet hos ny-
heterna fritt kunde exploateras av andra.191 Förslag om att införa ett motsvarande 
skydd i BK hade avvisats vid revisionskonferensen i Berlin (1908) med moti-
veringen att ett sådant skydd inte hörde hemma i BK, eftersom det var fråga om 
en handling av illojal konkurrens snarare än ett utnyttjande av en originell litterär 
eller konstnärlig insats.192 Även vid konferensen om PK i Haag avvisades försla-
get; denna gång med motiveringen att skyddet lämpade sig bättre för att omfattas 
av BK. Till slut enades man vid Londonkonferensen om PK om en resolution, 
enligt vilken unionsländerna uppmanades att undersöka möjligheten att på nat-
ionell nivå införa ett skydd för nyhetsinformation. Senare infördes vid revisions-
konferensen av BK i Stockholm en särskild bestämmelse om nyhetsinformation 
i artikel 2.8, enligt vilken skydd enligt BK inte gäller i fråga om nyhetsmeddelan-
den eller notiser vilka endast har karaktären av vanliga tidningsmeddelanden. Viss 
doktrin har anfört att misslyckandet att föra in bestämmelser om skydd för ny-
hetsmeddelanden av nämnt slag i PK indikerar en mer allmän slutsats om skyddet 
mot illojal konkurrens i artikel 10bis, nämligen att artikeln inte uppställer ett krav 
på skydd mot slavisk efterbildning och annan snyltning.193 Det har dock framhål-
lits att en sådan tolkning är alltför långtgående – i det att begreppet ”honnêtes” 
även kan omfatta situationer av slavisk efterbildning.194 

                                                      
189 Bernitz 1993 s. 30 f., Mortensen & Steinicke 2015 s. 221 f. och Trzarskowski i Internetretten 
2012 s. 285. 
190 Jfr SOU 1966:71 s. 30 och 46. 
191 Ladas 1975 stycke § 900. 
192 Se Ricketson 2015 stycke 13.59 och Ricketson & Ginsburg, International Copyright and Neigh-
bouring Rights. The Berne Convention and Beyond, Oxford University Press, Oxford 2006 s. 497 
ff. (cit. Ricketson & Ginsburg 2006).  
193 Jfr Ricketson 2015 stycke 13.59 med hänvisningar. 
194 Ricketson 2015 avsnitt 13.59. 
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Det har också anförts att eftersom tredje punkten i tredje stycket innehåller 
ett exempel på illojal konkurrens som har ett konsumentperspektiv (vilsele-
dande), så kan kravet på ”god affärssed” vid genomförande på nationell nivå tol-
kas till att omfatta även konsumentintresset.195 Vidare har framhållits att en ge-
mensam nämnare för de tre slagen av illojal konkurrens som nämns i tredje 
stycket (förväxling, misskreditering och vilseledande) skulle vara att en näringsid-
kare försöker nå framgång i konkurrens utan att förlita sig till sin egen insats av 
egna produkter och tjänster, utan snarare försöker ta ”undue advantage of the 
work of another or by influencing consumer demand with false or misleading 
statements.”196 Med ett sådant synsätt skulle konsumentintresset vara styrande 
för avgränsningen av rättområdet illojal konkurrens. Jag är dock inte beredd att 
stödja den uppfattningen. Det ursprungliga skyddet mot illojal konkurrens, grun-
dat på kopplingar till det industriella rättsskyddet, torde inte ha snävats in genom 
tillägget av den tredje punkten om vilseledande. Snarare har tillägget av den tredje 
punkten inneburit att området utvidgats (från ”illojal konkurrens” till ”otillbörlig 
konkurrens”) till att i vissa fall omfatta även konsumentintressen. Men konsu-
mentintresset kan knappast ha blivit en allmän förutsättning för avgränsningen 
av det klassiska området illojal konkurrens. 

Den aspekt av illojal konkurrens som är av intresse för den här undersök-
ningen är om bestämmelser eller principer om illojal konkurrens kan ge ett ade-
kvat skydd för databaser. Det handlar då inte om någon av de uttryckliga for-
merna av illojal konkurrens som nämns i artikel 10bis(3) PK utan om huruvida 
de allmänt hållna bestämmelserna i artikel 10bis(1) och 10bis(2) PK omfattar 
skydd mot att en konkurrent efterbildar databasen eller på annat sätt parasiterar på 
de insatser som har krävts för att upprätta den. På ett generallt plan är det ett ex-
empel på den övergripande frågan om i vilken utsträckning bestämmelser om 
illojal konkurrens kan komplettera det immaterialrättsliga (objekts-) skyddet bor-
tom förväxlingsskydd, till att omfatta t.ex. skilda slag av slavisk eller parisiterande 
efterbildning.197 Med slavisk efterbildning förstås här plagiering av ett objekt till vil-
ket någon ensamrätt inte nödvändigtvis är direkt erkänd i lag.198 Även om termen 
ger intryck av att det måste vara fråga om exakt kopiering, tycks uttrycket använ-
das även för annat närgånget efterbildande – varför termen ”otillbörlig efterbild-
ning” är att föredra.199  

Problemet med slavisk efterbildning har varit föremål för prövning i nationell 
rättspraxis och har diskuterats i den juridiska litteraturen. Det har visat sig vara 
svårt att finna kriterier efter vilka avvägningen ska ske mellan den kränktes in-

                                                      
195 Höpperger & Senftleben i Law Against Unfair Competition (2007) s. 67. Jfr Bernitz 1969 s. 470. 
196 WIPO 1994 s. 24. 
197 Schricker & Henning-Bodewig i EIPR 2002 s. 274, Chen i EIPR 1996 s. 452, WIPO 1994 s. 48 
och 54 och Ohly 2011 s. 104 och 108 ff. Jfr Westkamp i J World Intellect Prop. 2003 s. 836. 
198 SOU 1966:71 s. 222 och prop. 1970:57 s. 74. 
199 SOU 1966:71 s. 222. 
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tresse av skydd mot att dess genom den immaterialrättsliga ensamrättslagstift-
ningen inte skyddade objekt efterbildas och det allmänna intresset av rörelsefrihet 
utanför den gräns mellan skyddat och oskyddat som lagstiftaren efter moget 
övervägande dragit i de skilda ensamrättslagarna.200 Skälet till att vissa jurisdikt-
ioner uppställer krav på vilseledande eller förväxling är att det underlättar bedöm-
ningen av om det föreligger element av ”illojalt” nyttjande av annans prestation 
eller nedlagda insatser: Om konsumenterna vilseleds eller utsätts för förväxlings-
risk, så är det sannolikt att det underminerar de insatser som den första näringsid-
karen har gjort. Om det inte föreligger något krav på vilseledande eller förväxling 
är förutsättningarna för tillhandahållande av rättsskydd inte lika klara. Vad en 
konkurrent uppfattar som ”illojalt” kan av konsumenterna uppfattas som en möj-
lighet eller bredare urval.  

I en rapport om bestämmelser om illojal konkurrens i skilda länder har WIPO 
försökt att definiera sådan snålskjuts som skulle kunna förbjudas med bestämmel-
ser om illojal konkurrens:  
 

“any act that a competitor or another market participant undertakes with 
the intention of directly exploiting another person’s industrial or commer-
cial achievement for his own business purposes without substantially de-
parting from the original achievement.” 201 

 
Med den definitionen skulle ett skydd mot illojal konkurrens utgöra ett medel för 
att motverka utnyttjande av insatser som någon annan har gjort. Detta har ibland uttryckts 
även på följande sätt: “One should not reap where one has not sown”. Detta 
uttryck är en klassisk definition av s.k. misappropriation, ett engelskt uttryck som 
är svåröversatt till svenska språket – närmast till hands ligger möjligen ”snylt-
ning”, ”snålskjuts” eller ”att ligga i någons kölvatten” – och vars innebörd före-
faller ha samma teoretiska grund som principer om obehörig vinst (i betydelsen 
konstituerande rättsfaktum snarare än grund för bestämning av ersättning).202  
  

Uttrycket ”one should not reap where one has not sown” yttrades av 
amerikanska Supreme Court i International News Service v. Associated Press 
från 1918. Rättsfallet brukar lyftas fram som ett exempel på s.k. misappro-
priation, även om avgörandets formella vikt som vägledade praxis i ame-
rikansk rätt har avtagit med rättsutvecklingen. Omständigheterna i målet 
var följande: International News Service (INS) blev stämt av Associated 
Press (AP) för att INS i stor omfattning och vid upprepade tillfällen hade 

                                                      
200 Loc. cit. 
201 WIPO 1994 s. 55. 
202 Jfr Callmann i Harv. L. Rev. 1942 s. 597, Kamperman Sanders 1997 s. 30, Sell i Vand. L. Rev. 
1957-1958 s. 486 f., Hughes i Geo. L. J. 1988 s. 306, Karjala i Colum. L. Rev. 1994 s. 2594 ff., 
Posner i Houston Law Review 2003 s. 621 och Wadlow i IPQ 2011 s. 134. 
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använt nyhetsmeddelanden om den dagliga krigsutvecklingen i Europa un-
der första världskriget, meddelanden som samlats in av AP inom ramen 
för AP:s verksamhet som nyhetsbevakare. Meddelandena införskaffades 
på olika sätt, bl.a. genom tidningar som omfattades av AP:s nyhetstjänst 
efter att de publicerats på USA:s östkust men innan publicering skett på 
västkusten. INS kunde utnyttja tidsskillnaden mellan östkusten och väst-
kusten och låta publicera nyheterna i samma eller redigerad form i tid-
ningar på västkusten knutna till INS ungefär samtidigt som de tidningar 
som erhöll sina nyheter direkt från AP. Domstolen uttryckte att AP hade 
en quasi-property till sina nyhetsmeddelanden, att INS agerande stred mot 
good conscience och utgjorde unfair competition som behövde beivras.203  

 
Uttrycket ”one should not reap where one has not sown” kan härledas tillbaka 
till Lockes naturrättsliga läror om vars och ens rätt till sin person och sin egendom 
(se avsnitt 2.2). Uttryckt på detta sätt skulle ett skydd mot illojal konkurrens bas-
eras på principer som brukar motivera införandet av immaterialrättigheter, näm-
ligen ett skydd för arbete eller insatser.204 Även ett omvänt resonemang kan föras: 
Inom doktrinen har anförts att illojal konkurrens utgör en teoretisk grund för 
existensen och införandet av immaterialrättigheter.205 Häri ligger förstås element 
av cirkelresonemang eftersom det inte är klart vilket arbete eller resultat av visst 
arbete som förtjänar rättsordningens skydd. 

Ett annat sätt att uttrycka definitionen är att grunden för skyddet mot illojal 
konkurrens är att det ger skydd för den goodwill som den hederlige näringsidkaren 
har byggt upp i förhållande till en konkurrent som försöker konkurrera ut den 
hederlige näringsidkaren med ohederliga metoder.206 Enligt min uppfattning är 
dock hänvisningen till ”goodwill” mindre lämplig, eftersom det är en begrepps-
beteckning med oklar syftning, bl.a. i fråga om det som avses är faktiskt nedlagda 
investeringar eller upparbetat positivt värde hos konsumenterna.  

Med den angivna definitionen är snyltning (misappropriation) den bredaste 
formen av illojal konkurrens. I nationell rättspraxis i vissa länder har det utvecklas 
principer för under vilka förutsättningar en åtgärd kan anses utgöra snyltning. 
Given utgångspunkten om fri konkurrens, har domstolarna försökt uppställa en 
skälig balans mellan billighet och handlingsfrihet.  

I dansk rätt finns ett långtgående skydd mot efterbildning med stöd i en allmänt 
hållen generalklausul i Markedsføringsloven.207 I regel uppställs ett krav på kon-
kurrensrelation mellan parterna. Även ”koncept” kan omfattas av skyddet. I all-

                                                      
203 Se 248 US 215 (1918) stycke 236 och 240 (cit. International News Service). 
204 Kamperman Sanders 1997 s. 22 f. och 32 och Ladas 1975 stycke § 885.  
205 Kamperman Sanders 1997 s. 23, WIPO 1994 s. 13 och Smith i Yale Law Journal 2007 s. 1744.  
206 Wadlow i IPQ 2011 s. 138, Kaufmann 1986 s. 4 med hänvisningar, Enkvist i NIR 2014 s. 92 
och Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd (2003). 
207 Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring. 
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mänhet uppställs ett krav på att produktens utseende har särprägel och i det kra-
vet ligger bl.a. att utseendet inte får vara betingat av en teknisk funktion. Vidare 
ska det som utgångspunkt finnas en förväxlingsrisk, även om praxis har öppnat 
upp för att omfatta även situationer där det inte föreligger någon sådan risk. Be-
dömningen sker utifrån den avsedda mottagarkretsens perspektiv. I situationer 
som inte kännetecknas av förväxlingsrisk har vikt i regel lagts vid om efterbilda-
ren i alltför hög grad har tillägnat sig resultatet av insatsen i stället för att göra insat-
sen själv.208 I ett avgörande år 2006 om en databas fann Sø- och Handelsretten 
att användning s.k. djuplänkar och sökrobotar inte utgjorde en överträdelse av 
generalklausulen. Domstolen fäste vikt vid att det inte förelåg någon konkurrens-
relation mellan parterna och uttalade allmänt att söktjänster är önskvärda och 
nödvändiga för att internet ska fungera.209 

Även i finsk rätt finns ett kompletterande skydd mot otillbörlig efterbildning 
genom bestämmelser om illojal konkurrens, som byggts upp kring en allmänt 
hållen generalklausul. Bestämmelserna finns i en särskild lag om otillbörligt för-
farande i näringsverksamhet.210 Lagen innehållet bl.a. en generalklausul (1 §) mot 
”förfarande, som strider mot god affärssed eller eljest är otillbörligt mot annan 
näringsidkare.” Det är oklart i vilken utsträckning bestämmelsen ger ett efterbild-
ningsskydd bortom skyddet mot risk för förväxling.211 Under vissa förutsätt-
ningar tycks skydd ges även mot renommésnyltning i konkurrenssituationer.212  

Även i norsk rätt finns ett kompletterande skydd mot otillbörlig efterbildning 
genom bestämmelser om illojal konkurrens, som byggts upp kring en allmänt 
hållen generalklausul. Det är oklart i vilken utsträckning det ger skydd bortom 
risk för förväxling.213 

I tysk rätt behandlas slavisk efterbildning i mycket stor utsträckning inom ra-
men för en generalklausul mot otillbörlig konkurrens. Skyddet tar sikte på vissa 
förfaranden eller metoder som anses otillbörliga – det är inte tillräckligt att en 
efterbildning skett. Det finns en svåröverskådlig och mycket diskuterad rätts-
praxis. Det är ofta fråga om avgöranden i det särskilda fallet, där olika omstän-
digheter vägs samman i bedömningen. Det räcker inte att efterbildaren visar sig 
ha åkt snålskjuts på den möda och de kostnader som originaltillverkaren har lagt 

                                                      
208 Se Eriksen, Markedsføringslovens § 1 – portræt ag en generalklausul (2013) och Mortensen & 
Steinicke 2015 s. 303 ff. och 344 ff. Jfr Trzarskowski i Internetretten 2012 s. 288 ff., Deichmann i 
Internetretten 2012 s. 466 f., Bakardjieva-Engelbrekt i Law Against Unfair Competition 2007 s. 
169 f. och 176, Schmidt 1989 s. 72 ff., Schmidt i NIR 2005 s. 83. 
209 Se Sø og- Handelsrettens dom av den 24 februari 2006. Sagsnr: V-0108-99, Home a/s mod 
OFIR a/s (UfR 2006.1564 SH). Avgörandet behandlas också i avsnitt 8.6. 
210 Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, nr 1061 av den 22 december 1978. 
211 Jfr Bakardjieva Engelbrekt i Law Against Unfair Competition (2007) s. 169 f. och 176. 
212 Se Enkvist i NIR 2013 s. 638 ff. och NIR 2014 s. 91 ff. 
213 Jfr Lunde, God forretningsskikk næringsdrivande imellom (2001) s. 375 ff., Sejersted, Krag 
Iversen & Bernt i NIR 2013 s. 109 f., Rognstad 2009 s. 62 ff. och Bakardjieva Engelbrekt i Law 
Against Unfair Competition (2007) s. 169 f. och 176. 
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ned: Det krävs ytterligare tillkommande omständigheter, t.ex. renommésnyltning 
eller ett systematiskt förfarande.214   

I fransk rätt saknas speciallagstiftning om illojal konkurrens. Istället har prin-
ciper om skydd mot illojal konkurrens (”concurrence déloyale”) utvecklats med 
stöd i allmänt hållna skadeståndsbestämmelser i Code Civil om deliktuellt skade-
ståndsansvar (artiklarna 1382 och 1383). Dessa bestämmelser medger ersättning 
för ren förmögenhetsskada utanför avtalsförhållanden och straffrättens om-
råde215, och kan omfatta vissa slag av slavisk efterbildning.216   

Vid en jämförelse mellan immaterialrättsligt skydd och ett skydd mot illojal 
konkurrens, kan konstateras att traditionella immaterialrättigheter baseras på ett 
resonemang om att en prestation är skyddad om den uppfyller vissa på förhand 
uppställda krav, vartefter lagstiftningen tillhandahåller standardiserade rättig-
heter. Den skyddade prestationen antas representera en investering eller annan 
skyddsvärd insats. Med andra ord fungerar de immaterialrättsliga skyddsförut-
sättningarna och objekten som ”representanter” för prestationer som typiskt sett 
är skyddsvärda, även om det i ett enskilt fall kan vara så att prestationen inte har 
krävt några större insatser. Vidare är det vid intrångsbedömningen i immaterial-
rättigheter i regel utan betydelse om efterbildarens förfarande medför oskäliga 
konsekvenser i det enskilda fallet. I jämförelse är skydd mot illojal konkurrens en 
relativ, snarare än absolut, rättighet. Skyddet är beroende av omständigheterna i 
det enskilda fallet och har därmed en inneboende flexibilitet som yttrar sig såväl 
i kriterierna för skydd som för intrång. Den flexibiliteten, som är både en styrka 
och en svaghet, är en avvägning mellan förutsebarhet och billighet.  

En grundläggande kritik mot uttryck som ”one whould not reap where one 
has not sown” är att det bygger på ett cirkelresonemang. För sin tillämpning förut-
sätter uttrycket redan givna normer enligt vilka man kan avgöra vad som är den 
enes och vad som är den andres,217 samt vilka insatser som bör skyddas av rätts-
ordningen.218 Ett resonemang om ”obehörig vinst” som konstituerande rättsfak-

                                                      
214 Jfr Henning-Bodewig 2006 s. 135 f. med hänvisningar, Westkamp i J World Intellect Prop. 2003 
s. 840, Kur 2014 s. 14 ff., Kaufmann 1986 s. 96, Finger & Schmieder i German Law Journal 2005 
s. 201 ff., Ohly 2011 s. 113, SOU 1966:71 s. 229, SOU 1987:1 s. 137, 141 och 147 Bernitz i Festskrift 
till Hellner s. 116. 
215 Bernitz 1969 s. 431, Bernitz i Festskrift till Hellner s. 116 och Kleineman, Ren förmögenhets-
skada, Juristförlaget, Stockholm 1987 s. 324 (cit. Kleineman 1987). 
216 Henning-Bodewig 2006 s. 123 med hänvisningar, Westkamp i J World Intellect Prop. 2003 s. 
840 och Kaufmann 1986 s. 97 och 99 f. med hänvisningar. 
217 Jfr Hellner, Om obehörig vinst, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1950 s. 141 och 155 (cit. Hellner 
1950), Baird i U. Chi. L. Rev 1983 s. 413, Karjala i Colum. L. Rev. 1994 s. 2604 ff., Cornish, 
Llewelyn & Aplin 2013 stycke 1-39 och Sell i Vand. L. Rev. 1957-1958 s. 483. Jfr också Schultz i 
SvJT 2009 s. 949 med not 10 och i SvJT 2012 s. 382 som riktar kritik mot beteckningen ”cirkelre-
sonemang.” 
218 Jfr Hughes i Geo. L. J. 1988 s. 306, Cohen i Colum. L. Rev. 1935 s. 814 ff., Immaterialretsposi-
tioner, s. 21, Carty i IPQ 2012 s. 116 f., Spence i LQR 1996 s. 472, Posner i Houston Law Review 
2003 s. 625, Lemley i U. Chi. L. Rev 2004 s. 131 och Ohly 2011 s. 111. 
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tum, där ”vinsten” utgörs av den besparing av egna resurser som skett på bekost-
nad av en annan näringsidkares insatser eller besparing av en licensavgift, väcker 
också frågan om förhållandet i sådana situationer mellan ren förmöghetsskada 
och obehörig vinst.219 Om det inte finns något objektivt kriterium för vad som är 
en insats som är ”värdefull” förefaller skadan och vinsten hänvisa till varandra i 
ett cirkelresonemang om att vissa insatser är värda att skydda mot illojal konkur-
rens. Här ligger förmodligen en del av förklaringen till att allmänna resonemang 
om ren förmögenhetsskada och obehörig vinst som konstituerande rättsfaktum 
haft svårt att få stöd hos lagstiftare och domstolar – det saknas ett tydligt krite-
rium för att avgöra vilka insatser som bör skyddas av rättsordningen. Doktrinens 
resonemang om skydd mot illojal konkurrens med grund i teorier om ren förmö-
genhetsskada och obehörig vinst ger likväl värdefulla bidrag till en diskussion om 
grunderna för och systematiseringen av sui generis-rättens investeringsskydd. 

2.5 EU-harmonisering 

2.5.1 Allmänt 
På ett grundläggande plan finns det ett nära samband mellan EU:s mål att upp-
rätta en inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster och skydd mot illojal 
konkurrens. En sådan marknad kan inte åstadkommas utan en fri och sund kon-
kurrens. Redan i början av 1960-talet påbörjades därför ett arbete inom dåva-
rande EG i syfte att utarbeta gemensamma, harmoniserade regler om otillbörliga 
åtgärder på marknaden. Kommissionen gav i uppdrag åt Ulmer att utföra en kom-
parativ undersökning av lagstiftningen om otillbörlig konkurrens i medlemssta-
terna. Uppdraget redovisades i en omfattande studie, som också innehöll ett för-
slag till hur en gemensam lagstiftning inom området skulle kunna utformas.220 
Förslaget var influerat av tysk rätt och innehöll bl.a. en generalklausul om otill-
börlig konkurrens. Generalklausulen kompletterades med mer specifika bestäm-
melser om bl.a. jämförande och vilseledande reklam och skydd för företagshem-
ligheter. Generalklausulen byggde på artikel 10bis PK och fokus låg på att skydda 
näringsidkare från otillbörlig konkurrens. På grund av motstånd från vissa med-
lemstländer ledde förslaget inte till lagstiftning. I doktrinen har anförts att en för-
klaring till att det fortfarande inte har skett någon harmonisering av medlemssta-
ternas lagstiftning om illojal konkurrens är att unionslagstiftaren primärt har varit 

                                                      
219 Jfr Hellner 150 s. 155 och 168 f., Wadlow i IPQ 2011 s. 134, Gamertsfelder & Fitzgerald i EIPR 
1998 s. 248 och Baird i U. Chi. L. Rev 1983 s. 413. Jfr också Nordell i NIR 2007 s. 216 som 
använder uttrycket ”indirekt förlust i form av utebliven vinst”. Jfr också propositionen till genom-
förandet av det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet, där det anförs att ”intrångsgörarens vinst” i de 
flesta fall utgör bevisning för ”den egna uteblivna vinsten”, se prop. 2008/09:67 s. 229 f. Uttalan-
dena i propositionen dryftas av Hellberg i Skadestånd vid patentintrång (2014) s. 361 f. och 387 f. 
och Bernitz i Festskrift till Lennander s. 15 ff. 
220 Se Ulmer, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (1965) och efterföljande studier. 
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fokuserad på att skapa förutsättningar för en fri konkurrens över gränserna sna-
rare än att säkerställa tillbörlighet.221 Samtidigt har EUD genom sin rättspraxis 
om fri rörlighet inte helt kunnat utjämna skillnaderna i lagstiftning mellan med-
lemsländerna.222 

Det finns för närvarande inte något enhetligt regelverk om illojal konkurrens 
på europeisk nivå. Det finns ett antal direktiv som tar sikte på enskilda aspekter 
av otillbörlig konkurrens, främst från ett konsumentperspektiv. Direktivet om 
vilseledande reklam223 har kompletterats genom direktivet om jämförande re-
klam224 och har senare kodifierats225. Det centrala direktivet inom området är di-
rektivet om otillbörliga affärsmetoder från 2005.226 Även om dessa direktiv är de 
viktigaste inom området otillbörlig konkurrens så finns en rad ytterligare direktiv, 
som främst rör konsumentaspekter. Vidare har det nyligen antagits ett direktiv 
om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemlig-
heter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs.227 

2.5.2 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder syftar till att säkerställa ett högt konsu-
mentskydd.228 Detta ska uppnås genom en harmonisering av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumen-
ternas ekonomiska intressen (artiklarna 1 och 3). Direktivets mål att skydda kon-
sumenter mot otillbörliga affärsmetoder grundas i att konsumenten, i förhållande 
till näringsidkaren, befinner sig i underläge, bland annat när det gäller tillgången 
till information, eftersom konsumenten antas vara ekonomiskt svagare och ha 
mindre juridisk erfarenhet än sin avtalspart.229 

                                                      
221 Glöckner i Law Against Unfair Competition (2007) 2. 79. 
222 Henning-Bodewig i Law Against Unfair Competition (2007) s. 111 och Mortensen & Steinicke 
20015 s. 223 f. 
223 Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande re-
klam (EGT L 250, 19.9.1984, s. 17, Celex 31984L0450). 
224 Europaparlamentets och rådets Direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av di-
rektiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam (EGT L 290, 
23.10.1997, p. 18–22, Celex 31997L0055).  
225 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilsele-
dande och jämförande reklam (kodifierad version) (EGT L 376, 27.12.2006, p. 21–27, Celex 
32006L0114). 
226 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga af-
färsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och 
om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EGT L 149, 11.6.2005, p. 22–39, Celex 
32005L0029). 
227 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att 
icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas 
och röjs, EUT L 157, 15.6.2016, s. 1–18. 
228 Se mål C-388/13 UPC Magyarország p. 32. 
229 Op. cit. p. 53 och mål C–59/12 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs p. 35. 
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Den centrala bestämmelsen i direktivet är en generalklausul med ett generellt 
förbud mot otillbörliga affärsmetoder (artiklarna 5.1–5.2). Med affärsmetod av-
ses enligt artikel 2 d en näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, före-
trädande eller kommersiella meddelande, inklusive reklam och saluföring, i direkt 
relation till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en kon-
sument. Begreppet omfattar i princip alla slags kontakter mellan en näringsidkare 
och en konsument vid marknadsföring och försäljning av produkter.230 Den om-
ständigheten att näringsidkarens handlande endast inträffat en enda gång och 
endast påverkat en enda konsument saknar betydelse.231 

Generalklausulen i artikel 5.1 och 5.2 kompletteras med bestämmelser om vil-
seledande och aggressiva affärsmetoder (artiklarna 6-9). Direktivets artiklar kom-
pletteras av en bilaga – den s.k. svarta listan – i vilken finns en uttömmande för-
teckning över 31 affärsmetoder som i enlighet med artikel 5.5 i samma direktiv 
”under alla omständigheter” ska betraktas som otillbörliga. I skäl 17 i direktivet 
anges att endast dessa affärsmetoder ska anses vara otillbörliga, utan att en pröv-
ning görs från fall till fall utifrån bestämmelserna i artiklarna 5–9 i direktivet.232  

Direktivet är utformat som ett fullharmoniseringsdirektiv (se t.ex. artikel 4, skäl 
11, 14 och 15 i ingressen), något som EUD också har framhållit i sin rätts-
praxis.233 EUD har framhållit att direktivet kännetecknas av ett synnerligen vitt 
materiellt tillämpningsområde innefattande samtliga affärsmetoder i direkt an-
knytning till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en kon-
sument. Det är endast sådan nationell lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder 
som ”enbart” skadar konkurrenters ekonomiska intressen, eller som gäller trans-
aktioner mellan näringsidkare, som inte omfattas av direktivets tillämpningsom-
råde.234 

I doktrinen har framhållits att relationen mellan direktivet och bestämmelser 
om (klassisk) illojal konkurrens är komplicerad.235 Utgångspunkten är visserligen 
att direktivet inte omfattar affärsmetoder som endast skadar konkurrenters ekono-
miska intressen. Gränsdragningsproblem uppstår dock, eftersom ett skydd för 

                                                      
230 Se skäl 13 till direktivet och mål C-388/13 UPC Magyarország p. 33–35, mål C-391/12 RLvS p. 
36 och de förenade målen C-261/07 och C-299/07 VTB-VAB och Galatea p. 50. 
231 Se mål C-388/13 UPC Magyarország p. 41. 
232 Se mål VTB-VAB och Galatea p. 56 och mål C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverlag p. 34.  
233 Se mål C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag p. 27, 30 och 37 och mål C-
388/13 UPC Magyarország p. 32. 
234 Se mål C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag p. 21. Jfr Commission staff wor-
king document, Guidance on the implementation/application of directive 2005/29/EC on unfair 
commercial practices, Brussels 25.5.2016, SWD(2016) 163 final, s. 11 och Arbetsdokument från 
kommissionens avdelningar – Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, SEK(2009) 1666, Bryssel den 3 december 2009, s. 15. 
235 Se Abbamonte i The Regulation of Unfair Commercial Practices (2007) s. 16 och Stuyck i The 
Regulation of Unfair Commercial Practices (2007) s. 170 och 174 och Handig i Eur Bus L Rev 
2005 s. 1128 f. Jfr Bengtsson & Kahn i Ny Juridik 2008 s. 7, Bakardjieva Engelbrekt i ERT 2005 s. 
254 f. och 260 Howells, Micklitz & Wilhelmsson i Int. J.L.M 2009 s. 70 och Kur 2014 s. 12. 
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konsumenter mot otillbörlig konkurrens kan få effekt också på näringsidkare ge-
nom att innebära ett indirekt skydd mot vissa otillbörliga förfaranden på mark-
naden. I direktivets ingress konstateras också att dess bestämmelser kan komma 
att få en sådan indirekt effekt. I skäl 6 i ingressen framhålls att om en näringsid-
kare exempelvis vilseleder konsumenter i fråga om dess produkter så kan den 
orättmätigt ta affärer från de hederliga konkurrenter som följer reglerna i sina 
handlanden med konsumenterna.  

Avgränsningen av direktivets tillämpningsområde innebär att en handling som 
strider mot ”klassisk” illojal konkurrens i en medlemsstat kan hamna utanför det 
harmoniserade området, t.ex. skydd mot illojal konkurrens utan krav på förväx-
lingsrisk eller annat vilseledande – såsom slavisk efterbildning. Skäl 14 till direk-
tivet utpekar slavisk efterbildning som en handling som inte omfattas av direktivet. 
I skälet anges att avsikten med direktivet inte är att inskränka konsumenternas 
val genom förbud mot marknadsföring av varor som liknar andra varor om inte 
denna likhet förvirrar konsumenterna i fråga om varans kommersiella ursprung 
och därmed är vilseledande. Ett studium av förarbetena till direktivet visar att det 
redan från början var kommissionens avsikt att utesluta klassisk illojal konkur-
rens, såsom slavisk efterbildning utan krav på förväxling, från direktivets tillämp-
ningsområde. Det avgörande kriteriet var, liksom i det slutliga direktivet, att åt-
gärder som inte skadar konsumenternas ekonomiska intressen skulle uteslutas 
från direktivets tillämpningsområde.236  

Punkt 13 i den s.k. svarta listan utgör ett exempel på att gränsdragningen kan 
vara svår att dra i praktiken. I punkten anges att det (alltid) är förbjudet att för-
söka sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild till-
verkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten att produkten är 
gjord av samma tillverkare trots att så inte är fallet. Punkten torde ta sikte på mer 
uppenbara fall av efterbildning, vilket understryks av att det uppställs ett krav på 
att efterbildningen avsiktligt förespeglar att produkten är gjord av tillverkaren av den 
efterbildande produkten.237  

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder innebär således inte någon harmoni-
sering av medlemsstaternas regler och principer om illojal konkurrens i situat-
ioner där det inte föreligger förväxlingsrisk eller annat vilseledande. Den praxis 
som har utvecklats i medlemsstaterna om klassisk illojal konkurrens kan fortsätta 
att tillämpas nationellt, med förbehåll för de begränsningar som kan följa av be-
stämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster.238 Det innebär att det inte 

                                                      
236 Se motiveringen till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärs-
metoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om 
ändring av direktiven 84/450/EEG, 97/7/EG och 98/27/EG (direktiv om otillbörliga affärsme-
toder), SEK(2003) 724, KOM/2003/0356 slutlig, COD 2003/0134, stycke 40. 
237 Ohly 2011 s. 110. Jfr Bengtsson & Kahn i Ny Juridik 2008 s. 22, MD 2008:15 och prop. 
2007/2008:115 s. 102. 
238 Jfr Levin som har anfört att det oregistrerade mönsterskyddet inom EU har medfört att det inte 
finns något behov av att harmonisera skyddet mot slavisk efterbildning, se Levin i Festskrift til 



 44 

finns något harmoniserat regelverk om klassisk illojal konkurrens på EU-nivå, 
vilket uppställer krav på att ge skydd för investeringar i upprättandet av databaser. 

2.6 Sverige 

2.6.1 Allmänt 
I likhet med vad som gäller för andra marknadsekonomier är utgångspunkten i 
svensk rätt närings- och konkurrensfrihet, inklusive friheten att efterbilda andras 
prestationer.239 Denna grundsyn har varit en utgångspunkt bl.a. vid utformningen 
av bestämmelser om immaterialrätt och skydd mot illojal konkurrens.240 Det all-
männa skyddet mot otillbörlig konkurrens har alltsedan 1970-talet varit förankrat 
i bestämmelser om marknadsföring, vilket har inneburit att regelverket sedan dess 
mer eller mindre tagit som utgångspunkt hur skilda ageranden av näringsidkare 
påverkar konsumentkollektivet – snarare än skadeståndsrättsligt anstrukna be-
stämmelser om ersättning för ren förmögenhetsskada (och obehörig vinst). 
Denna grundsyn har kombinerats med en restriktiv inställning till möjligheten att 
få ersättning för ren förmögenhetsskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga reg-
ler. Den har tidigare gett uttryck åt att det i svensk rätt har funnits ett ”tomrum”241  
i fråga om skydd mot otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare (illojal konkur-
rens), att det är ett ”glömt rättsområde”242 och att svensk rätt skulle inta en ”sär-
ställning”243. I det följande görs en ansats till nulägesbeskrivning av de närmare 
gränserna för skyddet mot illojal konkurrens i svensk rätt. Först redogörs för 
förutsättningarna för att få ersättning för ren förmögenhetsskada vid ej lagstad-
gad illojal konkurrens, därefter redogörs för bestämmelserna om illojal konkur-
rens i MFL. Avslutningsvis görs en bedömning av om svensk rätt tillhandahåller 
skydd mot illojal konkurrens som skyddar investeringar i upprättandet av data-
baser. 

2.6.2 Ersättning för ren förmögenhetsskada vid inte lagreglerad illojal 
konkurrens 

När det gäller frågan om möjligheten att få ersättning för ren förmögenhetsskada 
utanför kontraktsförhållen gäller som huvudregel att ren förmögenhetsskada är 
ersättningsgill om den vållats genom brott (se 2 kap. 2 § skadeståndslagen244, 
SkL). Kopplingen mellan straff och ren förmögenhetsskada går historiskt tillbaka 

                                                      
Koktvedgaard s. 347 f. Levin för dock inte något resonemang om varför det oregistrerade möns-
terskyddet – med sitt krav på särprägel m.m. – skulle vara att likställa med ett skydd mot slavisk 
efterbildning. 
239 Se t.ex. prop. 1970:57 s. 55. Jfr SOU 1966:71 s. 317 och Bernitz 1969 s. 24 f. med hänvisningar. 
240 SOU 1966:71 s. 317, prop. 1970:57 s. 76 och prop. 1994/95:123 s. 57. 
241 Bernitz i Festskrift till Hellner s. 115 och Karnell i NIR 1972 s. 257. 
242 Bernitz i Festskrift till Hellner s. 115 ff. 
243 Loc. cit. Jfr Bernitz 1969 s. 70. 
244 Skadeståndslag (1972:207) (SkL). 
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på att de första allmänna reglerna om skadestånd som infördes i dåvarande straff-
lagen (1864) och uttalanden i doktrinen som därefter gjordes av Winroth245 – även 
om hans uppfattning inte med säkerhet speglade den då gällande rättens stånd-
punkt.246 Att uppfattningen därefter levde kvar kan bero på att det under lång tid 
inte gjordes några genomgripande arbeten inom skadeståndsrättens område, i 
kombination med att skadeståndsbestämmelserna i strafflagen fortsatte att gälla 
fram tills 1972 års skadeståndslag trädde i kraft.247 Ytterligare ett skäl till att in-
ställningen överlevde i doktrinen kan enligt Kleineman vara att den tillhandahållit 
ett ”förutsebart, rättspositivistiskt rättesnöre”.248 Likaså har Hellner framhållit att 
kopplingen har accepterats, eftersom den ställt till förfogande ”en enkel och lät-
tillämpad regel”.249 Liknande uppfattning har uttrycks av Reuterskiöld250 och Eke-
berg.251 Kleineman har betecknat kravet på brottslig gärning eller annat lagstöd som 
”spärregeln”.252  

I motiven till 2 kap. 2 § SkL uttrycktes att bestämmelsen lika litet som övriga 
bestämmelser i förslaget fick läggas till grund för motsatsslut.253 Från äldre svensk 
rättspraxis från tiden före införandet av 1972 års skadeståndslag fanns det flera 
fall där HD hade medgivit ersättning för ren förmögenhetsskada utan stöd i lag. 
Som exempel kan nämnas NJA 1933 s. 558 om firmarätt för oregistrerade firmor 
och NJA 1953 s. 775 om obefogade varningsbrev. Avgörandena är ganska olika 
till sin karaktär. Efter skadeståndslagens införande kom ett antal avgöranden från 
HD i vilka domstolen tycks ha understrukit att huvudregeln i svensk rätt när det 
gäller möjligheten att få ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobligato-
riska förhållanden, att sådan ersättningsskyldighet i princip kräver lagstöd (se t.ex. 
NJA 1976 s. 282, NJA 1987 s. 692 och NJA 2001 s. 878). I doktrinen har anförts 
att införandet av 1972 års skadeståndslag närmast fick till effekt att den tidigare 
rättsutvecklingen kom att avstanna och befäste utgångspunkten i svensk rätt att 
det inte är möjligt att få ersättning för ren förmögenhetsskada i konkurrenssitu-
ationer om inte konkurrensen strider mot någon lagreglerad norm.254 Den im-
materialrättsliga lagstiftningen och lagstiftningen om otillbörlig marknadsföring 
utgör exempel på sådana lagreglerade områden. 

                                                      
245 Winroth, Strödda uppsatser. 4, Om skadestånd (1907) s. 76 och 137 ff.  
246 Bernitz 1993 s. 102 f. och Kleineman 1987 s. 85 och 95. Jfr Bernitz i JT 2005-06 s. 623. 
247 Kleineman 1987 s. 92 f. med hänvisning till Karlgren, Skadeståndsläran (1943). Jfr Hellner & 
Radetzki, Skadeståndsrätt (2014) s. 28. 
248 Kleineman 1987 s. 21 ff. Jfr Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt (2014) s. 54. 
249 Se Hellner i SvJT 1969 s. 337 ff. 
250 Reuterskiöld i TfR 1908 s. 345 ff. 
251 Ekeberg, Obligationsrätt, Allmänna delen (1923) s. 109 f.  
252 Kleineman 1987 s. 83, 200 och 250. Sandvik i SvJT 2015 s. 625 ff. diskuterar förutsättningarna 
för att erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada enligt finsk rätt. 
253 Prop. 1972:5 s. 568. 
254 Kleineman 1987 s. 88, 250 och 279 ff. med fotnot 146, Bernitz i Festskrift till Hellner s. 117 ff., 
Levin, Rätt till egen bild (1986) s. 67 f. och Kleineman 1987 s. 250 och 279. Jfr Bernitz 1969 s. 70 
och Bakardjieva Engelbrekt i Law Against Unfair Competition (2007) s. 170. 
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På senare tid tycks dock HD ha visat viss öppenhet för att utdöma ersättning 
för ren förmögenhetsskada utan krav på brottslig gärning eller annat stöd i lag. I 
NJA 2005 s. 608 fann HD att svaranden (Frasses) var skyldig att betala skade-
stånd till käranden (Max hamburgerkedja) för ren förmögenhetsskada på uto-
mobligatorisk grund i en situation där lagstöd saknades. Fråga var om otillbörligt 
ingripande i avtalsförhållande och medverkan till kontraktsbrott. I domskälen tog 
HD utgångspunkt i lydelsen av 2 kap. 2 § SkL och betonade att bestämmelsen 
inte skulle tolkas motsatsvis. Sedan HD konstaterat att det i svensk rätt gäller 
som utgångspunkt att en avtalspart som drabbas av skada till följd av motpartens 
avtalsbrott har att vända sig till sin avtalspart för att få skadan ersatt, fann dock 
HD detta inte hindra att det även enligt svensk rätt, åtminstone i särskilt allvarliga 
fall, bör föreligga skadeståndsansvar för en tredje man som på ett kvalificerat 
otillbörligt sätt ingriper i andras avtalsförhållanden. Helhetsintrycket av HD:s 
domsmotivering är att HD velat markera att det finns ett reellt utrymme i svensk 
rätt för domstolarna att utdöma skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada 
på utomobligatorisk grund också utanför straffrätten och andra lagreglerade om-
råden.255 Sammanfattningsvis tycks nuläget därför vara att det i svensk rätt finns 
en viss (förnyad) öppenhet för möjligheten att få ersättning för ren förmögen-
hetsskada utan krav på brottslig gärning eller annat stöd i lag. Omständigheterna 
i NJA 2005 s. 608 var dock säregna och avsåg kvalificerat otillbörligt ingripande 
i avtalsförhållande. Utgångspunkten är fortfarande att en ren förmögenhetsskada 
för att vara ersättningsgill – bortsett från kontraktsförhållanden – i princip kräver 
stöd i lag. För att en ren förmögenhetsskada ska vara ersättningsgill krävs därut-
över inslag av vårdslöshet (culpa) samt att förfarandet avser ett skyddsvärt in-
tresse, såsom befogad tillit.256 Det går inte att med säkerhet uttala sig om vad som 
gäller för situationer som beskrivs som kvalificerat illojal konkurrens. Svårigheten 
att bedöma eller identifiera vad som är ett skyddsvärt intresse är förklaringen till 
den restriktivitet som lagstiftaren, doktrinen och domstolarna traditionellt har 
uppvisat. 

Ovan har konstaterats att gränsen mellan vad som utgör någons rena förmö-
genhetsskada och någon annans obehöriga vinst inte alltid är lätt att dra i situat-
ioner när skadan respektive den obehöriga vinsten baseras på nyttjande av något 
(immateriellt) som avser att ligga till grund för framtida avkastningar eller ersätt-
ningar. Om det inte redan finns givna normer enligt vilka man kan avgöra vad 
som är den enes och vad som är den andres, uppstår alltså frågan om argument 
baserade på obehörig vinst kan ligga till grund för ersättningsanspråk. Svensk (och 
nordisk) rätt har traditionellt ställt sig avvisande till det.257 Visserligen har rätts-

                                                      
255 Se Bernitz i JT 2005/06 s. 625. 
256 Jfr Kleineman i JT 2001-02 s. 625 ff. 
257 Se Hellner 1950, Hellner i Till Gunnar Nord s. 67 ff. och JT 1999-2000 s. 409 ff., Karlgren, 
Obehörig vinst och värdeersättning (1982) s. 56 och Anders Vinding Kruse, Restitutioner (1950). 
Jfr Lejman i SvJT 1949 s. 642 f. 
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praxis och doktrin på senare tid öppnat upp för s.k. obehörig vinst-moti-
veringar.258 Det har dock i regel varit fråga om argument för beräkning av ersätt-
ning som grundas i ett intresse som redan skyddas av rättsordningen.259 Som ex-
empel kan nämnas att de skadeståndsbestämmelser som införts i den immateri-
alrättsliga lagstiftningen i samband med införlivningen av det s.k. civilrättsliga 
sanktionsdirektivet anger att intrångsgörarens vinst ska beaktas när man faststäl-
ler storleken på rättighetshavarens skada.260 Det finns däremot inte stöd i gällande 
svensk rätt för att obehörig vinst-motiveringar i sig skulle kunna utgöra konsti-
tuerande rättsfaktum för ett ersättningsanspråk. 

2.6.3 Illojal konkurrens enligt MFL 
De centrala bestämmelserna om illojal konkurrens finns i marknadsföringslagen 
(2008:486) (MFL). Lagen infördes i samband med genomförande i svensk rätt av 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder och bygger på en liknande struktur med 
generalklausuler och särskilda bestämmelser som marknadsföringslagen från 
1995. Ursprungligen hade bestämmelser om illojal konkurrens i svensk rätt, som 
liksom övriga Norden var starkt influerad av tysk rätt, ett fokus på förhållandet 
konkurrenter emellan. 1919 infördes den första lagen med vissa bestämmelser 
mot illojal konkurrens, men dess tillämpningsområde var (av tryckfrihetsrättsliga 
skäl) begränsat till stadganden om missbruk av yrkeshemligheter och tekniska 
förebilder samt bestickning och tagande av muta. År 1931 infördes en uppdate-
rad lagstiftning inom området, vilken innehöll en allmän bestämmelse mot illojal 
reklam men som också hade till uttryckligt ändamål att hindra att allmänheten 
blev vilseledd. I samband med införandet av 1970 års lag skedde en starkare be-
toning på konsumentintresset, vilket bl.a. kom till uttryck i att lagstiftningen änd-
rade fokus mot marknadsföringsåtgärder.261 I 1970 års lagstiftningsärende yttrade 
lagstiftaren att hänsyn i första hand skulle tas till konsumenternas behov av skydd 
mot metoder som var vilseledande eller som på annat sätt försvårade för dem att 
träffa ett rationellt val mellan olika utbjudna varor och tjänster.262 Pendeln kom 

                                                      
258 Se Munukka i Ny Juridik 2009, nr 3, s. 26 ff. med hänvisningar, Schultz i SvJT 2009 s. 946 ff. 
och SvJT 2012 s. 372 ff. Se även Monsen, Berikelsekrav (2007) och Monsen i Forhandlingene ved 
Det 38. nordiske Juristmøde i København 2008 s. 335 ff.  
259 Se Schultz i SvJT 2009 s. 958 och i SvJT 2012 s. 380 och 382. Jfr Schultz i Festskrift till Hagelberg 
(2016). 
260 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande 
av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048) (det civil-
rättsliga sanktionsdirektivet). Bestämmelser om skadestånd finns i artikel 13 i direktivet. Uttalanden 
i propositionen skulle kunna tolkas som att lagstiftaren bedömer att det inte är möjligt att få ersätt-
ning (baserat på intrångsgörarens obehöriga vinst) utöver den faktiska skadan, se prop. 2008/09:67 
s. 225 ff. och  
261 SOU 1987:1 s. 43 och prop. 1994/95:123 s. 34 f. Jfr Bakardjieva Engelbrekt i Law Against 
Unfair Competition (2007) s. 166. 
262 Prop. 1970:57 s. 63 f. 
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därefter att svänga tillbaka något.263 Numera är uppfattningen att konsument- och 
näringsidkarintressena i allmänhet sammanfaller när det gäller frågan om vilka 
etiska krav som ska ställas på reklam och marknadsföring och lagstiftningen syf-
tar till att skydda båda intressena, men en viktig begränsning finns i att lagstift-
ningen är begränsad till marknadsföring.  

Vid genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder framhölls att 
syftet med den nya lagen, liksom tidigare, skulle vara att skapa ett skydd för kon-
sumenter och näringsidkare mot otillbörlig marknadsföring. För näringsidkare 
skulle lagen innebära även ett skydd mot illojal konkurrens från andra näringsid-
kare.264 Mot den bakgrunden uttrycks i 1 § MFL att den har till syfte att främja 
konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av 
produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter 
och näringsidkare. Generalklausulen om god marknadsföringssed kommer till ut-
tryck i 5 och 6 §§.  

Den aspekt av skyddet mot illojal konkurrens enligt bestämmelserna i mark-
nadsföringslagen som är av intresse för den här undersökningen är i vilken ut-
sträckning som lagen ger skydd mot skilda slag av efterbildningar och andra snyl-
tande handlingar i konkurrenssituationer. Frågan om s.k. slavisk efterbildning har 
diskuterats i svenska förarbeten och i doktrinen. I likhet med inställningen i andra 
jämförbara länder har lagstiftarens utgångspunkt varit att de immaterialrättsliga 
ensamrätterna utgör ett undantag från huvudregeln att det är fritt att efterbilda 
andras prestationer. Vid utformningen av den immaterialrättsliga ensamrättslag-
stiftningen har lagstiftaren utgått ifrån att något rättsligt objektsskydd mot efter-
bildning utöver det som dessa lagar ger inte ska förekomma; man har på varje 
särskilt rättsområde med beaktande av det samhällsekonomiska intresset vägt in-
tressena av skydd och handlingsfrihet mot varandra.265  Lagstiftaren har därmed 
avvisat förslag om att utvidga ”objektsskydden” genom bestämmelser om otill-
börlig konkurrens266, liksom förslag om att komplettera ensamrättsrättslagstift-
ningen med bestämmelser om otillbörlig efterbildning, omfattande efterbild-
ningar vilkas otillbörlighet grundas endast i att efterbildaren vill spara omkostnader 
och arbete.267 Generalklausulen i marknadsföringslagen har alltså inte ansetts kunna 
få funktion av en allmän utfyllnadsbestämmelse på näringslivets område till all-
männa skadeståndsrättsliga normer268, varmed torde avses att generalklausulen 
inte ska kunna fungera som stöd för att generellt kunna få ersättning för ren 
förmögenhetsskada i konkurrenssituationer.  

                                                      
263 Jfr Bakardjieva Engelbrekt i Law Against Unfair Competition (2007) s. 181, Bengtsson & Kahn 
i Ny Juridik 2008 s. 13 och Bakardjieva Engelbrekt i ERT 2005 s. 260. 
264 Prop. 2007/08:115 s. 61 f. 
265 Prop. 1970:57 s. 75 f. Jfr SOU 1966:71 s. 236 f. 
266 Prop. 1970:57 s. 74 ff. och 89 f. Jfr SOU 1966:71 s. 250, 252 och 255. Jfr Bakardjieva Engelbrekt 
i Law Against Unfair Competition (2007) s. 169. 
267 SOU 1966:71 s. 241 f. 
268 Op. cit. s. 252. 
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I förarbetena har framhållits att generalklausulen torde omfatta åtgärder som 
strider mot Internationella Handelskammarens Regler för Reklam och Mark-
nadskommunikation.269 Reglerna innehåller bl.a. den s.k. lagstridighetsprincipen, 
vilken i huvudsak innebär att marknadsföringen ska vara laglig, dvs. inte strida 
mot annan lag eller kunna leda till lagbrott. Lagstridighetsprincipen framgår också 
av den till marknadsföringslagen knutna s.k. svarta listan, som i p. 9 förbjuder att 
ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när 
så inte är fallet. Den svenska lagstiftaren har ansett att lagstridighetsprincipen är 
så självklar och väl förankrad att den inte behöver lagfästas.270 Av lagstridighets-
principen följer att man bedömer såsom otillbörligt att en näringsidkare skaffar 
sig konkurrensfördelar genom att överträda sådana lagregler som konkurrenterna 
iakttar.271 Med hänvisning till lagstridighetsprincipen har MD på senare tid ut-
vecklat en praxis om att marknadsföringsåtgärder som utgör immaterialrättsin-
trång strider mot god marknadsföringssed enligt marknadsföringslagen.272 Det 
innebär också en avvikelse från domstolens tidigare inställning, förankrad i för-
arbetsuttalanden, att den inte är behörig att göra integrerade immaterialrättsliga 
och marknadsrättsliga bedömningar. 

I förarbetena har uttryckts att generalklausulen bör kunna användas för att 
kunna ingripa mot efterbildning av ett genom den immaterialrättsliga ensamrätts-
lagstiftningen inte särskilt skyddat objekt om efterbildningen sker med otillbör-
liga metoder eller förfaranden. Som exempel nämndes i 1970 års förarbeten utnytt-
janden av en efterbildning i marknadsföring som är ägnade att vilseleda genom att 
framkalla förväxling med en annan näringsidkares vara eller verksamhet.273 Däremot har 
det inte varit aktuellt att utsträcka generalklausulen till förfaranden utanför mark-
nadsföringsområdet.274  

Med stöd i generalklausulen och förarbetsuttalanden från 1970 utvecklades en 
rättspraxis om skydd mot vissa slag av efterbildningar som ansågs otillbörliga, 
s.k. vilseledande efterbildningar, till skydd för såväl konsumenter som näringsid-
kare.275 Med utgångspunkt däri infördes i lagen sedermera en särskild bestäm-
melse om skydd mot vilseledande efterbildningar, enligt vilken en näringsidkare 
vid marknadsföringen inte får använda efterbildningar som är vilseledande ge-
nom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och sär-
präglade produkter (nuvarande 14 § MFL).276  

                                                      
269 Prop. 1970:57 s. 24 och prop. 1994/95:123 s. 42. 
270 Prop. 1994/95:123 s. 42 f. och prop. 2007/08:115 s. 77. 
271 Bernitz i Festskrift till Hellner s. 137. 
272 Se t.ex. MD 2012:15. Se kommentar av Bernitz i NIR 2013 s. 452 ff. 
273 Prop. 1970:57 s. 76 och 90. Jfr prop. 1994/95:123 s. 57 f. 
274 Prop. 1970:57 s. 77. 
275 Se t.ex. MD 1974:5, 1981:2, 1983:3, 1983:23, 1985:5, 1988:6, 1990:3 och 1990:5. Jfr SOU 1987:1 
s. 42, prop. 1994/95:123 s. 58, Bernitz i Festskrift till Hellner s. 139 och Bakardjieva Engelbrekt i 
Law Against Unfair Competition (2007) s. 166. 
276 Prop. 1994/95:123 s. 56 f., 59 och 167 f. 
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Vid genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder konstaterades 
att dess artikel 6.2 a huvudsakligen motsvarade bestämmelsen i dåvarande mark-
nadsföringslag om vilseledande efterbildning. Mot den bakgrunden föreslogs att 
bestämmelsen skulle föras över till den nya marknadsföringslagen. Svensk rätt 
bedömdes därigenom uppfylla både direktivets och Pariskonventionens krav277, 
och den rättpraxis som utvecklats rörande vilseledande efterbildningar bedömdes 
i allt väsentligt fortfarande vara giltig.278  

De marknadsrättsliga respektive immaterialrättsliga reglerna har stora likheter 
i efterbildningssituationer.279  Likheten har ökat över tid, även om en traditionell 
uppdelning brukar göras mellan objektsskydd och skydd mot ett visst förfarande: 
Medan det immaterialrättsliga skyddet gäller mot var och en som bryter mot en-
samrätten till det skyddade objektet, aktualiserats skyddet mot vilseledande efterbild-
ning om efterbildaren gjort sig skyldig till ett förfarande – ett utnyttjande av en 
efterbildning som är ägnat att vilseleda konsumenterna om produktens kommer-
siella ursprung – som är att anse som otillbörligt i det enskilda fallet.280 Det inne-
bär att det kompletterande skyddet mot otillbörlig efterbildning i svensk rätt har 
en nära anknytning till varumärkesrätten.281 Förbudet mot vilseledande efterbild-
ningar skyddar främst andra näringsidkare mot illojal konkurrens, även om kon-
sumenter också skyddas av förbudet. Skadan för en konsument torde dock vara 
ringa om produkterna är likvärdiga.282  

Genom att efterbildningsskyddet för sin tillämpning uppställer ett krav på för-
växling, innebär det inte något skydd mot slavisk eller annan närgången efterbild-
ning i situationer där det inte finns risk för förväxling. Ett kompletterande efter-
bildningsskydd har utvecklats mot renommésnyltning, utan krav på förväxlingsrisk 
eller annat vilseledande, inom ramen för generalklausulen: 

 
”Om en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en 
annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler eller liknande, kan 
det vara otillbörligt enligt 4 § MFL. Förfaranden av detta slag betecknas 
ofta som renommésnyltning. Det otillbörliga i dessa fall består i att ’den 
snyltande’ till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en 
positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av 
den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat 

                                                      
277 Prop. 2007/08:115 s. 102. Jfr SOU 2006:76 s. 240. 
278 Prop. 2007/08:115 s. 102. 
279 Prop. 1970:57 s. 90 och prop. 1994/95:123 s. 56 f. Jfr Bakardjieva Engelbrekt i Law Against 
Unfair Competition (2007) s. 175. 
280 SOU 1987:1 s. 43 och 193, Bakardjieva Engelbrekt Law Against Unfair Competition (2007) s. 
169 och Cederlund i Festskrift till minnet av Södra Roslags tingsrätt, Jure, Stockholm 2007 s. 424 
(cit. Cederlund 2007). 
281 SOU 1987:1 s. 43, Bernitz i Festskrift till Hellner s. 140 och Bakardjieva Engelbrekt Law Against 
Unfair Competition (2007) s. 175. 
282 SOU 2006:76 s. 239. 
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att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och att försämra 
konsumenternas marknadsöverblick.”283 

 
Det marknadsrättsliga skyddet mot renommésnyltning ligger nära en varumär-
kesrättslig anseendebedömning.284 Till skillnad från vad som gäller för skyddet 
mot viseledande efterbildningar, har lagstiftaren bedömt att det skulle medföra 
för stora rättsosäkerheter att införa en uttrycklig bestämmelse om renommésnylt-
ning i lagen.285 Genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder ansågs 
inte medföra någon ändring; den nya lagen skulle inte medföra någon förändring 
i synen på renommésnyltning. Sammanfattningsvis bedömde lagstiftaren att ge-
nomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder inte skulle innebära nå-
gon förändring i rättsläget när det gäller frågan om näringsidkares skydd mot 
otillbörliga konkurrensmetoder från andra näringsidkare.286 

Även om såväl skyddet mot vilseledande som skyddet mot renommésnyltning 
är uttryck för traditionella former av skydd mot illojal konkurrens i betydelsen att 
de ger skydd mot att en konkurrerande näringsidkare åker snålskjuts – ett kvali-
ficerat slag av obehörig vinst – på en annan näringsidkares insatser, så ger de inte 
ett ”rent” skydd mot att konkurrenten önskar spara kostnader eller arbete genom 
efterbildning: vilseledandet respektive renommésnyltandet fyller båda funktionen som 
”representanter” för snyltandet eller snålskjutsen på den förste näringsidkarens 
insatser. Vidare förutsätter båda skydden att en bedömning behöver göras från 
mottagaren i marknadsföringens perspektiv; det är i mottagarens (vilket kan om-
fatta såväl konsumenter som näringsidkare beroende på produkt och marknad) 
perspektiv förväxlingsbedömningen respektive det positiva värdet ska bedömas. 
För skyddet mot vilseledande efterbildningar kommer detta till uttryck i lagen 
som uttryckta grundläggande krav på förväxling, särprägel och känd på mark-
naden – som alla relaterar till uppfattningar hos mottagarkretsen. För skyddet 
mot renommésnyltning är mottagarperspektivet representerat i ”värdet som lig-
ger i en positiv föreställning hos konsumenterna”, vilket befästs i att skyddet ba-

                                                      
283 Se MD 1999:21. Se även MD 2000:25 och MD 2002:20. Se härom prop. 2007/08:115 s. 112, 
Nordell i NIR 2007 s. 214 och Bakardjieva Engelbrekt i Law Against Unfair Competition (2007) s. 
169. Att renommésnyltning skulle kunna omfattas av bestämmelsen om otillbörlig marknadsföring 
framhölls redan i SOU 1966:71 s. 250 och prop. 1970:57 s. 71 f. Jfr SOU 1993:59 s. 322 ff. och 
prop. 1994/95:123 s. 76 f. Bland äldre rättspraxis om renomménsyltning märks MD 1987:10 och 
MD 1993:9. 
284 Se t.ex. MD 2012:15, med kommentar av Bernitz i NIR 2013 s. 452 ff. Jfr Nordell, Marknads-
rättens goodwillskydd, 2003 och Levin i Festskrift til Koktvedgaard s. 336 f. Jfr dock Nordell i NIR 
2007 s. 215 som för ett resonemang om att renommésnyltning inte kan vara för handen ”när båda 
näringsidkare har enahanda eller likvärdig renommé.” Enligt Nordell bör renommésnyltning för-
utsätta att ”snyltaren utnyttjar det högre goodwillvärde som finns i den snyltande produkten och 
att det otillbörliga då typiskt sett ligger i renomméskillnaden.” Nordells synsätt har inte stöd i 
rättskällorna i övrigt.  
285 Prop. 1994/95:123 s. 76 f. Jfr SOU 1993:59 s. 328. 
286 Prop. 2007/08:115 s. 113.  
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seras i en generalklausul mot god marknadsföringssed, snarare än i en gene-
ralklausul mot illojal konkurrens. En avgränsning sker härigenom till ett skydd 
för resultatet av vissa investeringar, snarare än för investeringarna som sådana. 
Vidare innebär skydden inte något objektsskydd i immaterialrättslig mening, utan 
skydd mot vissa förfaranden eller metoder som vidtas av andra näringsidkare.  

Marknadsdomstolen har i två avgöranden prövat gränserna för skyddet mot 
otillbörlig konkurrens i förhållande till databaser och sammanställningar. I MD 
1982:12 var fråga om vissa uttryck och sammanställningar i en katalog och en 
prislista. Käranden gjorde gällande att katalogen och prislistan utgjorde otillåten 
efterbildningar av deras katalog. Marknadsdomstolen bedömde att svarandens 
katalog hade identiska eller snarlika motsvarigheter i kärandens äldre katalog. Ut-
nyttjandet av efterbildningen var dock inte ägnat att vilseleda om det kommersi-
ella ursprunget beträffande svarandens produkter. Inte heller ansågs det föreligga 
renommésnyltning. I MD 2006:13 var fråga om bl.a. tillhandahållande av tid-
ningen Metros webbplats samt dess funktioner. Metro tillhandahöll en tjänst som 
gjorde det möjligt för en besökare att få tillgång även till annonser som lagts in 
på andra webbplatser. Vid sökning av en annons på Metros webbplats kunde en 
besökare i förekommande fall länkas vidare till annons på annan webbplats och 
samtidigt erhålla information om att sådan länkning skedde. MD fann att ett så-
dant förfarande inte stred mot MFL. Domstolen anförde att det skulle vara alltför 
långtgående att som villkor för länkning ställa upp ett medgivande för att mark-
nadsföringen inte skulle anses otillbörlig. 

Över tid har i flera sammanhang föreslagits en utvidgning av skyddet mot 
otillbörlig efterbildning till att omfatta slavisk efterbildning. Ett betänkande från 
1987 med förslag till särskilda bestämmelser om detta ledde inte till lagstiftning. 
Som en gemensam nämnare för de otillbörliga efterbildningssituationerna nämn-
des i betänkandet att förfarandena var ”parasiterande” eller ”snyltande”, varmed 
avsågs att någon i stället för att själv lägga ned kostnader på produktutveckling 
och marknadsföring utnyttjade någon annans insatser. Det var av särskild bety-
delse om en efterbildning framstod som ett snyltande på annans insats.287 Betänkan-
dets förslag var alltså inriktat på sådan otillbörlig konkurrens som framför allt 
kunde vara skadliga för näringsidkare, även om ett skydd mot sådan otillbörlig 
efterbildning även kunde komma att innebära väsentliga fördelar för konsumen-
terna.288 Det var alltså fråga om ett skydd mot en på visst sätt kvalificerad obehö-
rig vinst. Utredningens förslag var emellertid inriktade på skilda slag av efterbild-
ning – inte skydd för den underliggande investeringen i sig. 

Mot bakgrund av att svensk marknadsrätt hittills inte har förmått att ge ett 
skydd mot efterbildning bortom förväxlingssituationer, i kombination med upp-
fattningen att de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna inte har givit möjlighet 
att få ersättning för ren förmögenhetsskada, har det i doktrinen diskuterats om 

                                                      
287 SOU 1987:1 s. 32 f. 
288 Op. cit. s. 36. 
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det bör införas en generalklausul mot ”traditionell” illojal konkurrens. Lagstifta-
ren har bedömt att en generalklausul inte är nödvändig för att uppfylla de krav 
som följer av artikel 10bis PK. Inställningen har varit att andra stycket i artikel 
10bis endast är att förstå som en definition av illojal konkurrens, men att varje 
land självt får avgöra vilka handlingar som ska anses höra till denna kategori och 
hur skyddet bör utformas.289 Denna inställning ligger i linje med en uppfattning 
som kommit till uttryck i doktrinen. Där har framhållits att lagstiftarens bedöm-
ning möjligen är korrekt, men att resonemanget förutsätter att svensk rätt ger ett 
skydd utöver det som uttryckligen krävs enligt tredje stycket.290 Den utveckling 
som har skett i lagstiftning och praxis varigenom skydd numera ges mot illojal 
konkurrens i form av viseledande efterbildning och renommésnyltning har till 
viss del täppt till det ”tomrum” som doktrinen tidigare identifierat i svensk rätt. 
Skyddet grundas dock på bedömningar av skilda slag av marknadsföringsåtgärder 
och deras inverkan på mottagarnas affärsbeslut; något skydd i svensk rätt ges inte 
mot illojal konkurrens baserat endast på att en näringsidkare snyltat på en annan 
näringsidkares insats – i vart fall är det inte snyltandet på själva insatsen som 
grundar (dvs. utgör konstituerande rättsfaktum för) skyddet. Artikel 10bis PK 
uppställer dock inte något krav på ett allmänt skydd mot rena förmögenhetsska-
dor som uppstår som ett resultat av konkurrenters illojala handlingar. 

Måhända kommer den nya domstolsordningen med Patent- och Marknads-
domstol och Patent- och marknadsöverdomstol, med möjligheten att få prövade 
immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor i samma process291, medföra att 
de särskilda domstolarna utvecklar en mer generös praxis om kompletterande 
skydd mot illojal konkurrens. Det finns också möjlighet för domstolarna att ta 
ställning till parallella yrkanden baserade på argument om att ett visst förfarande 
innebär ren förmögenhetsskada (eller obehörig vinst). Dessa möjligheter har hit-
tills inte stått till buds, vilket kan ha hämmat rättsutvecklingen om skydd mot 
illojal konkurrens och medfört att de allmänna domstolarna har flyttat fram grän-
serna för det immaterialrättsliga skyddet.  

2.6.4 Skydd för företagshemligheter 
Företagshemligheter anses enligt artikel 39 i TRIPS-avtalet och lagstiftningen i 
många länder utgöra en del av rättsområdet illojal konkurrens.292 På EU-nivå har 
nyligen antagits ett direktiv om skydd mot att inte röjd know-how och företags-
information (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs. En ut-
redning har tillsatts för att föreslå genomförande av direktivet i svensk rätt.293 
                                                      
289 Se SOU 1932:32 s. 55 f. Jfr prop. 1934:4 s. 30, prop. 1953:30 s. 80 och 91 f., SOU 1966:71 s. 
251 och prop. 1970:57 s. 86. Sverige har ratificerat konventionen i dess senast reviderade skick i 
två etapper åren 1969 och 1970 (SÖ 1970 nr 60). 
290 Eberstein i SvJT 1951 s. 1 ff., Zweigbergk i Festskrift till Eberstein, s. 271 f., Bernitz 1969 s. 
469 och Bernitz i Festskrift till Hellner s. 127 ff.  
291 Se prop 2015/16:57. 
292 Se t.ex. Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid (2000) s. 185 ff., 200 ff. och 211 ff. 
293 Dir. 2016:38. 
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Tills direktivet är genomfört gäller i svensk rätt bestämmelserna i lagen 
(1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL). 
 I praxis har aktualiserats att det finns vissa överlappningar mellan skyddet för 
företagshemligheter och skyddet för databaser och kataloger m.m. i 49 § URL. 
Skyddet för företagshemligheter baseras på definitionen i 1 § FHL. Det finns 
flera kriterier. Ett är att röjandet av en företagshemlighet ska vara ägnat att med-
föra skada i konkurrenshänseende. Det anges i motiven att ”förhållandevis trivi-
ala uppgifter” omfattas av lagen.294 I praxis har skaderekvisitet tolkats som att 
informationen inte får vara alltför enkel, eftersom den då inte är av betydelse i 
konkurrenshänseende.295 Det har i praxis också krävts att informationen är i nå-
gon mån precis.296 Vidare förutsätter skydd för företagshemligheter att informat-
ionen har hållits hemlig. Hemlighållandet ska vara sådant att det är framgångsrikt 
i de allra flesta fall. Att informationen finns tillgänglig på annat sätt saknar bety-
delse så länge den särskilda sammanställningen av information inte har offentlig-
gjorts.297 FHL är huvudsakligen uppbyggd kring otillåtna sätt att åtkomma, ut-
nyttja eller röja företagshemligheter. Skyddet är i princip begränsat till tre för-
bjudna former av angrepp; informationsinhämtning samt utnyttjande eller rö-
jande.  

I praktiken utgör kravet på hemlighållande en vattendelare mellan databas-
skydd enligt 49 § URL och enligt FHL. Om tredje man fritt kan välja att acceptera 
krav som uppställs för tillgång till en databas – vilket är den situation som data-
basdirektivets sui generis-rätt primärt syftar till att reglera – då är innehållet i data-
basen knappast företagshemligheter.298 Vidare gäller att skyddet för företagshem-
ligheter inte förmår skydda investeringen i sig i upprättandet av en databas. Det 
tar sikte på viss användning av hemlig information, som i och för sig kan finnas 
i en databas. 

2.7 Sammanfattande nulägesbestämning 
Svensk rätt är baserad i utgångspunkten att endast den immaterialrättsliga regle-
ringen kan ge ett objektsskydd. Möjlighet finns till kompletterande skydd mot 
vissa förfaranden i fråga om vilseledande efterbildningar och renommésnyltning 
i MFL. Bedömningarna grundas i ett mottagarperspektiv. I svensk rätt ges dock 
inte något allmänt skydd mot illojal konkurrens i form av slavisk efterbildning 
eller snyltning, motsvarande bakomliggande investeringar och andra insatser 
(som konstituerande rättsfaktum). Vidare förefaller möjligheten till ersättning för 

                                                      
294 Prop. 1987/88:155 s. 12. Jfr Domeij, Från anställd till konkurrent, Wolters Kluwer, Stockholm 
2016 s. 131 ff. (cit. Domeij 2016). 
295 AD 1998 nr 80 och AD 2003 nr 21. 
296 AD 2010 nr 7. 
297 Svea hovrätt i mål Ö 7342-10, protokoll från 2010-11-03 och 2010-12-20. Jfr NJA 1998 s. 633 
(JAHAB, NIR 1999 s. 262) och Domeij 2016 s. 107 ff. 
298 Se Domeij i Liber Amicorum Rosén s. 254 och 266. 
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ren förmögenhetsskada eller obehörig vinst via allmänna skadeståndsrättsliga be-
stämmelser utan lagstöd vara mycket osäker. 

Det råder delade meningar i doktrinen om andra stycket i artikel 10bis PK 
uppställer ett krav på skydd mot handlingar av illojal konkurrens som avser end-
ast snyltning av en annan näringsidkares insatser. Svensk rätt förefaller uppfylla 
de krav på skydd mot illojal konkurrens som följer av artikel 10bis PK och EU-
rättsliga normer, som inte uppställer något krav på skydd mot handlingar av illojal 
konkurrens som endast avser snyltande på en annan näringsidkares insatser. 
Skyddet enligt svensk rätt mot vilseledande efterbildningar och renommésnylt-
ning grundas båda i en bedömning utifrån mottagarperspektiv – här finns en dis-
krepans i förhållande till situationen i vissa andra länder, vilka i många fall medger 
ett skydd som baseras på bedömningar om snyltning och obehörig vinst.  

Möjligen kommer den nya domstolsordningen, där domstolarna kan pröva 
immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor i samma mål, att föra med sig att 
de särskilda domstolarna utvecklar en mer generös praxis med kompletterande 
skydd mot illojal konkurrens. Denna möjlighet har hittills inte stått till buds, vilket 
kan ha hämmat rättsutvecklingen om skydd mot illojal konkurrens och medfört 
att de allmänna domstolarna har pressat gränserna för det immaterialrättsliga 
skyddet. Möjligheten att utveckla kompletterande skydd mot illojal konkurrens 
kan te sig attraktiv för domstolarna i ett sammanhag där gränserna för det im-
materialrättsliga skyddet i allt större utsträckning bestäms av EUD. 

För det rättsliga skyddet för databaser följer av utredningen i det här kapitlet 
att det marknadsrättsliga skyddet inte ger något skydd för investeringen i sig i 
upprättandet av en databas utöver MFL:s bestämmelser om skydd mot otillåten 
efterbildning och den praxis som utvecklats om renommésnyltning. I svensk rätt 
finns ingen generell möjlighet att få ersättning för ren förmögenhetsskada (eller 
obehörig vinst). Utgångspunkten i praxis är att det krävs lagstöd, t.ex. immateri-
alrättsliga bestämmelser eller en generalklausul mot illojal konkurrens, för att få 
ersättning för ren förmögenhetsskada och obehörig vinst. 

Redogörelsen i det här kapitlet ger perspektiv på grunderna för ett skydd mot 
illojal konkurrens, framför allt resonemang om snyltning, vilket kommer att ligga 
till grund för analyser och bedömningar i senare avsnitt, bl.a. i fråga om sui generis-
skyddet för investeringar i upprättandet av databaser. 
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3. Internationell reglering om sammanställningar och 
databaser 

3.1 Allmänt 
Medan föregående kapitel redogjorde för det allmänna ramverket i fråga om kon-
kurrensfrihet, immaterialrätt och illojal konkurrens, ska i det här kapitlet redogö-
ras för och analyseras de krav på upphovsrättsligt skydd för sammanställningar – 
databasernas föregångare – som uppställs i internationella konventioner. Redo-
görelsen i kapitlet syftar primärt till att ge en bakgrund till regleringen och tolk-
ningen av det upphovsrättsliga skyddet för databaser som anges i databasdirekti-
vet och som kommer till uttryck på nationell nivå.  Kapitlet innehåller också en 
översiktlig beskrivning av utvecklingen i amerikansk rätt, eftersom det s.k. Feist-
avgörandet i amerikanska Supreme Court fick ett betydande inflytande på den 
europeiska diskussionen om rättsligt skydd för databaser. 

Internationellt finns det inte några bestämmelser om sui generis-skydd för da-
tabaser. Förslag om sådant skydd fördes fram och diskuterades i WIPO vid slutet 
av 1980-talet fram till början av 2000-talet. Till en början uttrycktes ett brett stöd 
för en internationell konvention inom området. Avsikten var att anta en kon-
vention om rättsligt skydd för databaser vid WIPO:s diplomatkonferens år 1996, 
vid vilken slutförhandlades och antogs WCT och WIPO-avtalet om framföran-
den och fonogram (WPPT). Någon konvention antogs dock inte och därefter 
har frågan fått allt mindre uppmärksamhet inom WIPO. Databaser och andra 
sammanställningar kan emellertid skyddas upphovsrättsligt i enlighet med nor-
mer som följer av BK, TRIPS-avtalet och WCT.  

3.2 Internationella förpliktelser  

3.2.1 Bernkonventionen 
Uttryckliga förpliktelser om att skydda samlingar (sammanställningar) med stöd 
av upphovsrättsliga bestämmelser har uppställts i BK sedan den s.k. Berlinakten 
1908.  Från 1908 inkluderades ”recueils de différentes œuvres” (samlingar av olika verk) i 
artikel 2.2 BK (nuvarande 2.3), tillsammans med översättningar och andra bear-
betningar av upphovsrättsligt skyddade verk. Vid Brysselkonferensen år 1948 
flyttades bestämmelsen till en egen artikel, nuvarande artikel 2.5: 
 

”Samlingar av litterära eller konstnärliga verk, såsom uppslagsböcker och 
antologier, vilka med hänsyn till urvalet och dispositionen av innehållet 
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utgör intellektuella skapelser skyddas såsom sådana, utan att detta inskrän-
ker den rätt som tillkommer upphovsmännen till de i samlingarna ingå-
ende verken.”299 
 

Bestämmelsen tar sikte på ”samlingar av litterära eller konstnärliga verk”, vilket 
tillåter att samlingen innehåller båda slagen av verk. Vid Brysselkonferensen an-
fördes att bestämmelsen skulle tolkas brett till att avse alla alster som uppfyllde 
de allmänna kraven, varför det är behövligt att komplettera den med ytterligare 
exempel. I litteraturen har som ytterligare exempel nämnts tidningar, tidskrifter 
och s.k. festskrifter.300 Något krav på att samlingen ska avse endast ett slags eller 
en typ av verk (t.ex. poesi), eller verk från endast en upphovsman, kan inte utläsas 
ur bestämmelsen.301  

3.2.1.1 Urval eller disposition som utgör en intellektuell skapelse 
Beträffande vilka aktiviteter som kan rendera en samling upphovsrättsligt skydd 
anges i bestämmelsen ”urvalet och dispositionen”. I svensk språkdräkt ger be-
stämmelsen således intryck av att kriterierna är kumulativa. Av den franska texten 
– ”par le choix ou la disposition des matières” – följer dock att kriterierna är 
alternativa; det är tillräckligt om urvalet eller dispositionen utgör en intellektuell 
skapelse.302 

Med urval avses vilka verk som har valts ut från en större mängd och därefter 
satts samman. Begreppet har ansetts tillräckligt brett för att omfatta t.ex. redige-

                                                      
299 Den franska versionen av artikel 2.5 skiljer sig i vissa betydelsefulla hänseenden åt från den 
engelska – och den svenska, något som redogörs för nedan. På franska lyder artikeln “Les recueils 
d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la 
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans 
préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.” På engelska 
är lydelsen “Collections of literary or artistic works such as encyclopaedias and anthologies which, 
by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall 
be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such 
collections.” 
300 Goldstein & Hugenholtz, International Copyright (2010), Oxford University Press, Oxford 
2010 s. 206 (cit. Goldstein & Hugenholtz 2010), Ricketson & Ginsburg 2006 stycke 8.86(v) och 
Beunen 2007 s. 50 och s. 61. Jfr. Reinbothe & von Lewinski, The WIPO Treaties 1996, Butter-
worths, London 2002 s. 75 (cit. Reinbothe & von Lewinski 2002). 
301 Se Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.86 (iii) och (iv) och Beunen 2007 s. 50 och 61. 
302 Jfr Masouyé, WIPO Guide to the Berne Convention (1978) s. 20, von Lewinski, International 
Copyright Law and Policy (2008) avsnitt 10.61 med fotnot 128 (cit. von Lewinski 2008), Beunen 
2007 s. 52 och Axhamn i NIR 2009 s. 155. Jfr Ficsor, The Law of Copyright and the Internet, 
Oxford University Press, Oxford 2002 stycke C5.04 (cit. Ficsor 2002) som bl.a. anför att det inte 
är uppenbart om “and” i den engelska texten betyder endast ”and” eller ”and/or”. Viss doktrin har 
helt förbisett att den franska texten anger att kraven är alternativa snarare än kumulativa, se t.ex. 
Virtanen 2005 s. 157, Gervais, The TRIPS Agreement (2008) stycke 2.102 och Renman Claesson 
& Wainikka, Konstjuridik, Norstedts Juridik, Stockholm 2014 s. 64 (cit. Renman Claesson & Wain-
ikka 2014). 
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ring, dvs. urval av vilken särskild del eller vilka delar av ett verk som bör inklud-
eras i en samling.303 Med disposition menas hur verken har ordnats i förhållande till 
varandra i samlingen, dvs. hur samlingen presenteras – t.ex. tematiskt, per ämne 
eller enligt något annat kriterium.304 Vid Berlinkonferensen 1908 uttalade den 
tyska värddelegationen att det skulle vara fråga om ”assembling various works 
following a definite plan and following a more or less ingenious grouping.”305  

Såväl inför den uppskjutna Brysselkonferensen år 1936 som den faktiska kon-
ferensen 1948 gavs bestämmelsen en mer precis avfattning, vilken också antogs 
av konferensen. Ingen ändring föreslogs eller gjordes i bestämmelsen vid Stock-
holmskonferensen 1967 eller Pariskonferensen 1971, förutom att bestämmelsen 
flyttades från artikel 2.4 till sin nuvarande plats i 2.5.306 

Det är således urvalet eller dispositionen – relationen mellan de ingående de-
larna – som ger samlingen dess mervärde, vilket har bedömts förtjäna skydd.307 Här 
finns koppling till de allmänna teorierna om rättfärdigande av upphovsrättsligt 
skydd; resultatet av visst kreativit arbete ges skydd av rättsordningen och skyddet 
sträcker sig endast till vad den kreativa insatsen resulterat i som tillägg till vad 
som redan finns.  

Kriterierna urval och disposition anses ha en bred innebörd.308 Det är emel-
lertid inte vilket urval och vilken disposition som helst som skyddas – slump-
mässiga samlingar eller samlingar som är resultatet av rent mekaniskt urval eller 
disposition omfattas inte. Istället uppställs ett uttryckligt krav på intellektuell skap-
else, varmed avses att skaparen måste frambringa element av kreativitet vilket fram-
går tydligare av de franska (créations intellectuelles) och engelska (intellectual creations) 
språkversionerna. Urvalet eller dispositionen behöver ge uttryck åt originalitet.309  

Jämfört med andra verkskategorier som skyddas av BK är det endast för sam-
lingar som det uppställs ett uttryckligt krav på att alstret ska vara en ”intellektuell 
skapelse”. Det har dock ansetts att motsvarande krav gäller även för andra verks-
kategorier som omfattas av artikel 2 – något som också har betydelse för förut-
sättningarna för att skydda samlingar av uppgifter med stöd av artikel 2.1. Att kra-
vet infördes för samlingar ansågs motiverat av att det för sådana alster inte alltid 
är lätt att urskilja vari upphovsmannaskapet består.310  

Ett urval anses inte originellt om det består endast i att välja ut ett område, 
t.ex. alla verk av en viss författare.311 Likaså anses en disposition inte vara skyddad 

                                                      
303 Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 75. 
304 Beunen 2007 s. 51. 
305 The Berne Convention for the protection of literary and artistic works from 1886-1986, Inter-
national Bureau of Intellectual Property, WIPO publication 877(E), Geneva 1986 s. 146. 
306 För en redogörelse över bestämmelsens historia, se Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.86(i). 
307 Leistner, Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und europäischen Recht, Beck, 
München 2000 s. 48 (cit. Leistner 2000). 
308 Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.87. 
309 Ficsor 2002 avsnitt C5.05, Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 73 och 75.  
310 Ricketson & Ginsburg 2006 stycke 8.87 och Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1114. 
311 Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 75 och Ricketson & Ginsburg 2006 stycke 8.87. 



 60 

om den återger en uppenbar eller given ordning, t.ex. efter alfabetisk eller krono-
logisk ordning, eller ordning efter vikt, längd, höjd osv.312  

Den närmare innebörden av vad som ligger i kravet på intellektuell skapelse, 
kreativitet eller originalitet framgår inte av konventionen. Aspekter såsom konst-
närlighet eller syfte ska inte ha betydelse för bedömningen. Uttalanden i doku-
mentationen från diplomatkonferenserna och möten i WIPO:s expertkommit-
téer bekräftar denna tolkning. Vidare finns det också en stark uppfattning att 
konventionen faktiskt indirekt innehåller en definition av begreppet originalitet. 
Denna uppfattning ligger i linje med konventionens kontinentala ursprung, vilket 
ledde till att ett antal ”uppenbara” aspekter lämnades utanför texten, såsom be-
greppet originalitet. I huvudsak är doktrinen enig om att den närmare innebörden 
av kriteriet intellektuell skapelse lämnas till konventionsstaterna och deras dom-
stolar att bedöma.313  

Kravet att urvalet eller dispositionen ska ge uttryck åt en intellektuell skapelse 
kan också ses i relation till att det ska vara fråga om en samling. Begreppet ”sam-
ling” anses implicera att det som avses är något avgränsat, identifierbart helt. Vi-
dare gäller att, även om artikel 2.5 inte uppställer något krav för skydd att ”sam-
lingen” i fråga består av ett stort antal verk, torde förutsättas ett visst antal verk 
för att urvalet eller dispositionen ska kunna utgöra en intellektuell skapelse.314  

3.2.1.2 Förhållande till rättigheter till innehållet 
Av kravet på att skyddet avser den intellektuella skapelsen hos en samlings urval 
eller disposition följer att artikel 2.5 inte omfattar samlingens innehåll. Som en 
följd härav anges i artikel 2.5 att det upphovsrättsliga skyddet till en samling inte 
”inskränker den rätt som tillkommer upphovsmännen till de i samlingarna ingå-
ende verken”. Härmed avses att de rättigheter som en enskild upphovsman har 
till ett verk som ingår i samlingen förblir opåverkade av om verket har blivit infört 
i en samling. Upphovsrätten till samlingen omfattar således endast de kreativa 
element som samlingens upphovsman har bidragit med till dess urval och dispo-
sition. Skyddet för samlingen ger inte sammanställaren några rättigheter till de 
sammanställda verken (förutsatt att den inte har erhållit rätten till dem på annat 
sätt, t.ex. genom tillstånd).315 

Referensen till ”den rätt som tillkommer upphovsmännen till de i samlingarna 
ingående verken” skulle kunna implicera att de enda samlingar som omfattas av 
artikel 2.5 är de i vilka innehållet fortfarande är föremål för upphovsrättsligt 
skydd. I många fall kan det dock vara så att skyddstiden för de ingående verken 
har löpt ut, såsom fallet är för antologier med poesi. Den rimliga tolkningen bör 

                                                      
312 Masouyé, WIPO Guide to the Berne Convention (1978) s. 20. 
313 Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.87 och Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1111 f., Rein-
bothe & von Lewinski 2002 s. 75 och Goldstein & Hugenholtz 2010 s. 207.  
314 Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 74 och Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.16. 
315 Jfr Gervais, The TRIPS Agreement (2008) stycke 2.104. 
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istället vara att uttrycket förstås såsom ”… utan att detta inskränker någon före-
kommande rätt till de i samlingarna ingående verken…”, en tolkning som kontex-
ten till tillkomsten av bestämmelsen stödjer. Således omfattar artikel 2.5 sam-
lingar av verk, oavsett om verken fortfarande skyddas av upphovsrätt, men för 
att inkludera verk som fortfarande skyddas av upphovsrätt kan tillstånd behövas 
från upphovsmannen om inkluderandet innefattar ett upphovsrättsligt förfo-
gande.316 

3.2.1.3 Samlingar av annat än litterära eller konstnärliga verk  
Enligt sin ordalydelse omfattar artikel 2.5 endast samlingar av ”litterära eller 
konstnärliga verk”, dvs. artikeln tycks inte omfatta samlingar av material som inte 
i sig själva kan erhålla upphovsrättsligt skydd, eftersom de inte utgör litterära eller 
konstnärliga verk. Inom doktrinen har diskuterats vad som gäller för sådana sam-
lingar, t.ex. telefonkataloger, försäljningskataloger, och radio- och tv-guider. Så-
dana samlingar av material som inte är skyddat av upphovsrätt kan ge uttryck åt 
kreativa val för sitt urval eller sin disposition i samma utsträckning som krävs för 
samlingar av litterära eller konstnärliga verk, men det finns ingen skyldighet att 
skydda dem enligt artikel 2.5.317  

För en situation där en samling består av både upphovsrättsligt skyddat och 
icke upphovsrättsligt skyddat material, skulle artikel 2.5 kräva att det skyddades 
enligt konventionen i den utsträckning som urvalet och dispositionen av de litte-
rära eller konstnärliga verk som är inkluderade i samlingen utgör en intellektuell 
skapelse.318 Samlingar av material som inte är skyddat av upphovsrätt ska skyddas 
med stöd av den allmänna bestämmelsen i artikel 2.1.319 Artikel 2.5 förstås således 
endast som ett exempel på vad som kan skyddas under artikel 2.1.320 Det är en 
uppfattning som jag delar. Det uttryckliga krav på ”intellektuell skapelse” som 
anges i artikel 2.5 anses i linje därmed vara ett generellt kriterium som – även om 
det endast kommer till explicit uttryck i artikel 2.5 – gäller även för verk generellt 
enligt artikel 2.1. För att en samling av uppgifter eller annat icke-upphovsrättsligt 
skyddat material ska kunna skyddas som verk enligt artikel 2.1 gäller således 
samma förutsättning som för artikel 2.5; urvalet eller dispositionen av innehållet 
i samlingen måste utgöra en intellektuell skapelse. Att samlingar av uppgifter 
m.m. kan skyddas med stöd av artikel 2.1 under samma förutsättningar som gäller 
för samlingar av verk enligt artikel 2.5 ligger också i linje med skrivningen ”utan 
att detta inskränker…” i artikel 2.5. Slutsatsen är därför att artikel 2.1 påbjuder 

                                                      
316 Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.87. 
317 Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1111 f. och Goldstein & Hugenholtz 2010 s. 206. 
318 Ricketson & Ginsburg 2006 stycke 8.88. 
319 Artikel 2.1. BK anger att ”[u]ttrycket ’litterära och konstnärliga verk’ innefattar alla alster på det 
litterära, vetenskapliga och konstnärliga området, oavsett på vilket sätt och i vilken form de kommit 
till uttryck…”, varefter ges en lång, icke uttömmande, uppräkning av alster som kan skyddas som 
verk enligt BK. 
320 Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1116. 
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att konventionsstaterna skyddar samlingar av uppgifter och annat icke-upphovs-
rättsligt skyddat material, som för sitt urval eller sin disposition utgör en intellek-
tuell skapelse.  

Mot denna tolkning har anförts att konventionen inte förpliktar de anslutna 
staterna att skydda andra verk inom ramen för artikel 2.1 än dem som uttryckligen 
omnämns där. Med en sådan tolkning av artikel 2.1 skulle det lämnas till de an-
slutna staterna att själva besluta om de ska ge skydd för samlingar av annat än 
verk.321 I vart fall synes konventionens minimikaraktär utesluta en tolkning som 
innebär att artikel 2.5 skulle uppställa ett ”tak” enligt vilket de anslutna staterna 
inte får ge skydd för samlingar av uppgifter.322 Om ordalydelsen av artikel 2.1 
lämnade öppet om samlingar av annat än verk skulle omfattas av det skydd som 
fordrades av BK, har efterföljande konventioner på området – TRIPS-avtalet och 
WCT – klargjort att sådana ska omfattas.   

3.2.2 TRIPS-avtalet och WCT 
Särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och den ökade handeln med 
eller med hjälp av databaser anförde bl.a. USA under förhandlingarna om TRIPS-
avtalet att den snäva formuleringen av artikel 2.5 BK (”samlingar av … verk”) 
kunde misstolkas till att inte ålägga medlemmar av Bernunionen att skydda sam-
manställningar av uppgifter, vilka utgjorde majoriteten av de moderna databa-
serna. USA önskade därför klargörande på denna punkt.323  

Artikel 10.2 i TRIPS-avtalet skyddar datasammanställningar (eng. compilations 
of data) under följande förutsättningar: 

 
”Sammanställningar av uppgifter eller annat material i maskinläsbar eller 
annan form som genom det sätt innehållet valts ut eller arrangerats utgör 
verk, skall åtnjuta skydd som sådana. Sådant skydd, som inte omfattar 
själva uppgifterna eller materialet, skall ej inskränka upphovsrätten till 
själva uppgifterna eller materialet.” 
 

Bestämmelsen ska läsas i ljuset av artikel 2.5 BK och dess förarbeten.324 Att den 
tar sikte på ”sammanställningar” (eng. compilations) ska således inte tolkas som en 
diskrepans från begreppet ”samlingar” (eng. collections) som används i BK. Det 
framhålls ibland att begreppet ”sammanställning” (till skillnad från ”samling”) 

                                                      
321 Jfr Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1112. 
322 Jfr Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 76. 
323 Se GATT-dokumenten, MTN. GNG/NG11/W/70, 11 maj 1990, Draft Agreement on TRIPS: 
Communication from the United States, s. 4.  
324 Det följer bl.a. av att artikel 9 i TRIPS-avtalet som anger att ”[m]edlemmarna skall följa bestäm-
melserna i artiklarna 1-21 i Bernkonventionen (1971) och dess bilaga. Av avtalet följer emellertid 
inga rättigheter eller skyldigheter för medlemmarna beträffande de i artikel 6bis i denna konvention 
medgivna rättigheterna eller därur härledda rättigheterna.” För en diskussion, se Gervais, The 
TRIPS Agreement (2008) stycke 2.90 och 2.102 och Blakeney 1996 stycke 4.01. 



 63 

skulle implicera ett visst element av skicklighet (eng. skill). Det har däremot an-
förts att det begrepp som används för ”samling” i den auktoritativa franska tex-
ten av BK – recueils – inte uppställer motsvarande semantiska skillnad, samt att 
kravet på att urvalet eller dispositionen ska utgöra en intellektuell skapelse inne-
bär att banala ”samlingar” utesluts från skydd, varför den semantiska skillnaden 
mellan ”samling” och ”sammanställning” inte har någon betydelse.325 Jag delar 
denna, senare, bedömning. 

Således gäller det originalitetskriterium som anges i artikel 2.5 BK – ”urvalet 
och dispositionen av innehållet utgör intellektuella skapelser” – även för TRIPS-
bestämmelsen, även om det i den senare kommer till uttryck genom referensen 
”som … utgör verk, skall åtnjuta skydd som sådana.” Som angetts ovan anses 
uttrycken ”intellektuell skapelse” vara synonymt med ”litterära och konstnärliga 
verk.” I TRIPS-bestämmelsen förtydligas också det som framgick av den franska 
men inte engelska, eller för den delen svenska, versionen av artikel 2.5 BK; att 
”urval” respektive ”disposition” (”arrangerats”) är alternativa snarare än kumu-
lativa kriterier. Liksom för BK gäller dock att den närmare innebörden av vad 
som ligger i kravet på att en sammanställning ska vara ett ”verk” eller ”kreativ 
skapelse” lämnas till konventionsstaterna att reglera i lagstiftning eller genom 
praxis.326  

Viss doktrin har anfört att artikel 10.2 i TRIPS-avtalet har utformats efter 
Supreme courts uttalanden i det s.k. Feist-avgörandet,327 vilket bland annat stöds 
av förarbetena till bestämmelsen. Det skulle i så fall innebära att artikel 10.2 upp-
ställer en internationell kreativitetsstandard för rättsligt skydd för sammanställ-
ningar och databaser. Bestämmelsen skulle således uppställa ett krav på origina-
litet som är högre än att vara resultatet endast av att en stor investering har lagts 
ner i mänskliga, tekniska, finansiella, eller andra resurser vid insamling, samman-
ställning, granskning, organisation eller presentation av databasens innehåll. Om 
en sammanställning är tillräckligt originell för att skyddas så omfattar skyddet 
endast de kreativa elementen i urvalet och dispositionen – inte uppgifterna eller 
materialet i sig.328  

När det gäller vilka slags sammanställningar som omfattas framgår det redan 
av ordalydelsen av bestämmelsen att den skyddar sammanställningar av ”uppgif-
ter eller annat material.” Exempel på uppgifter är faktauppgifter, siffror, ljud, pixlar 
samt medicinsk, biologisk, geografisk eller geologisk information. Hit hör också 
tekniska eller andra beskrivningar, namn och adresser inklusive ”elektroniska 
adresser”, eller referenser i form av länkar, m.m. Däremot omfattas inte verk som 

                                                      
325 Se Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.86(i), von Lewinski 2008 avsnitt 10.63 och 17.106, 
Ficsor 2002 avsnitt C5.05 och Beunen 2007 s. 49.  
326 Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 75. 
327 Gervais, The TRIPS Agreement (2008), stycke 2.103 och Blakeney 1996 stycke 4.13. Feist-av-
görandet redogörs och analyseras i avsnitt 3.3.  
328 Op. cit. s. 41. 
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redan är skyddade som sådana, t.ex. musikaliska verk. De utgör således inte ”sam-
manställningar av uppgifter” i den mening som avses i artikel 5, även om de be-
står av ljud, pixlar, etc. som är sammanställda som en musikalisk komposition 
eller som någon annan skapelse. En systematisk tolkning visar att ett tvådelat eller 
dubbelt skydd för samma skapelse, t.ex. både som ett musikaliskt verk och som 
en sammanställning, inte endast skulle vara onödig, utan också olämplig på grund 
av den potentiella överlappningen av omfattningen av skyddet för båda slags 
verk. En teleologisk tolkning leder till samma resultat.329  

En fråga som har aktualiserats är om bestämmelsen även omfattar samman-
ställningar av fysiska objekt, t.ex. frimärken, mynt, fjärilar m.m. eller de samlingar 
som innehas av museer, arkiv, bibliotek och andra liknande institutioner. I dokt-
rinen synes föreligga enighet om att även sådana sammanställningar omfattas, 
eftersom skyddet tar sikte på det kreativa urval och den disposition som upp-
hovsmannen har gett sammanställningen – och det oberoende av vad innehållet 
utgör.330 Jag delar denna bedömning. Som utvecklas i avsnitt 6.7 ger TRIPS-be-
stämmelsens (och motsvarande bestämmelse i WCT, se nedan) skydd för sam-
lingar av fysiska objekt upphov till frågor om databasdirektivets tillämpningsom-
råde i förhållande till de internationella konventionerna. 

Bestämmelsen i TRIPS-avtalet är således bredare än artikel 2.5 BK genom att 
den skyddar sammanställningar oavsett om deras innehåll utgörs av uppgifter, 
verk eller annat material. Därigenom ges också svar på den osäkerhet som förelåg 
i fråga om tillämpningen av artiklarna 2.1 och 2.5 på sammanställningar av upp-
gifter.  

Bestämmelsen anger vidare att skyddet för en sammanställning inte inskränker 
”upphovsrätten till själva uppgifterna eller materialet.” Till skillnad från bestäm-
melsen i BK, som anger att skyddet för en samling inte ”inskränker den rätt som 
tillkommer upphovsmännen till de i samlingarna ingående verken”, behövde 
TRIPS-bestämmelsen en något annorlunda utformning, eftersom den omfattar 
även sammanställningar av annat än verk. Eftersom upphovsrätt inte kan ges till 
uppgifter, är denna bestämmelse oprecis och måste läsas som att den lämnar utan 
påverkan alla rättigheter (om någon) till uppgifterna eller annat material som ut-
gör sammanställningens innehåll. Vidare framgår att skyddet enligt 10.2 ”inte 
omfattar själva uppgifterna eller materialet.” Med andra ord kan uppgifter inte 
skyddas av upphovsrätt endast på grund av att de har inkluderats i sammanställ-
ningar som skyddas av upphovsrätt.331 Någon motsvarande skrivning finns inte i 
artikel 2.5 BK, men som anförts ovan får detta anses impliceras av kravet på att 
skyddet avser sammanställningens urval eller disposition. 

Referensen till i ”maskinläsbar eller annan form” innebär att TRIPS-bestäm-
melsen inte är begränsad till sammanställningar som kommer till uttryck i viss 
form, såsom analog eller digital: Den är således teknikneutral. Eftersom BK inte 

                                                      
329 Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 74. 
330 Beunen 2007 s. 61 och Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 74 f. med referenser. 
331 Ficsor 2002 avsnitt C5.05, von Lewinski 2008 stycke 10.63 och Blakeney 1996 stycke 4.03. 
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var begränsad till visst format, får referensen snarast ses som en erinran om att 
skyddet för sammanställningar gäller oavsett i vilken form de kommer till uttryck. 

Sammanfattningsvis gäller således att bestämmelsen i TRIPS-avtalet minskar 
den osäkerhet som rådde beträffande omfattningen av artikel 2.5 BK och det 
eventuella skydd för sammanställningar av annat material än verk som skulle ha 
följt av artikel 2.1 BK. Medan viss doktrin har anfört att TRIPS-bestämmelsen i 
denna del kodifierar eller förtydligar vad som redan fick anses följa av artiklarna 
2.1 och 2.5 BK,332 har annan doktrin anfört att bestämmelsen i TRIPS-avtalet 
materiellt utökade de anslutande staternas förpliktelser och att det var en anpass-
ning av det upphovsrättsliga skyddet med hänsyn till den digitala miljön och den 
ökande handeln med databaser i elektronisk form.333  

Den internationella regleringen av skyddet för samlingar och sammanställ-
ningar som följer av BK och TRIPS-avtalet bekräftades genom antagandet av 
WCT. Artikel 5 WCT anger följande under rubriken ”sammanställningar av data 
(databaser)”334: 
 

”Sammanställningar av data eller annat material, som med hänsyn till ur-
valet eller dispositionen av innehållet utgör intellektuella skapelser, är, oav-
sett sin form, skyddade som sådana. Detta skydd omfattar inte data eller 
materialet i sig och inverkar inte på den upphovsrätt som kan finnas till de 
data eller det material som ingår i sammanställningen.”335 
 

Till artikeln finns ett s.k. uttalande enligt vilket ”[o]mfattningen av skyddet för 
sammanställningar av data (databaser)” enligt artikel 5 i WCT står ”när den läses 
tillsammans med artikel 2, i överensstämmelse med artikel 2 i BK och motsvarar 
de relevanta bestämmelserna i TRIPS-avtalet.”336 Artikel 5 WCT anses således 
inte uppställa några nya normer om skydd för sammanställningar utöver vad som 
följer av artikel 2.1 och 2.5 BK och artikel 10 TRIPS-avtalet, utan vara av endast 
förklarande innebörd, en tolkning som förstärkts av uttrycket ”är … skyddade” i 
kontrast till TRIPS-avtalets lydelse ”skall åtnjuta skydd”. Med andra ord uttrycks 
de förhandlande parternas uppfattning att sammanställningarna som anges i arti-
kel 5 WCT redan skyddas av BK.  

                                                      
332 Gervais, The TRIPS Agreement (2008) stycke 2.102, Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 73 och 
Mangassarian i Int’l Legal Persp. 2001 s. 131.  
333 von Lewinski 2008 stycke 10.60. Jfr Goldstein & Hugenholtz 2010 s. 206. 
334 Artikelns rubrik är, som framgår av det följande, missvisande, eftersom bestämmelsen avser alla 
slags samlingar och sammanställningar. 
335 Den engelska språkversionen lyder: ”Compilations of data or other material, in any form, which 
by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are 
protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself and is without 
prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation.” 
336 Den engelska språkversionen lyder: ”The scope of protection for compilations of data (data-
bases) under Article 5 of this Treaty, read with article 2, is consistent with Article 2 of the Berne 
Convention and on a par with the relevant provisions of the TRIPS Agreement.” 
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Ricketson och Ginsburg har anfört att artikel 10.2 i TRIPS och artikel 5 i WCT 
åtminstone utgör s.k. statspraxis som kompletterar artikel 2 BK. I den utsträck-
ning som det som anges i artikel 10.2 TRIPS och artikel 5 WCT inte redan följde 
av artiklarna 2.1 och 2.5 BK så innebär dessa nya bestämmelser att BK komplet-
teras.337 Som en konsekvens av den bekräftande ordalydelsen av artikel 5 WCT, 
har de konventionsstater som tidigare tolkade BK som att de inte behövde 
skydda sammanställningar av uppgifter, nu erkänt sin skyldighet att skydda alla 
existerande sammanställningar.338 

Liksom i artikel 10.2 i TRIPS anges i artikel 5 WCT att skyddet inte inverkar 
på ”den upphovsrätt som kan finnas till de data eller det material” som ingår i 
sammanställningen. Det skulle ha varit önskvärt om det hade klargjorts att skyd-
det för databasen är utan inverkan inte endast på upphovsrätt till innehållet utan 
även på ”någon annan rättighet” till innehållet, såsom rättigheter som tillkommer 
utövande konstnärer eller fonogramproducenter vilkas upptagningar finns i en 
databas. Skrivningen ”utan inverkan” måste dock förstås som att den refererar 
till upphovsrätt endast som ett exempel, eftersom TRIPS-bestämmelsen aldrig 
var avsedd att innebära att skyddet för en sammanställning inverkar på några 
andra rättigheter som utgör databasens innehåll.339 

3.3 Rättsligt skydd för databaser i Förenta staterna 
Till skillnad från de diskussioner som inom EU ledde fram till antagandet och 
genomförandet av databasdirektivet, har inget av de lagförslag om särskilt skydd 
för databaser som lagts fram i Förenta staternas kongress antagits. Det kan tyckas 
något märkligt, särskilt eftersom ett avgörande från USA:s Högsta domstol 
(Supreme Court of the United States) – Feist Publications v. Rural Telephone Service Co340  
– kom att få stor betydelse för att den europeiska kommissionen skulle föreslå 
ett särskilt skydd för databaser. I avgörandet anförde domstolen att amerikansk 
rätt uppställde ett krav på kreativitet för att ett alster ska åtnjuta upphovsrättsligt 
skydd. Därigenom avvisade Supreme Court upphovsrättsligt skydd baserat end-
ast på att en framställare lagt ner stort arbete – sweat of the brow – vid upprättandet 
av sin sammanställning. Doktrinen om sweat of the brow hade under lång tid haft 
stöd i amerikansk rättspraxis och doktrin. 

Bakgrunden till Feist-avgörandet var följande. Rural Telephone Service Co. 
(Rural) var ett lokalt telefonbolag som framställde en telefonkatalog baserad på 
abonnentuppgifter för det geografiska område där Rural var verksamt. Svaranden 
Feist Publications (Feist) framställde en telefonkatalog som omfattade flera om-
råden. Efter att Feist sökt och vägrats en licens av Rural till uppgifterna i Rurals 
katalog, kopierade Feist uppgifterna utan tillåtelse. Fråga uppstod bl.a. om Rurals 
katalog var upphovsrättsligt skyddad och om Feists agerande i så fall utgjorde 

                                                      
337 Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.91. Jfr Liedes i Festskrift till Karnell s. 447 ff. 
338 Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 76. 
339 von Lewinski 2008 stycke 17.106. Jfr. Reinbothe & von Lewinski 2002 s. 77 f. 
340 Feist Publications v. Rural Telephone Service Co, 499 U.S. 340 (1991) [cit. Feist]. 
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intrång. Såväl underrätten som appellationsdomstolen fann att Rurals katalog åt-
njöt upphovsrättsligt skydd och att Feists åtgärder utgjorde intrång. Efter över-
klagan från Feist beviljade Supreme Court prövningstillstånd, förmodligen för att 
lösa den splittring som förelåg mellan domstolskretsarna i frågan om förutsätt-
ningarna för och omfattningen av upphovsrättsligt skydd.341 

Supreme Court avfärdade doktrinen om sweat of the brow och anförde att Rurals 
telefonkatalog inte kunde få upphovsrättsligt skydd eftersom den inte gav uttryck 
åt tillräcklig kreativitet.342 Domstolen framhöll att ett krav på kreativitet för upp-
hovsrättsligt skydd inte kunde utläsas endast ur referensen till selected, coordinated 
or arranged i 1976 års Copyright Act343 utan dessutom direkt ur begreppen writings 
och authors i konstitutionens Copyright Clause samt den bestämmelsens syfte:344  

 
”The primary objective of copyright is not to reward the labor of authors, 
but ’to promote the Progress of Science and useful Arts’ ... to this end, 
copyright assures authors the right to their original expression, but encour-
ages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a 
work … As applied to a factual compilation … only the compiler’s selec-
tion and arrangement may be protected; the raw facts may be copied at 
will. This result is neither unfair nor unfortunate. It is the means by which 
copyright advances the progress of science and art.”345 
 

Att Copyright Clause uppställer ett krav på kreativt skapande för upphovsrättsligt 
skydd är ett synsätt som hade kommit till uttryck i tidigare rättspraxis från 
Supreme Court beträffande verkskategorin fotografier.346 Domstolen likställde 
därigenom sammanställningar med andra verk vid bestämningen av förutsätt-
ningarna för upphovsrättsligt skydd.347 Kravet på nödvändig kreativitet utgjordes 
av två skilda delar: dels ett krav på att skapandet måste vara självständigt (obero-
ende) och dels ett krav på att skapandet måste uppnå en viss nivå av kreativitet.348  

                                                      
341 Jfr Lum i Fordham L. Rev. 1988 s. 941 ff. 
342 U.S. Copyright Office, Report on Legal Protection for Databases (1997) s. 8, Ginsburg i Colum. 
L. Rev. 1992 s. 338 ff., Geller i IIC 1991 s. 803, Sterling i IIC 1998 s. 305, Blakeney 1996 stycke 
4.13 och Rosenmeier 2001 s. 104 ff. 
343 Feist stycke 356–58.  
344 Op. cit. vid 346: ”Originality is a constitutional requirement.”  
345 Op. cit. vid 349–50. 
346 Se t.ex. Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53, 60 (1884), i vilket domstolen 
skulle avgöra om ett fotografi av Oscar Wilde var originellt. Domstolen bedömde att så var fallet 
och uttalade att nödvändiga kreativa val kan göras i fråga om objektets ställning och kläder, samt 
ljussättning, tillbehör och utformningen av bildscenen i sig, se stycke 60 i domen. Förarbetena till 
1976 års US Copyright Act visar att originalitet krävs men att det innebär något annat än skickligt 
och nytt material. Se H.R. Rep. No. 94-1476, vid 51 (1976).  
347 Se t.ex. Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1134 och 1136 och Ginsburg i Protecting Works of 
Fact (1991) s. 57. Jfr. U.S. Copyright Office, Report on Legal Protection for Databases (August 
1997), s. 6. 
348 Feist stycke 346: ”independent creation plus a modicum of creativity.” 
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Vid tillämpning på omständigheterna i målet motiverade domstolen på föl-
jande sätt sin bedömning att Rurals telefonkatalog inte kunde åtnjuta upphovs-
rättsligt skydd:  

 
”The selection, coordination, and arrangement of Rural’s white pages do 
not satisfy the minimum constitutional standards for copyright protection 
… Rural’s white pages are entirely typical … In preparing its white pages, 
rural simply takes the data provided by its subscribers and lists alphabeti-
cally by surname. The end product is a garden-variety white pages direc-
tory, devoid of even the slightest trace of creativity.”349 

 
Att Rural lagt ner stora resurser vid framställning av katalogen för att göra den 
värdefull från användarsynpunkt innebar inte i sig att den kunde erhålla upphovs-
rättsligt skydd.350 Närmare besett bedömde domstolen att Rurals urval av 
uppgifter ”could not be more obvious: it publishes the most basic information.” 
Likaså bedömdes den alfabetiska dispositionen vara ”age old practice”, ”com-
monplace”, inte ens ”remotedly creative” och “not only unoriginal, it [was] prac-
tically inevitable.” Samtidigt framhöll domstolen att det var fråga om ett un-
dantagsfall, eftersom det föll inom ”a narrow category of works in which the 
creative spark is utterly lacking or so trivial as to be virtually nonexistent.” I jäm-
förelse poängterade domstolen att en överväldigande majoritet av alla samman-
ställningar kommer att uppfylla originalitetskravet. 351   

Den praxis som följde efter Feist har hörsammat Supreme Courts uttalande att 
det krävs en viss nivå av kreativitet i urval och disposition av innehållet i en sam-
manställning för att den ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd. 352 Domstolarna har 
också bekräftat bedömningen att den kategori av sammanställningar som i prak-
tiken saknar förutsättningar för upphovsrättsligt skydd är mycket liten. Även be-
dömningen att skyddsomfånget för en sammanställning som är skyddad av upp-
hovsrätt är begränsad har följts av domstolarna.353 Sammanfattningsvis gäller att 
Feist-avgörandet slog fast att det i Förenta staterna uppställs ett krav på kreativitet 
för upphovsrättsligt skydd; det är inte tillräckligt att det har krävts en stor insats 
för att skapa verket. Avgörandet ledde till en diskussion om det behövde införas 
kompletterande lagstiftning för att skydda (och stimulera) investeringar i upprät-
tandet av databaser. En rad förslag lades fram i kongressen baserade på doktrinen 
om misappropriation, som hade etablerats i avgörandet International News Service 

                                                      
349 Op. cit. stycke 352. 
350 Op. cit. stycke 363. 
351 Op. cit. stycke 359 och 362–63. 
352 Se t.ex. U.S. Copyright Office, Report on Legal Protection for Databases (August 1997), s. 10 
ff., Davison 2003 s. 162, Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1134 ff. med fotnot 149 och Carson 
& Leubitz i EIPR 2004 s. 74 och Huse i Berkeley Tech. L.J. 2005 s. 23. 
353 Se t.ex. Gervais i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1134 ff. med fotnot 149, Carson & Leubitz i EIPR 
2004 s. 74 och Huse i Berkeley Tech. L.J. 2005 s. 23. 
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v. Associated Press (se avsnitt 2.4). Det senaste förslaget lades fram 2003, men oe-
nighet och bristade stöd har medfört att förslagen inte har lett till lagstiftning.354 

3.4 1996 års diplomatkonferens 
Databasdirektivets sui generis-skydd var det första av sitt slag i världen. Vid tid-
punkten för direktivets antagande fanns det inte något motsvarande skydd utan-
för EU. Därför lade EU och dess medlemsstater 1996 fram ett förslag om en 
internationell konvention om sui generis-skydd för databaser till WIPO:s expert-
kommitté om ett möjligt protokoll till Bernkonventionen och ett möjligt ”nytt 
instrument”. Inledningsvis mötte förslaget internationellt intresse. Till exempel 
kom USA att presentera ett liknande förslag till konvention vid expertkommit-
téns efterföljande möte. I syfte att förbereda WIPO:s diplomatkonferens 1996, 
tog ordföranden för expertkommittén fram ett förslag – en Basic Proposal – till en 
internationell konvention om sui generis-skydd för databaser. Detta förslag var 
mycket likt EU:s förslag, men innehöll en del bestämmelser inspirerade av det 
amerikanska förslaget, t.ex. i fråga om nationell behandling, förbud mot formali-
teter, åtaganden i fråga om tekniska skyddsåtgärder, tillämpning i tiden, förhål-
lande till andra rättsområden och skydd, och sanktioner.355 Vid diplomatkonfe-
rensen 1996 blev det emellertid inte tid att förhandla den föreslagna konvent-
ionen om databasskydd – flera delegationer uttryckte också att frågan om data-
basskydd inte var mogen för en diplomatkonferens – medan WIPO:s fördrag om 
upphovsrätt och WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram förhandlades 
och antogs.356 Motståndet kan ha förstärkts av den utveckling som hade ägt rum 
i USA i månaderna innan konferensen: Intresserade parter, särskilt inom akade-
min, ifrågasatte behovet och lämpligheten av sådant skydd.357  I fråga om skydd 
för databaser antog konferensen istället en rekommendation enligt vilken det un-
der första kvartalet 1997 skulle beslutas om det framtida arbetet för en sådan 
konvention.358 Efter många års diskussioner ebbade det internationella intresset 
ut i frågan om särskilt rättsligt skydd för databaser – och inget initiativ på området 
förväntas inom överskådlig framtid.359 
                                                      
354 Jfr Band i EIPR 2005 s. 205. 
355 Basic proposal for the substantive provisions of the treaty on intellectual property in respect of 
databases considered by the diplomatic conference on copyright and neighbouring rights questions, 
Geneva, December 1996, CRNR/DC/6. Den s.k. Basic Proposal diskuteras bl.a. i U.S. Copyright 
Office, Report on Legal Protection for Databases (August 1997), s. 51 och Ficsor 2002 avsnitt 2.42. 
356 För en redogörelse över utvecklingen under diplomatkonferensen, se Liedes i Festskrift till Kar-
nell s. 451 ff., von Lewinski 2008 avsnitt 17.157 och 22.01, Ficsor 2002 avsnitt 2.42 ff. och Gervais 
i Chi.-Kent. L. Rev. 2007 s. 1118. Jfr. Taiwo i J World Intellect Prop. 2004 s. 201. 
357 Se härom U.S. Copyright Office, Report on Legal Protection for Databases (August 1997), s. 
54 f., Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 1997 s. 114 ff. och Renman Claesson i Immateri-
alrettens afbalancering (2003) s. 116. 
358 Recommendation concerning databases adopted by the Diplomatic Conference on 20 Decem-
ber 1996, WIPO dokument CRNR/DC/100, daterat den 23 december 1996.  
359 Walter & von Lewinski, European Copyright Law. A Commentary, Oxford University Press, 
Oxford 2010 avsnitt 9.0.9 (cit. Walter & von Lewinski 2010), von Lewinski 2008 stycke 22.01 ff. 
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3.5 Sammanfattning och diskussion  
De normer om skydd för sammanställningar och databaser som följer av de in-
ternationella konventionerna har varit föremål för en utveckling från framväxten 
av artikel 2.5 BK till de preciseringar och förtydliganden som anges i artikel 10.2 
TRIPS och artikel 5 WCT. För de länder, såsom Sverige och övriga EU, som är 
anslutna till alla tre konventionerna följer att det i nationell lagstiftning ska finnas 
bestämmelser om skydd för sammanställningar av data eller annat material, som 
med hänsyn till urvalet eller dispositionen av innehållet utgör intellektuella skap-
elser. Skyddet omfattar inte datan eller materialet i sig och inverkar inte på den 
upphovsrätt som kan finnas till de data eller det material som ingår i samman-
ställningen. 

Det upphovsrättsliga skyddet finner sina begränsningar i situationer där det 
har fordrats omfattande investeringar i att upprätta samlingen (sammanställ-
ningen) och där dess nytta eller värde inte ligger i det eventuella kreativa urval 
eller den disposition som framställaren har haft, utan snarare i dess innehåll. I en 
sådan situation kan framställaren stå helt utan upphovsrättsligt skydd om sam-
lingen är fullständig, dvs. att det saknas kreativt urval och dispositionen utgör en 
uppenbar diposition. Samtidigt kan det vara just fullständigheten och den uppen-
bara dispositionen som gör samlingen nyttig och ger värde för användaren. Även 
om samlingen skulle ge uttryck åt kreativitet i urval eller disposition skulle det 
upphovsrättsliga skyddet vara begränsat, eftersom det inte skulle ge skydd mot 
förfoganden över innehållet i databasen.  

De internationella normerna för upphovsrättsligt skydd för sammanställ-
ningar har dock inte någon inverkan på möjligheten att i nationell rätt uppställa 
kompletterande skydd, såsom katalogskydd eller sui generis-skydd. Det följer redan 
av att konventionerna endast reglerar upphovsrättsligt skydd för sammanställ-
ningar. I grunden uppställer konventionerna också endast ett minimiskydd. 

Förenta staternas Supreme Courts bedömningar i Feist-avgörandet påskyn-
dande diskussionen om särskilt skydd för databaser såväl i USA, som på inter-
nationell nivå och i EU. Det presenterades förslag och propåer om att införa ett 
särskilt rättsligt skydd för samlingar eller sammanställningar – i digital miljö ofta 
refererade till som databaser – vilket inom EU ledde fram till EU:s databasdirek-
tiv. Även på internationell nivå diskuterades behovet och möjligheten av att in-
föra ett särskilt rättsligt skydd för databaser, som skulle komplettera det upphovs-
rättsliga skyddet. Sådana diskussioner fördes fram till 1996 års diplomatkonferens 
där WCT och WPPT antogs, men därefter har intresset ebbat ut. 
  

                                                      
och Dreier m.fl., Concise International and European IP Law (2008) s. 41. Jfr Gervais i Chi.-Kent. 
L. Rev. 2007 s. 1119 och Ficsor 2002 avsnitt 10.60. 
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4. Katalogskyddet och andra närstående rättigheter 

4.1 Allmänt om katalogskyddet 
Eftersom databasdirektivets sui generis-rätt till viss del baserades på den nordiska 
katalogregeln och sui generis-rätten i svensk (och övrig) nordisk rätt kom att ge-
nomföras i katalogregeln, finns anledning att här kort redogöra för bestämmel-
sens ursprung och utveckling i nationell rättspraxis. Katalogregeln infördes som 
en till upphovsrätten närstående rättighet i de nordiska ländernas upphovsrättsla-
gar i början av 1960-talet för att ge skydd för sammanställningar där urvalet eller 
dispositionen inte uppfyllde kravet på verkshöjd: 

 
”En katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete vari ett stort antal upp-
gifter har sammansällts får inte utan framställarens samtycke eftergöras 
förrän tio år har förflutit efter det år då arbetet gavs ut.”360 
 

Med undantag för att det i Nederländerna har funnits en liknande bestämmelse 
– geschriftenbescherming361 – var katalogregeln en unik nordisk företeelse.362 Som för-
klaras i avsnitt 1.1. var bakgrunden till bestämmelsen att vägledande rättspraxis i 
vissa fall inte hade medgivit upphovsrättsligt skydd för sammanställningar, även 
om de var resultatet av ett betydande arbete. Genom att ge skydd åt sådana sam-
manställningar med stöd av katalogregeln kunde man undvika gränsdragnings-
problem och i förlängningen ett allmänt sänkt krav för upphovsrättsligt skydd.363 
Föremål för katalogregelns skydd var t.ex. tidtabeller och telefonkataloger. Ut-
trycket ”eller annat dylikt arbete” avsåg att klargöra att bestämmelsen skyddade 
sammanställningen av ett stort antal uppgifter. Avsikten var inte att skydda just 
”kataloger”.364 Katalogskydd kunde göras gällande parallellt med upphovsrättsligt 
skydd. Rättigheten uppstod hos den person eller det företag som hade sörjt för 
upprättandet av katalogprodukten (”framställaren”).365 Framställaren gavs inte 
någon ideell rätt till katalogen. 

Uttrycket ”eftergörande” tog sikte på eftertryck eller annat eftergörande av 
uppgifterna i samma eller liknande uppställning.366 Fotokopiering nämndes som 
                                                      
360 Lydelse i 49 § URL före genomförandet av databasdirektivet. En översikt över katalogskyddet 
ges också i av Karnell i Protecting Works of Fact (1991) s. 67 ff., Schovsbo, Rosenmeier & Salung 
Petersen 2015 s. 125 ff. och Axhamn 2006 s. 80–82. 
361 Se t.ex. Spoor i Festskrift till Karnell s. 735 ff. och Beunen i A Century of Dutch Copyright Law 
(2012) s. 57 ff. 
362 Se Karnell i Protecting Works of Fact (1991) s. 70, Karnell i NIR 1991 s. 70, Rosén 2006 s. 50 
och Levin i NIR 2003 s. 329. 
363 Jfr Rosenmeier 2001 s. 110 f. och 169 ff., Rosenmeier i Festskrift til Koktvedgaard s. 493, Sorvari 
i NIR 2005 s. 62 och Virtanen 2008 s. 60. 
364 Jfr prop. 1960:17 s. 269 och Schmidt 1989 s. 43. 
365 Prop. 1996/97:111 s. 20. 
366 Prop. 1960:17 s. 269 f. Jfr Karnell i Homenaje a Bercovitz Rodríguez-Cano s. 625 och Rätten 
till det visuella s. 184. 
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en metod för eftergörande som bestämmelsen hade för avsikt att motverka.367 
Katalogregeln avsåg inte att ge skydd för uppgifterna i sig som sammanställts, 
utan arbetet som sådant.368 Uttrycket ”stort antal uppgifter” skulle tillförsäkra att 
uppgifterna i sig inte skulle komma att vara föremål för skyddet.369 

Genom hänvisning till en rad bestämmelser i upphovsrättslagens andra kapitel 
inskränktes katalogregelns skydd mot eftergörande. Inskränkningarna motsva-
rade i stor utsträckning dem som gällde för rätten till exemplarframställning för 
upphovsrättsligt skyddade verk.  

I doktrinen uppstod i början av 1970-talet en diskussion om s.k. kataloghöjd, 
där fråga var främst om det för skydd enligt 49 § URL kunde ställas något ”krav 
på annat än just visst antal uppgifter”.370 Katalogregeln blev föremål för HD:s 
prövning i NJA 1985 s. 813. Domstolen bedömde att en samling med kort som 
innehöll uppgifter om krukväxter var ett arbete som föll inom tillämpningsom-
rådet för 49 § URL. Samlingen innehöll uppgifter om 64 krukväxter, totalt cirka 
1250 uppgifter. Det utgjorde inte hinder mot att hela sammanställningen kunde 
räknas som ett med katalog likställt ”annat dylikt arbete” att en del av uppgifterna 
presenterades i form av sammanhängande, kortfattade texter. Det faktum att 
sammanställningen av uppgifterna hade krävt betydande tid hade betydelse för 
att HD skulle bedöma att uppgifterna utgjorde ett ”stort antal”. Domstolen ut-
talade också att stora krav skulle ställas på överrensstämmelse vid en intrångsbe-
dömning – särskilt eftersom katalogregeln avsåg att skydda sammanställningen 
som sådan och inte de ingående faktauppgifterna. Det fordrades dock inte total 
likhet mellan publikationerna. Det var tillräckligt att det förelåg överensstäm-
melse mellan ett stort antal uppgifter i krukväxtkorten och den påstådda efter-
bildningen. Upphovsrättsligt skydd för sammanställningen hade sannolikt kunnat 
komma i fråga, men det hade inte åberopats som rättslig grund, vilket påpekades 
i domen. 

I AD 2011 nr 11 bedömde arbetsdomstolen att ett processverktyg till en da-
tabashanterare åtnjöt upphovsrättsligt skydd enligt 1§ URL och att processverk-
tyget och tillhörande sammanställning omfattades av katalogregeln. 

Av rättspraxis från övriga nordiska länder kan nämnas ett avgörande från Fin-
lands högsta domstol om en namnsdagskalender (KKO 2000:56, NIR 2002 s. 
293). Målet rörde en namnsdagskalender för år 1995, som omfattande 752 man-
liga och kvinnliga förnamn som hade fördelats över årets dagar. Urvalet och dis-
positionen av namnsdagarna krävde betydande insatser och kalendern bedömdes 
vara skyddad av katalogregeln. Vidare har det finska s.k. upphovsrättsrådet be-
dömt att en karta som innehöll information om platser för bärplockning omfat-

                                                      
367 SOU 1956:25 s. 390. 
368 Prop. 1960:17 s. 269. Jfr Karnell i NIR 1972 s. 254. 
369 Prop. 1960:17 s. 269. 
370 Se Karnell i NIR 1972 s. 249, Bergström i NIR 1972 s. 393 och Karnell i NIR 1973 s. 51 ff. Se 
även Lund i NIR 1981 s. 321 ff. och Karnell i Protecting Works of Fact (1991) s. 71. 
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tades av katalogskydd (se rådets yttrande nummer 5 för år 2000). I ett dansk av-
görande från 1974 bedömdes att en telefonlista med 2800 namn var skyddad av 
katalogregeln (U74.228Ø, NIR 1974 s. 445). Likaså har kataloger med telefon-
nummer, kommuninformation och företagsannonser bedömts vara skyddade 
(U80.604SH, NIR 1986 s. 202 och U85.389H, NIR 1988 s. 260). I ett annat av-
görande bedömdes att det inte förelåg en efterbildning av en tidtabell (tillhörande 
SAS), eftersom uppgifterna hade inhämtats från andra källor och blandats med 
ytterligare uppgifter (U 1974/944Ø). I ännu ett danskt avgörande bedömdes en 
sammanställning av 400 uppgifter som samlats in under fem och en halv timme 
inte omfattad av katalogskydd (U75.258V).371 

För den egentliga upphovsrätten gäller vid intrångsbedömningar en regel om 
s.k. omvänd bevisbörda (se avsnitt 7.5.5.4). Något vägledande avgörande om 
denna aspekt finns inte för katalogregeln, men i hovrättspraxis har bedömts att 
samma bevisbörderegel bör gälla även för katalogskyddet. I Hovrättsavgörandet 
Sjö och snö (NIR 1981 s. 413) var fråga om eftergörande av två tredjedelar av en 
katalog. Domstolen för västra Sverige fann i dom den 17 november 1978 att en 
sådan del kunde åtnjuta skydd enligt 49 § URL. Intrång ansågs föreligga eftersom 
det framstod som osannolikt att två likadana kataloger, på grund av sitt urval och 
sin disposition, oberoende av varandra skulle kunna uppstå.372 

I förarbeten och i litteraturen har anförts att erfarenheterna från katalogskyd-
det kom att påverka utformningen av sui generis-skyddet.373 Några sådana spår av 
betydelse kan i och för sig inte skönjas i de officiella förarbetena till direktivet (se 
avsnitt 5.2), men de nordiska länder som deltog i rådsförhandlingarna (Danmark 
och sedermera också Sverige och Finland) kan givetvis ha påverkat slutresultatet. 
Efter överläggning med övriga nordiska länder kom rätten också att inarbetas i 
katalogregeln på så sätt att delar av den gamla katalogregeln behölls parallellt med 
införandet av sui generis-rätten.374 Ordalydelsen skiljer sig någon åt mellan de nor-
diska länderna, men i 49 § URL anges att ”den som har framställt en katalog, en 
tabell eller annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts 
eller vilket är resultatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att fram-
ställa exemplar av arbetet och att göra det tillgängligt för allmänheten.” Valet att 
genomföra sui generis-rätten i katalogregeln motiverades med att sui generis-rätten 
enligt regeringens uppfattning byggde ”på de principer som bär upp det nordiska 

                                                      
371 Fler avgöranden från de nordiska länderna beskrivs och analyseras av Schmidt i NIR 2005 s. 81 
ff., Virtanen 2005 s. 211 ff., Virtanen 2008 s. 64 ff. och Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 
2015 s. 126. 
372 Se även Svea hovrätt, mål nr Ö 3990-01, 14 juni 2001 (beslut om interimistiskt förbud). 
373 Se prop. 1996/97:111 s. 38, Reichman i Colum. L. Rev. 1994 s. 2493, Schneider i Berkeley Tech. 
L.J. 1998 s. 555, Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 1997 s. 74 f., Liedes i Festskrift till Karnell 
s. 447, Rosenmeier i Festskrift til Koktvedgaard s. 493, Axhamn 2006 s. 94, Rosenmeier i NIR 2007 
s. 405, Schmidt i NIR 2005 s. 82, Virtanen 2005 s. 203 f. och Schovsbo, Rosenmeier & Salung 
Petersen 2015 s. 125. 
374 Se prop. 1996/97:111 s. 13 och 38. 
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katalogskyddet, dvs. ett immaterialrättsligt skydd för investeringar med en en-
samrätt att under en bestämd tid förfoga över arbetet på visst sätt och med in-
skränkningar i de fall samhälleliga intressen påkallar det.”375  

Vidare bedömdes ett sådant genomförande vara ”naturligt och lämpligt” 
framför andra alternativ såsom en egen lag.376 Regeringen bedömde också att 
även om förutsättningen för skydd enligt katalogskyddet – ”arbete i vilket ett 
stort antal uppgifter har sammanställts” – i grunden var ett skydd för samlingar 
som många gånger var resultatet av en väsentlig investering377, så skulle sui generis-
rättens skyddsförutsättning ”väsentlig investering” införas i lagtexten som ett al-
ternativt kriterium till ”arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts”. 
Regeringen bedömde att det kunde finnas fall där en väsentlig investering resul-
terade i ett arbete med färre uppgifter samtidigt som det kunde vara så att en icke 
väsentlig investering resulterade i en samling med ett stort antal uppgifter. Enligt 
regeringen var det otillfredsställande om det inte längre skulle finnas något skydd 
för sådana arbeten och eftersom direktivet (enligt regeringens bedömning) tillät 
att ett mera omfattande rättsskydd gavs så skulle katalogskyddet även i fortsätt-
ningen gälla också för arbeten med ett stort antal uppgifter.378 

I litteraturen har mycken kritik riktats mot genomförandet.379 I fråga om ”res-
ten” av den gamla katalogregeln (”arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sam-
manställts”) har det anförts att det skulle vara oförenligt med direktivet att behålla 
det skyddet parallellt med sui generis-rätten. Jag återkommer till dessa synpunkter 
i avsnitt 6.10 och 8.4 efter beskrivningen och analysen av databasdirektivets da-
tabasdefinition och sui generis-rätt. 

4.2 Andra närstående rättigheter 
I den juridiska litteraturen har anförts att sui generis-rätten, liksom den äldre ka-
talogregeln, har vissa likheter med andra närstående rättigheter i upphovsrättsla-
gens femte kapitel, särskilt producenträttigheterna och dessa rättigheters skydd 
för investeringar.380 För att kunna analysera och jämföra sui generis-rätten med de 
närstående rättigheterna behöver de senare beskrivas, vilket sker i det följande. 

Den egentliga upphovsrätten avser att ge skydd för litterära och konstnärliga 
verk, dvs. alster av en upphovsmans andliga skapande verksamhet. Prestationer 
liknande de upphovsrättsligt skyddade utförs emellertid också av andra personer 
inom exempelvis kultur-, media- och informationsområdena. Dessa är enligt 
rättsuppfattningen i de flesta länder, inklusive Sverige och övriga Norden, inte 
upphovsmän i egentlig mening men utför prestationer som av olika skäl också är 
                                                      
375 Op. cit. s. 21. 
376 Op. cit. s. 38. 
377 Op. cit. s. 38 f. med hänvisning till prop. 1960:17 s. 268. 
378 Prop. 1996/97:111 s. 38 f. 
379 Se t.ex. Karnell i NIR 1999 s. 53 ff., Axhamn 2006 s. 86 ff. och Schovsbo, Rosenmeier & Salung 
Petersen 2015 s. 126 ff.  
380 Se t.ex. Janssens i NIR 2001 s. 97 f., Rosén i SvJT 2002 s. 561, Levin i NIR 2003 s. 329 och 
Karnell i NIR 2005 s. 78. 
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förtjänta av skydd antingen på grund av att de är resultatet av en särskild personlig 
talang eller därför att de representerar initiativ och investeringar på området.381 

Krav på rättsligt skydd för sådana prestationer har följt hand i hand med den 
tekniska utvecklingen, som gett upphov till nya typer av prestationer som ansetts 
skyddsvärda.382  

Allmänt betecknas sådana prestationer som upphovsrätten ”närstående”, ”an-
gränsande” eller ”härledda” rättigheter – på engelska används såväl uttrycket ”re-
lated rights” som uttrycket ”neighbouring rights” – eftersom de anses ha ett 
”visst inre och yttre samband med den litterära verksamheten och påkallar skydd 
efter liknande principer som gäller inom upphovsmannarätten”.383 De prestat-
ioner som omfattas av närstående rättigheter har till funktion bl.a. att göra verk 
och annat innehåll tillgängligt för allmänheten, t.ex. genom framföranden, upp-
tagningar eller utsändningar. Någon enhetlig uppfattning om vilka prestationer 
som i sådant hänseende bör ifrågakomma för skydd finns inte, men på internat-
ionell nivå har BK:s krav på en kreativ insats av en upphovsman för erhållande av 
upphovsrättsligt skydd (se avsnitt 3.2.1.1) ansetts utesluta vissa aktörer från upp-
hovsrättsligt skydd. På grund av dess ”industriella karaktär” och frånvaro av kre-
ativ aktivitet har fonogram och utsändningar bedömts inte kunna utgöra ”litte-
rära och konstnärliga verk” enligt artikel 2.1 BK och framföranden har bedömts 
falla utanför tillämpningsområdet för BK med hänvisning till att utövande konst-
närer inte skapar verk utan snarare tolkar dem.384  

Skyddet för de närstående rättigheterna baseras inte på att ett kreativt uttryck 
förtjänar skydd, utan på att någon annan inte ska åka snålskjuts på de investe-
ringar som krävs att göra en ljudupptagning m.m.385 

På internationell nivå har därför införts bestämmelser om närstående rättig-
heter i en särskild konvention, den s.k. Romkonventionen (RomK).386 Åtskillna-
den mellan BK:s skydd för litterära och konstnärliga verk och Romkonvention-
ens skydd för närstående rättigheter är fortfarande en politiskt känslig fråga mel-
lan länder som har en kontinentaleuropeisk rättstradition och länder som omfat-
tas av en anglosachsisk rättstradition, där det förekommer att länder med den 

                                                      
381 Jfr Lögdberg i NIR 1962 s. 253, Janssens i NIR 2001 s. 97 f., Rosén i SvJT 2002 s. 561, Aplin i 
Research Handbook on the Future of EU copyright (2009), Westkamp i J World Intellect Prop. 
2003 s. 830 och Liedes i NIR 1976 s. 34. 
382 Janssens i NIR 2001 s. 94. Jfr Lögdberg i NIR 1962 s. 253 och Vikström i NIR 2003 s. 548 f. 
383 Jfr SOU 1956:25 s. 354., prop. 1985/86:146 s. 9, prop. 1996/97:129 s. 7, prop. 1999/2000:35 s. 
11 och Ds 1996:71 s. 17 f. 
384 Liedes i NIR 1976 s. 35, Karnell i IIC 1995 s. 208 ff., Dietz i RIDA 1993 s. 10 ff., Davies 2002 
stycke 13-011 och Karjala i U. Dayton L. Rev. 1992 s. 887 med fotnot 8. Jfr Sterling i IIC 2000 s. 
508, 513 och 516, Janssens i NIR 2001 s. 95 och Renman Claesson i Immaterialrettens afbalance-
ring (2003) s. 106 ff. 
385 Liedes i NIR 1976 s. 34 f. Jfr Turkewitz i J. Copyright Soc’y U.S.A 1990-91 s. 41 f., Dietz i J. 
Copyright Soc’y U.S.A. 1991-92 s. 85, Renman Claesson i Immaterialrettens afbalancering (2003) 
s. 107 och Renman Claesson & Wainikka 2014 s. 137 f. 
386 Internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, fram-
ställare av fonogram och radioföretag (Romkonventionen, RomK). 
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senare traditionen skyddar bl.a. ljudupptagningar som verk.387 Den klassificering 
som skett genom BK och RomK och som senare befästs genom TRIPS, WCT 
och WPPT har dock inneburit att det i vart fall på konventionsnivå sker en upp-
delning mellan litterära och konstnärliga verk och närstående rättigheter.388  

I upphovsrättslagens femte kapitel – som bär rubriken ”Vissa upphovsrätten 
närstående rättigheter”389 – ges skydd åt s.k. utövande konstnärer, producenter 
av ljudinspelningar (”fonogramproducenter”), producenter av inspelningar av fil-
mer eller andra rörliga bilder, radio- och tv-företag samt fotografer. Flertalet av 
de närstående rättigheterna infördes i upphovsrättslagen vid dess tillkomst i bör-
jan av 1960-talet390 – och betecknades då som den kanske mest påfallande ny-
heten i den nya lagen.391 Över tid har en ”förstärkning” skett i form av att fler 
förfoganden omfattas av rättsskyddet.392  

Genom införandet av egna rättigheter till utövande konstnärer, ljud- och bild-
producenter och sändarföretag har också uppnåtts att rättigheterna blir självstän-
diga i förhållande till eventuellt underliggande verk.393 De möjligheter till avtals-
rättsligt skydd som stått till buds har inte ansetts tillräckliga.394 Genom EU-har-
moniseringen har bestämmelser i svensk rätt om skydd för närstående rättighets-
havare ändrats i samband med genomförande av det s.k. uthyrnings- och 
utlåningsdirektivet395 och senare införlivandet av infosocdirektivet.396 

Det skydd som ges åt innehavare av närstående rättigheter är av samma typ 
som upphovsrätten. Skyddet avser att ge rättigheter med avseende på vissa ut-
nyttjanden av prestationerna i fråga. Den svenska lagstiftarens utgångspunkt har 
varit att det skydd som ges åt de närstående rättigheterna i allt väsentligt ska över-
ensstämma med det skydd som upphovsmännen har. Den principiella utgångs-
punkten är att de skilda grupperna inom det upphovsrättsliga området så långt 

                                                      
387 Davies 2002 stycke 13-011. 
388 Jfr Davies 2002 stycke 13-015 och 13-018 och Katzenberger i GATT or WIPO? (1989) s. 49. 
389 AK föreslog att kapitlet skulle ges rubriken ”med upphovsmannarätten besläktade rättigheter”, 
se SOU 1956:25 s. 355. 
390 SOU 1956:25 s. 355. 
391 Jfr Ljungman i NIR 1956 s. 144. 
392 Se t.ex. prop. 1985/86:79. 
393 Jfr SOU 1956:25 s. 134 och Karnell i NIR 1957 s. 169. 
394 SOU 1956:25 s. 356 f., prop. 1960:17 s. 225 f. och prop. 1985/86:79 s. 16. 
395 Se prop. 1994/95:58. Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 de-
cember 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och 
om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 376, 27.12.2006, Celex 
31992L0100). 
396 Se prop. 2004/05:110. Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 
2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informations-
samhället (EGT L 167, 22.6.2001 s. 10, Celex 32001L0029).  
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som möjligt ska behandlas lika och att de närstående rättighetshavarnas intressen 
inte är mindre skyddsvärda.397  

Före den lagändring som gjordes i samband med införlivandet av in-
fosocdirektivet med den svenska lagen var emellertid rättigheterna uttryckta an-
norlunda än upphovsrättigheterna. De senare beskrivs som ”en uteslutande rätt 
att förfoga över verket” genom vissa beskrivna åtgärder. Innebörden av de när-
stående rättigheterna – med undantag för fotografernas rätt – uttrycktes så att 
vissa åtgärder ”inte utan samtycke” fick vidtas. Även om huvudmotivet för skyd-
det från början har varit att ge de utövande konstnärerna och övriga närstående 
rättighetshavare ett skydd mot illojala utnyttjanden av deras prestationer hade detta 
i praktiken kommit att innebära en ensamrätt för vederbörande rättighetshavare 
i fråga om de utnyttjanden där dess samtycke krävs.398 I samband med införlivan-
det av infosocdirektivet med den svenska rätten ändrades emellertid beskriv-
ningen av rättigheterna så att de även för de närstående rättigheternas del besk-
revs som en ensamrätt och inte som en förbudsrätt. Ändringen motiverades bl.a. 
av att infosocdirektivets artiklar 2 och 3.2 (och bakomliggande WPPT) var utfor-
made som ensamrätter. 399  

Genomförandet av infosocdirektivets artiklar 2 och 3 medförde också att den 
närmare innebörden av rättigheterna ändrades något för att göra skyddet mer likt 
vad som gäller för den egentliga upphovsrätten, varvid hänvisningar infördes i de 
flesta av de närstående rättigheterna till ensamrätten för verk i 2 § andra–fjärde 
styckena. Ändringen motiverades av att dessa artiklar harmoniserar rätten till 
mångfaldigande och att dess artikel 3.2 harmoniserade somliga överföringar till 
allmänheten som tillhandahållande på begäran. Någon hänvisning infördes dock 
inte till 2 § första stycket eftersom regeringen bedömde att det inte var aktuellt 
att ge innehavarna av närstående rättigheter någon rätt till bearbetning m.m, åt-
minstone inte utöver om en sådan rättighet kunde anses omfattas av direktivets 
rätt till mångfaldigande.400  

4.3 Sammanfattning 
Liksom sui generis-rätten i databasdirektivet motiverades införandet av katalog-
skyddet på sin tid av att en viss typ av sammanställningar behövde ett komplet-
terande skydd utöver det upphovsrättsliga skyddet. Skyddet var inriktat på resul-
tatet av en arbetsinsats, utan krav på kreativitet. För skydd förutsattes att arbetet 
hade kommit till uttryck i en viss produkt (en katalog etc.) samt att det resulterat 

                                                      
397 Prop. 1994/95:58 s. 34, prop. 1996/97:129 s. 7, prop. 1999/2000:35 s. 11 och prop. 
2004/05:110 s. 264 f. och 268. Se även Ds 1996:71 s. 17 f. Jfr SOU 1956:25 s. 356 f. och prop. 
1960:17 s. 225 f. Jfr Rosén i NIR 2003 s. 525 f. 
398 Jfr prop. 1985/86:79 s. 16 f. och Lögdberg i NIR 1962 s. 253. 
399 Prop. 2004/05:110 s. 264 och 268 f. Jfr Oman i Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1993 
s. 152 och Cornish, Llewelyn & Aplin 2013 stycke 10-30. 
400 Op. cit. s. 265 och 269 f. med hänvisning till prop. 1994/95:58 s. 34. 
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i sammanställning av ”ett stort antal uppgifter”. Arbetsinsatsen i sig var inte skyd-
dets föremål. För att vara skyddsvärd förutsattes att den resulterade i en katalog-
produkt. Häri ligger katalogregelns karaktär av objektsskydd. Något bearbet-
ningsskydd uppställdes inte, vilket är en spegelbild av att det inte har krävts en 
kreativ insats för upprättandet, eller i vart fall att det inte är de kreativa momenten 
i upprättandet, som skyddas av katalogregeln.  Liknande motiveringar ligger 
bakom införandet och utformningen av de närstående rättigheterna. 

Eftersom sui generis-rätten delvis var inspirerad av katalogskyddet och till sin 
konstruktion bedömdes vara lik denna kom rätten att införas i katalogregeln. Det 
finns anledning att återkomma till katalogregeln i den fortsatta framställningen, 
t.ex. i fråga om jämförelse med sui generis-rätten (avsnitt 8.1.6 och 8.1.7), förenlig-
heten med direktivet att behålla den gamla katalogregeln parallellet med sui generis-
rätten (avsnitt 6.9–6.10 och 8.4) samt mer allmänt om utformningen av den nu-
varande regleringen i 49 § är förenlig med direktivet (avsnitt 8.7 och 10.6).  

Det finns även anledning att återkomma till de närstående rättigheterna, t.ex. 
i samband med en jämförelse mellan sui generis-rätten och de närstående rättighet-
ernas respektive föremål och förhållande till upphovsrätten. Den jämförelsen kan 
göras först när sui generis-rätten har beskrivits och analyserats. 
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5. Vägen till databasdirektivet 

5.1 Allmän bakgrund  
I ett beslut av Europeiska rådet 1985 konkretiserades målsättningen att den inre 
marknaden skulle realiseras senast vid utgången av år 1992.401 Målsättningen kom 
att omfatta även marknaderna för information och relaterade tjänster, områden 
som hade kommit att få ökad politisk uppmärksamhet för just tillväxt och arbets-
tillfällen.402 Därigenom kan det sägas ha skett en sammansmältning av drivkraf-
terna för den inre marknaden och stimulering av europeisk konkurrenskraft med 
de krav som den nya teknologin uppställde i fråga om anpassning av lagstiftning 
och verksamheter (strukturomvandling). 

Kopplingen mellan behovet av att stimulera databasindustrin och att göra det 
inom ramen för målsättningen att stärka den gemensamma marknaden uttrycktes 
av kommissionen redan i dess meddelande European Society Faced with the Challenge 
of New Information Technologies: A Community Response från år 1979.403 I två efterföl-
jande rådsbeslut utstakades program för att etablera en specialiserad europeisk 
informationsmarknad.404 Den närmare färdvägen för att uppnå det målet presen-
terades i kommissionens vitbok Completing the Internal Market405 och meddelandet 
Work Programme for Creating a Common Information Market406, båda från år 1985.  

Synen på information som en handelsvara av betydelse för den inre mark-
naden och konkurrenskraft utvecklades i en rad senare dokument från kommiss-
ionen och rådet, bl.a. i ett meddelande från kommissionen 1987, där även beho-
vet av investeringar i system för insamling, bearbetning och lagring av informat-
ion lyftes fram.407 I samma meddelande konstaterade kommissionen att databas-
industrin i Europa hade kommit att hamna på efterkälken jämfört med den i 
USA.408 Samordnade åtgärder på europeisk nivå bedömdes därför som nödvän-
diga för att åstadkomma en välfungerande inre marknad för informationstjänster 

                                                      
401 European Council, Conclusions, Bryssel den 29 och 30 mars 1985. 
402 Se t.ex. uttalande av kommissionens dåvarande ordförande vid Europeiska rådets möte i Stras-
bourg i juni 1979: Bulletin of the European Communities, No. 6/1979 s. 13.  
403 Communication from the Commission, European Society Faced with the Challenge of New 
Information Technologies: A Community Response, COM(79) 650 final, Bryssel den 26 november 
1979, s. 10 och 27 ff. 
404  Council Decision of 27 July 1981 adopting a third plan of action in the field of information and 
documentation (1981 to 1983), 81/599/EEC, EGT L 220, 6.8.1981, s. 29–33 och Council Decision 
of 27 November 1984 adopting a Community programme for the development of the specialized 
information market in Europe, 84/567/EEC, EGT L 314, 4.12.1984, s. 19–23.  
405 White Paper from the Commission to the European Council: Completing the Internal Market, 
Milano 28–29 Juni 1985, COM(85) 310. 
406 Communication from the Commission, Work Programme for Creating a Common Information 
Market, COM(85) 658 final, Bryssel den 29 november 1985. 
407 Op. cit. s. 2. 
408 Op. cit. s. 4. 
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med stark konkurrenskraft i förhållande till Europas viktigaste handelsparter.409 
Uttalandena fick stöd i en rad efterföljande dokument från kommissionen och 
rådet.410 Manegen var således krattad för att kommissionen skulle föreslå åtgärder 
på gemenskapsnivå för att stimulera den europeiska databasindustrin.  

5.2 Från förslag till antagande 
Databasdirektivet blev det femte direktivet på upphovsrättsområdet. Det är ba-
serat på artiklarna 57.2, 66 och 100a i dåvarande EG-fördraget. Dessa bestäm-
melser gav gemenskapen kompetens att bl.a. harmonisera medlemsstaternas lag-
stiftningar i syfte att uppnå fri rörlighet för varor och tjänster. I det följande be-
handlas de viktigaste förslag och synpunkter som fördes fram till antagandet av 
det slutliga direktivet i mars 1996.411 

5.2.1 1988 års Grönbok 
Kapitel 6 i kommissionens Grönbok från år 1988 – Commission Green Paper on 
Copyright and the Challenge of Technology: Copyright Issues Requiring Immediate Action412 
– utpekade rättsligt skydd för databaser som ett område av avgörande betydelse 
för utvecklingen av en europeisk marknad för informationstjänster.413 Det fram-
hölls att den internationella marknaden för databaser var under stark tillväxt och 
att den europeiska andelen av den marknaden var knapp, särskilt i förhållande till 
den amerikanska som var klart dominerande.414 

De ”databaser” som Grönboken tog sikte på var ”collections[s] of informat-
ion stored and accessed by electronic means.” Kommissionen bedömde att den 
digitala teknologin framför allt hotade denna typ av databaser. Medan upprättan-
det av en databas med ofta fullständig och sökbar information i regel krävde om-
fattande investeringar, var det möjligt för en användare att åtkomma basen med 
enkla medel – även på distans. De faktorer som i de flesta av medlemsstaterna 
möjligen kunde ge en databas upphovsrättsligt skydd – innehållets urval eller dis-
position – var många gånger inte faktorer som gav basen något värde för använ-
daren. Istället var det ofta informationen i sig som var värdefull; det kunde t.ex. 

                                                      
409 Op. cit. s. 4 ff.  
410 Se t.ex. Council decision concerning the establishment of a plan of action for setting up of an 
information services market, daterat den 26 juli 1988. 
411 Översikter av databasdirektivets tillkomsthistoria ges av bl.a. Davison 2003 s. 51 ff., Axhamn 
2006 s. 37–42 och Beunen 2007 s. 3 ff. 
412 Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology: Copyright Issues Requiring Im-
mediate Action, Bryssel den 7 juni 1988, COM (88) 172 final (cit. Grönboken 1988). 
413 Grönboken 1988 stycke 6.2.1. 
414 Siffror som nämndes var att den totala världsmarknaden för elektronisk förlagsverksamhet 1985 
uppgick till 5 miljarder dollar, varav amerikanska förlag stod för över 80 % av marknadsandelen 
och europeiska förlag för mindre än 10 %. 
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handla om vetenskaplig eller kommersiellt intressant information. Upphovsrätts-
ligt skydd som begränsade sig till urvalet eller dispositionen av innehållet bedöm-
des därför som otillräckligt för att skydda framställarens investering.415 

Grönboken uppmärksammade också att det upphovsrättsliga skyddet för da-
tabaser skilde sig åt mellan medlemsstaterna.416 Det konstaterades att några med-
lemsstater tillhandahöll ett kompletterande skydd för vissa typer av sammanställ-
ningar. Det nordiska katalogskyddet framhölls som en särreglering anpassad för 
tabeller och liknande (icke-originella) sammanställningar av uppgifter. Några 
medlemsstater tillhandahöll inte något skydd alls för databaser vilkas innehåll ut-
gjordes av annat än verk.417 Kommissionen framhöll att bristen på enhetlighet i 
det rättsliga skyddet kunde ha en negativ inverkan på det fria flödet av informat-
ion mellan medlemsstaterna,418 och att det mot den bakgrunden kunde finnas 
anledning att införa ett enhetligt skydd.419 Skyddet skulle avse databasens som sådan, 
såsom en sammanställning, i syfte att skydda den investering som krävts för sammanställandet 
av en databas, även i situationer där den inte skyddades av upphovsrätt.420 

Det uttrycktes emellertid inte vilken typ av skydd som kunde vara lämpligt, 
dvs. om det skulle vara av upphovsrättsligt eller annat slag, även om kommiss-
ionen gjorde en allmän jämförelse med det skydd som gäller för innehavare av 
närstående rättigheter för ljudupptagningar, där skydd ges för upptagningen oav-
sett om innehållet är skyddat av upphovsrätt eller inte. Ett särskilt producent-
skydd även för upptagningar av material som i sig är skyddat har ansetts nödvän-
digt för att stärka producentens möjligheter att beivra intrång. Det var ett reso-
nemang som enligt kommissionen kunde tillämpas analogt på databasproducen-
ter.421 

5.2.2 Uppföljning av Grönboken  
Grönboken blev föremål för remissbehandling till berörda intressenter. Resulta-
tet av den och en s.k. hearing kom att utgöra underlag för ett kapitel om databaser 
i en uppföljningsrapport till Grönboken som publicerades år 1991.422 Den hu-
vudsakliga slutsatsen av remissbehandlingen och hearingen var en stark preferens 
hos intresserade kretsar för ett databasskydd baserat på upphovsrätt, medan al-

                                                      
415 Grönboken 1988, stycke 6.1.1 till 6.1.5 samt 6.4.1 till 6.4.3. I Grönboken nämndes också att 
upphovsrättsliga problem kopplade till databaser också kunde uppstå i fråga om behov av medgi-
vande från rättighetshavaren för att infoga ett verk i en databas, se Grönboken 1988, stycke 6.3.2. 
Den frågan ligger inte inom ramen för den här undersökningen.  
416 Op. cit. stycke 6.4.4 med hänvisning till stycke 5.6.3 och 5.6.7. 
417 Op. cit. stycke 6.4.5. 
418 Op. cit. stycke 6.2.1. 
419 Op. cit. stycke 6.2.1 och 6.4.4. 
420 Op. cit. stycke 6.4.7, 6.4.9 och 6.6.2. 
421 Grönboken 1988 stycke 6.4.11.  
422 Follow-up to the Green Paper, Brussel den 17 januari 1991, COM(90) 584 final, s. 18–20 (cit.  
Uppföljningsrapporten 1991).  
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ternativ såsom införandet av en närstående rättighet eller en rätt sui generis avvi-
sades. Vidare skulle sådant skydd vara tillgängligt för databaser oavsett om de 
innehöll upphovsrättsligt skyddat material eller annat material.423 Mot bakgrund 
av remissbehandlingen och hearingen drog kommissionen slutsatsen att ett en-
hetlig och stabilt skydd för databaser inom unionen var nödvändigt, givet den 
ekonomiska betydelsen av databassektorn.424 Kommissionen aviserade att den 
skulle komma att föreslå ett direktiv om harmonisering av det upphovsrättsliga 
skyddet för databaser.425 

5.2.3 1992 års utkast 
Den 13 maj 1992 lade kommissionen fram det första utkastet till direktiv (”Ut-
kastet”).426 Till utkastet fogades ett omfattande s.k. förklarande memorandum 
som förklarade utkastets bestämmelser och bakgrunden till dem.427  

Det konstaterades att det förelåg ”divergencies and anomalies”428 i medlems-
staternas befintliga skydd för databaser. Till viss del förklarades diskrepansen i 
lagstiftningen av bristen på internationell harmonisering; det framhölls att artikel 
2.5 i BK inte uppställde tillräckliga krav i förhållande till samlingar av uppgifter 
samt att bestämmelsen inte var anpassad till de särskilda behov som gällde för 
elektroniska databaser. Ytterligare ett skäl som fördes fram var att gemenskapen 
inte hade harmoniserat medlemsstaternas bestämmelser om illojal konkurrens.429  

Mot den bakgrunden bedömde kommissionen att den dåvarande ordningen 
ledde till störningar på den inre marknaden för informationsbaserade tjänster. I 
linje med vad som hade förts fram i Grönboken föreslogs därför ett harmoniserat 
och stabilt skydd för databaser inom gemenskapen.430 Skyddet skulle ta särskilt 
sikte på det behov som identifierats i fråga om att lagring, bearbetning och åt-
komst till verk och information i en elektronisk miljö; aktiviteter som inte omfat-
tades av de skyldigheter som följde av artikel 2.5 BK.431 

Det skydd som kommissionen föreslog för elektroniska databaser var av två-
delat slag. Dels ett upphovsrättsligt skydd som förutsatte upphovsmannens egen 
intellektuella skapelse, vilket låg i linje med det krav som uppställdes i BK i fråga 
om bl.a. upphovsrätt till databasens urval och disposition,432 och motsvarade det 

                                                      
423 Op. cit. stycke 6.1.2 och 6.2.1-2. 
424 Op. cit. stycke 6.3.1. 
425 Op. cit. stycke 6.3.2. 
426 Proposal for a Council Directive on the legal protection of databases, Bryssel den 13 maj 1992, 
COM (92) 24 final (cit. Utkastet). 
427 Se Utkastets förklarande memorandum stycke 1.1. 
428 Op. cit. stycke 1.4. 
429 Op. cit. stycke 2.2 och stycke 3.1.5 samt Utkastets ingress stycke 1.  
430 Op. cit. stycke 1.4. Se även stycke 1.1, 2.13, 4.2.1, 4.2.8 och 5.1.1 samt Utkastets ingress stycke 
4, 11 f. och 36. 
431 Utkastets förklarande memorandum, stycke 3.1.2.  
432 Se Utkastet, artikel 2.1 och 2.3, ingress, stycke 13-15 samt förklarande memorandum, stycke 
3.2.2, 4.2.1-4 och 5.3.1 och del två av förklarande memorandum, stycke 2.1.  
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som införts för datorprogram.433 Därigenom sökte kommissionen uppnå att det 
upphovsrättsliga skyddet skulle hamna inom konventionernas bestämmelser om 
nationell behandling, vilket skulle ge europeiska databaser skydd även utanför 
gemenskapen. Det hade också fördelen att det skydd som diskuterades på euro-
peisk nivå kunde samordnas med de diskussioner som fördes inom WIPO om 
att komplettera artikel 2.5 till att omfatta även samlingar av uppgifter,434 samt med 
de liknande diskussioner som fördes inom ramen för det som senare skulle bli 
TRIPS.435 

För att möta de särskilda behov som gällde för databaser föreslog kommiss-
ionen dessutom en rätt av sitt eget slag, vilken skulle kunna åberopas parallellt 
med det upphovsrättsliga skyddet. Skyddet motiverades bl.a. av att endast upp-
hovsrättsligt skydd bedömdes vara otillräckligt för att skydda databasframställa-
rens investering i upprättandet av basen. Det föreslogs eftersom det upphovs-
rättsliga skyddet var begränsat till just urvalet och dispositionen av innehållet i 
basen och således inte innehållet i sig – vilket ofta kunde vara det som gav basen 
dess praktiska värde.436 Därför föreslogs ett skydd emot illojala förfoganden över 
innehållet i databasen, om det inte redan var skyddat av upphovsrätt. Innehålls-
skyddet var inspirerat av principer om illojal konkurrens eller bestämmelser om 
skydd mot parasitiska handlingar.437 

Rätten var begränsad till situationer där databasen i fråga användes direkt som 
en källa från vilken verk eller annat material kunde dras ut. Det angavs uttryckli-
gen att det inte var fråga om en upphovsrätt och inte heller en rätt till innehållet 
i sig.438 Skyddet specificerades i artikel 2.5 i Utkastet som en rätt att ”prevent the 
unauthorized extraction or re-utilization, from that database, of its contents, in 
whole or in substantial part, for commercial purposes.” Vidare angavs att rätten 
inte skulle påverka eventuellt upphovsrättsligt skydd för basen. Det reglerades 
också att rätten inte skulle tillämpas på innehåll i en databas om innehållet redan 
skyddades av upphovsrätt eller närstående rättigheter. Inom doktrinen har disku-
terats om utkastets skydd mot illojala förfoganden skulle ses som en immaterial-
rätt eller som ett särskilt skydd mot illojal konkurrens för databaser.439 Av utta-
landen i utkastet framgår dock att avsikten inte var det senare; istället avsågs en 

                                                      
433 Utkastets förklarande memorandum – del två, stycke 2.3. 
434 Utkastets förklarande memorandum stycke 3.1.10 och 6.1.1-4. 
435 Op. cit. stycke 6.2.1. 
436 Op. cit. stycke 4.2.7 och Utkastets ingress, stycke 27 f. Att de två rättigheterna skulle kunna 
åberopas parallellet framgår av Utkastet, artikel 2.5, ingress, stycke 28 och förklarande memoran-
dum – del två, stycke 2.5. 
437 Utkastets förklarande memorandum, stycke 3.2.7, 3.2.8 och 4.1.1.  
438 Se Utkastet, artikel 1.2 samt dess förklarande memorandum, stycke 3.2.8 samt del två av förkla-
rande memorandum, stycke 2.1, 10 och 11.1. 
439 Jfr Beunen 2007 s. 8 f., Davison 2003 s. 60 och Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.0.13 och 
9.7.1. 
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särskilt utformad immaterialrätt mot illojala förfoganden som skedde i kommer-
siellt syfte.440  

Det anfördes också att området för illojal konkurrens normalt rörde endast 
förhållandet mellan näringsidkare, men däremot inte mellan leverantörer och an-
vändare; det behövdes därför en ordning som tog sikte inte endast på förfogan-
den av direkta konkurrenter, utan även av (andra) användare.441 Medlemsstaterna 
gavs dock stort skön att genomföra rätten, vilket skulle kunna ha skett genom 
befintliga bestämmelser om illojal konkurrens på nationell nivå.442  

För att det föreslagna skyddet inte skulle leda till ett skydd för informationen 
i sig, reglerades att om informationen fanns tillgänglig hos en oberoende källa, 
skulle det stå var och en fritt att använda den därifrån. I situationer där databasen 
hade gjorts tillgänglig för allmänheten och informationen inte fanns hos en obe-
roende källa föreslogs införandet av tvångslicenser för att säkerställa att inform-
ationen i sig alltid skulle vara tillgänglig på basis av villkor som var ”fair and non-
discriminatory”. Dessutom skulle användning för privat bruk alltid vara tillåten,443 
och den behörige användaren skulle alltid få tillgång till och få utföra sökningar i 
databasen oavsett om det förutsatte förfoganden som annars krävde tillstånd från 
den som hade upprättat den.444 

En annan viktig begränsning i skyddet var att det inte skulle omfatta innehåll 
som redan skyddades av någon befintlig upphovsrätt eller närstående rättighet.445 
Avsikten var att undvika att sådana prestationer skulle bli föremål för direktivets 
tvångslicenser.446 Skyddstiden för det upphosrättsliga skyddet skulle vara det-
samma som för andra verk. Skyddet av sitt eget slag skulle vara tio år från tid-
punkten när databasen första gången gjordes tillgänglig för allmänheten.447 

5.2.4 Yttrande från den sociala och ekonomiska kommittén 
I sitt yttrande från november 1992 förespråkade den sociala och ekonomiska ko-
mittén att sui generis-rätten tydligare skulle utformas som en immateriell ensamrätt, 
antingen som en del av de upphovsrättsliga bestämmelserna, eller som en separat 
bestämmelse med längre skyddstid och avlägsnande av bestämmelserna om 
tvångslicenser. 448 Eventuella problem med dominerande ställning i fråga om s.k. 

                                                      
440 Utkastets förklarande memorandum, stycke 5.3.9 samt Utkastets ingress, stycke 5. 
441 Utkastets förklarande memorandum, stycke 5.3.10. 
442 Utkastets förklarande memorandum – del två, stycke 2.5. 
443 Utkastet, artikel 8, ingress, stycke 31–34 och förklarande memorandum, stycke 3.2.8., 4.2.2-5 
och 5.3.7, samt Utkastets förklarande memorandum – del två, stycke 8.1. 
444 Utkastet, artikel 6, 7 och 8.4 f. 
445 Op. cit. artikel 2.5 sista meningen. 
446 Op. cit. artikel 2.5, ingress, stycke 35 och förklarande memorandum – del två, stycke 2.5 och 
8.1. 
447 Utkastet, artikel 9. 
448 Opinion on the Proposal for a Directive on the Legal Protection of Databases, Bryssel den 24 
november 1992 stycke 2.5, 2.6 och 2.7 (cit. Yttrandet).  
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sole source-databaser, fick lösas genom konkurrensrättens bestämmelser om för-
bud mot missbruk av dominerande ställning.449  

5.2.5 Parlamentets första synpunkter 
I juni 1993 lämnade Parlamentet 32 förslag till tillägg och ändringar i det första 
utkastet från kommissionen.450 Parlamentet föreslog bland annat att definitionen 
av ”databas” skulle inkludera ett krav på att basen utgjordes av ett stort antal upp-
gifter, verk eller andra element. Tillägget syftade till att utesluta enklare samman-
ställningar från skydd och att förtydliga att även samlingar av uppgifter omfattades 
av direktivet. Utkastets förslag om ett skydd mot ”unfair extraction” föreslogs 
ersättas av en rätt att förbjuda ”unauthorised extraction”, kombinerad med definit-
ioner av kommersiellt respektive icke kommersiellt nyttjande. I linje med vad 
kommittén anfört föreslogs en längre skyddstid; 15 år i stället för 10 år, samt ett 
förtydligande att skyddstiden förlängdes vid väsentliga ändringar av basens inne-
håll. Vidare föreslog parlamentet att det skulle införas en bestämmelse enligt vil-
ken skyddet mot ”unauthorized extraction” skulle tillämpas i enlighet med inter-
nationella konventioner. Parlamentets föreslagna ändringar kan uppfattas som att 
det önskade tydliggöra att sui generis-rätten skulle utformas som en ensamrätt in-
riktad mot kommersiella förfoganden snarare än ett skydd mot (endast) illojala 
förfoganden och därigenom klargöra att rätten inte var avsedd att utgöra en del 
av rättsområdet illojal konkurrens.   

5.2.6 Gemensam ståndpunkt 
I oktober 1993 presenterade kommissionen ett ändrat direktivförslag, vilket gav 
uttryck åt merparten av de synpunkter som parlamentet hade framfört.451 Försla-
get hade en tydligare struktur, där upphovsrätten och sui generis-rätten hade delats 
upp och placerats i var sitt avsnitt.452 

Förhandlingarna om direktivet inleddes i rådsarbetsgrupp 1994 och tog sin 
utgångspunkt i kommissionens ändrade förslag. De ledde fram till att rådet kunde 
anta en gemensam ståndpunkt i juli 1995.453 En viktig förändring jämfört med 
tidigare var att rådet föreslog en utvidgning av direktivets tillämpningsområde till 
att gälla även icke-elektroniska databaser. Förändringen motiverades dels av in-
tresset att förenkla tillämpningen av direktivet, dels av intresset att göra det tek-

                                                      
449 Op. cit. stycke 2.7 sista meningen. Jfr Schovsbo som behandlar samband och konfliktytor mellan 
immaterialrätt och konkurrensbegränsningsrätt, inklusive frågor om ”internalisering” av konkur-
rensmässiga hänsyn, se Grænsefladespørgsmål.  
450 Legislative resolution embodying the opinion of the European Parliament, A3 – 0183/93, EGT 
C 194, 19.7.1993, s. 144. 
451 Amended proposal, COM(93) 464 final – SYN 393, 15 november 1993, EGT nr C 308 s. 1–17 
(cit. kommissionens ändrade förslag). 
452 Jfr förklarande memorandum till kommissionens ändrade förslag, s. 5. 
453 Gemensam ståndpunkt (EG) NR 20/95 antagen av rådet den 10 juli 1995, 30 oktober 1995, 
EGT nr C 288, s. 14 (cit. Gemensam ståndpunkt). 
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nikneutralt men även av att det då nyligen antagna TRIPS-avtalet och förhand-
lingstexter om det som senare skulle bli WCT inte gjorde motsvarande uppdel-
ning. En annan breddning var att sui generis-rättens tillämpningsområde gjordes 
oberoende av om innehållet bestod av upphovsrättsligt skyddat eller oskyddat 
material.454 

Av den gemensamma ståndpunkten framgick (tydligare) att skyddet avsåg att 
skydda mot tredje parts ”misappropriation” av resultatet av framställarens investe-
ring i upprättandet av basen. Det kom till uttryck i att förutsättningen för skydd 
bestämdes till ”väsentlig investering” samt att skyddets föremål bestämdes till 
hela eller en kvantitativt eller kvalitativt väsentlig del av databasens innehåll utan krav 
på att förfogandet behövde ske i kommersiellt syfte. Vidare infördes ett skydd 
mot återkommande och systematiska utdrag eller återanvändningar.  För att be-
tona att sui generis-rätten var en immaterialrätt och inte ett skydd mot illojal kon-
kurrens infördes en uttrycklig bestämmelse som klargjorde att den kunde överlå-
tas. Det uttrycktes också att rätten var ”en ny rättighet” som – i likhet med vad 
kommissionen uttalat – inte hade sin motsvarighet i någon befintlig internationell 
konvention.455 

Vidare strök rådet bestämmelserna om tvångslicenser. Det bedömdes att pro-
blematiken med informationsmonopol inte var lika aktuell, eftersom skyddet – 
med rådets ändringar – avsåg hela eller väsentliga delar av databasen (inte ovä-
sentliga). Det bedömdes också att eventuella problem med informationsmonopol 
kunde lösas inom ramen för konkurrensrätten och bli föremål för utvärdering av 
kommissionen i en kommande rapport. Tvångslicensbestämmelserna ersattes av 
rena undantag och inskränkningar, av vilka några gjordes tvingande till den ”be-
hörige användarens” förmån. Dessutom eftersträvade rådet en överlappning 
mellan inskränkningarna i upphovsrätten och inskränkningarna i sui generis-rät-
ten.456  

5.2.7 Det slutliga antagandet av direktivet 
I september 1995 yttrade sig kommissionen över rådets gemensamma stånd-
punkt och framhöll att man såg mycket positivt på rådets ändringar, även om 
man gärna hade sett att bestämmelserna om tvångslicenser hade funnits kvar. 
Hänvisningen till tillämpningen av konkurrensrättsliga bestämmelser och att 
kommissionens framtida rapport skulle omfatta även frågan om informations-
monopol och den praktiska tillämpningen av den behörige användarens rättig-
heter, var en acceptabel kompromiss för kommissionen.457 Noterbart är att kom-
missionen uttryckte starkt stöd för att rådet markerat att sui generis-rätten var vä-
sensskild från bestämmelser om illojal konkurrens.  
                                                      
454 Op. cit. p. 8 och 14. 
455 Op. cit. p. 14 och 19. 
456 Gemensam ståndpunkt p. 13, 15 f. och 23. 
457 Communication from the Commission to the European Parliament on Common position 
adopted by the Council with a view to adopting a Directive on the legal protection of databases, 
SEC (95) 1430 final, s. 5. 
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Inom ramen för en andra läsning av direktivet antog parlamentet i december 
1995 åtta tillägg till rådets gemensamma ståndpunkt, av vilka merparten var av 
redaktionell natur.458 Kommissionen följde upp parlamentets andra läsning med 
(ännu) ett ändrat förslag i januari 1996459, till vilket rådet uttryckte formellt stöd i 
februari 1996. Efter undertecknande av parlamentets och rådets ordförande an-
togs direktivet den 11 mars 1996.  

5.2.8 Efter antagandet av direktivet 
Enligt artikel 13 i direktivet skulle medlemsstaterna ha genomfört det i sin nat-
ionella lagstiftning senast den 1 januari 1998. I enlighet med artikel 16 i direktivet 
upprättade kommissionen en rapport om genomförandet, som publicerades i de-
cember 2005.460 I den framgår bl.a. att införandet av sui generis-rätten inte har in-
neburit några tydliga ekonomiska effekter och att det inte går att bedöma om 
rättigheten är nödvändig som stimulans för databasindustrins utveckling. Kom-
missionen bedömde dock att det skulle medföra rättsosäkerhet och betydande 
politiska utmaningar att dra tillbaka direktivet eller endast sui generis-rätten. Direk-
tivet hade inte medfört betydande administrativa eller regulatoriska bördor för 
berörda parter. De risker som hade befarats från konkurrenssynpunkt vid direk-
tivets antagande hade i stor utsträckning lösts genom de första förhandsavgöran-
dena om tolkning av sui generis-rätten som meddelades av EUD hösten 2004. 
Kommissionen föreslog därför att direktivet behölls tills vidare.  

5.2.9 Sammanfattning och diskussion 
Intresset av rättsligt skydd för databaser kan ses i ljuset av den teknologiska ut-
veckling som skedde under 1970- och 80-talen, särskilt den digitala tekniken och 
framväxten av det som kom att kallas för informationssamhället. Det kan också ses 
mot bakgrund av EU-samarbetets syfte att fullfölja den inre marknaden, stärka 
unionens konkurrenskraft och en syn på information som en handelsvara.  

Införande av en rätt av sitt eget slag, vilken skulle kunna åberopas parallellt 
med det upphovsrättsliga skyddet, motiverades bl.a. av att endast upphovsrätts-
ligt skydd bedömdes vara otillräckligt för att skydda databasframställarens inve-
stering i upprättandet av basen. Rätten av sitt eget slag utvecklades under för-
handlingarna från ett skydd mot illojala förfoganden över innehållet i databasen till 
en rättighet av mer immaterialrättsligt slag till skydd för investeringen i upprät-
tandet av basen.  

Under förhandlingarna utvidgades direktivets tillämpningsområde från att 
specifikt ta sikte på elektroniska databaser till att omfatta databaser oavsett form 
och oavsett om innehållet i sig redan omfattades av upphovsrättsligt eller annat 

                                                      
458 Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt, 22 januari 1996, EGT nr C 017 s. 164. 
459 Amended proposal, Bryssel den 10 januari 1996, COM(96) 2 final – COD 393. 
460 Se First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, DG Internal 
Market and Services Working Paper, Brussels, 12 December 2005. 
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skydd, bl.a. i syfte att göra förslaget förenligt med bestämmelserna om samman-
ställningar i TRIPS och WCT.  

Sammantaget ger direktivets historik uttryck åt att skyddet utvecklades till en 
databasproducentvänlig rättighet av immaterialrättsligt slag; en sådan rättighet 
ansågs viktig för utvecklingen av en konkurrenskraftig europeisk informations-
marknad. De skäl för skydd som uttrycks i direktivets förarbeten har en tydlig 
instrumentalistisk, utilitaristisk prägel i fråga om sui generis-rätten. Det är arbetsin-
satsen i upprättandet av databasen som ska främjas. Några krav på inslag av per-
sonlig prägel eller kreativitet uppställs inte – särskilt inte eftersom sådana element 
inte ska vara relevanta för intrångsbedömningen. 

Kommissionens utvärderingsrapport från år 2005 ger inte stöd för att sui gene-
ris-rätten skulle ha haft en positiv utveckling på den europeiska databasidustrin. 
Kommissionen har trots detta inte föreslagit att dra tillbaka direktivet.  
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6. Databasdirektivets tillämpningsområde 

6.1 Allmänt 
Databasdirektivets tillämpningsområde bestäms och avgränsas av den definition 
av begreppet databas som ges i artikel 1 i direktivet. Definitionen utgör en förut-
sättning för att en samling ska komma i fråga för det upphovsrättsliga skydd och 
skydd sui generis som ges enligt artiklarna 3 och 7 i direktivet. Begreppet databas 
ska hållas åtskilt från de ytterligare villkor som uppställs i de bestämmelserna. Att 
en samling omfattas av databasdefinitionen innebär inte automatiskt att den kan 
åtnjuta upphovsrättsligt skydd eller skydd sui generis. Omvänt gäller att inte varje 
samling som ger uttryck åt upphovsmannens egen intellektuella skapelse eller va-
rit föremål för en väsentlig investering skyddas av databasdirektivet.461 Enligt ar-
tikel 1.2 avses i direktivet med begreppet databas  
 

”en samling av verk, data eller andra självständiga element som samman-
ställts på ett systematiskt [eller] metodiskt sätt och som var[t] [och ett] för 
sig är tillgänglig[a] genom elektroniska medier eller på något annat sätt.”462 
 

EUD har i sin rättspraxis tagit ställning i rättsfrågor om databasdefinition. Vidare 
har domstolen när den meddelat tolkningsbesked om andra bestämmelser i da-
tabasdirektivet beskrivit sakomständigheterna i det nationella målet, vilket ofta 
har inkluderat en beskrivning av den databas som varit föremål för den nationella 
tvisten. Även om de databaser som varit föremål för den nationella tvist som 
omfattas av domstolens tolkningsbesked inte med nödvändighet uppfyller direk-
tivets databasdefinition – det är en sakfråga som det är upp till den nationella 
domstolen att ta ställning till – så kan domstolens uttalanden och beskrivningar 
ändå vara en indikation om vilka slags företeelser som omfattas av direktivets 
databasdefinition.  

                                                      
461 Jfr mål C-444/02 OPAP p. 26, GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 25–27 och 39 och 
GA:s yttrande i mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 16. Databasdirektivets tillämpningsområde 
beskrivs översiktligt i Davison 2003 s. 70–74 och Axhamn 2006 s. 43–48. 
462 Den svenska språkversionen av artikel 1.2 lyder: ”I detta direktiv avses med databas: en samling 
av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt och metodiskt 
sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier eller på något annat sätt.” Den 
svenska språkversionen av artikel 1.2 anger att kriterierna ”systematiskt” respektive ”metodiskt” 
skulle vara kumulativa. En jämförelse med andra språkversioner ger emellertid vid handen att kri-
terierna ska vara alternativa: ”systematic or methodical” (eng.), ”systématique ou méthodique” (fr.) 
och ”systematisch oder methodisch” (ty.). Även ingresspunkt 17, i såväl den svenska språkvers-
ionen som andra språkversioner, anger att kriterierna är alternativa. Jfr dock den svenska språk-
versionen av punkt 21 i ingressen, som refererar till ”systematiskt och metodiskt”. Härutöver har 
gjorts vissa språkliga justeringar för att få den svenska texten i bättre överensstämmelse med övriga 
språkversioner, särskilt den franska, engelska och tyska. Justeringarna framgår av hakparenteserna. 
Jfr mål C-444/02 OPAP p. 19. 
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I BHB-avgörandet var fråga om en databas som innehöll ett stort antal upp-
gifter som hade samlats in från hästägare, tränare, organisatörer av hästkapplöp-
ningar och andra personer inom brittisk hästsport. I databasen fanns uppgifter 
bland annat om stamtavlan för ungefär en miljon hästar samt förhandsupplys-
ningar om lopp, det vill säga upplysningar angående tävlingar som skulle äga rum 
i Förenade kungariket. Informationen omfattade loppets namn, plats och tid för 
loppet, loppets distans, vilka kriterier som gällde för att få delta i loppet, sista 
anmälningsdag, anmälningsavgift och vilket belopp som tävlingsbanan skulle bi-
dra med till loppets prissumma.463 I Svenska Spel-avgörandet var fråga om s.k. 
spelordningar för fotbollsligor i England och Skottland. Spelordningarna bestod 
av information om datum för de matcher som skulle spelas under en säsong (un-
gefär 2000 matcher per säsong i England och 700 i Skottland).464 Apis-Hristovich-
avgörandet rörde elektroniska databaser som innehöll officiell rättsinformation 
(statliga myndigheters allmänt tillgängliga rättsakter, officiella översättningar av 
dem och rättspraxis).465 Directmedia Publishing rörde en förteckning med tyska dik-
ter som hade legat till grund för en diktsamling.466 Football Dataco m.fl. I-avgöran-
det rörde (också) spelordningar för engelska och skotska fotbollsligor.467 Football 
Dataco m.fl. II-avgörandet rörde en databas med information om pågående fot-
bollsmatcher, såsom gjorda mål, målskyttens namn, namnen på spelare som till-
delats röda och gula kort och när detta skedde, eventuella frisparkar och spelar-
byten under matchen.468 Innoweb-avgörandet handlade om en webbplats som till-
handahöll samlingar med annonser om försäljning av bilar och om användning 
av en ”dedikerad metasökmotor” som möjliggjorde sökning på den webbplat-
sen.469 Ryanair-avgörandet gällde flygbolaget Ryanairs databas med information 
om flygavgångar.470  Verlag Esterbauer-avgörandet rörde användning av delstaten 
Bayerns topografiska kartor.471 

Direktivets databasdefinition uppställer explicita villkor som inte har motsva-
righet i vare sig artikel 2.5 BK, artikel 10.2 TRIPS eller artikel 5 WCT: i) att de 
ingående elementen m.m. ska vara självständiga, ii) att de ska ha sammanställts 
på ett systematiskt eller metodiskt sätt, samt att iii) de är tillgängliga var för sig. 
Generaladvokaten har påpekat detta i Oy Veikkaus-avgörandet:  
 

”En första hållpunkt för tolkningen av begreppet databas återfinns i folk-
rättsliga bestämmelser, vilka innehåller riktlinjer. Till dessa bestämmelser 
hör i första hand artikel 10.2 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av 

                                                      
463 Se mål C-203/02 BHB p. 2 och 10. 
464 Se mål C-338/02 Svenska spel p. 2 och 9. 
465 Se mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 2 och 58. 
466 Se mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 2. 
467 Se mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 2. 
468 Se mål C-173/11 Football Dataco m.fl. II p. 2 och 9. 
469 Se mål C-202/12 Innoweb p. 2. 
470 Se mål C-30/14 Ryanair p. 2 och 15. 
471 Se mål C-490/14 Verlag Esterbauer p. 2 och 7. 
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immaterialrätter (TRIPS-avtalet), även om denna bestämmelse inte inne-
håller alla de kriterier som anges i artikel 1.2 i direktivet. Även artikel 2.5 i 
den reviderade Bernkonventionen kan nämnas. Däremot kan folkrättsliga 
bestämmelser som är av ett senare datum än det direktiv som skall tolkas 
inte ge någon ledning. Det gäller till exempel artikel 5 i WIPO Copyright 
Treaty (WCT), som antogs först år 1996. Såsom framgår av förarbetena 
till direktivet, särskilt av kommissionens handlingar, har detta framför allt 
inspirerats av den reviderade Bernkonventionen. … En tolkning mot bak-
grund av de nämnda folkrättsliga bestämmelserna ger emellertid inte nå-
gon ledning vid tolkningen av begreppet databas, eftersom artikel 1.2 i 
direktivet innehåller en – om än inte särskilt exakt – legaldefinition, i vilken 
flera villkor räknas upp.”472 
 

EUD har inte behövt ta ställning hur direktivets tillämpningsområde förhåller sig 
till det upphovsrättsliga skydd som följer av BK, TRIPS och WCT. Däremot har 
domstolen i Football Dataco m.fl. I-avgörandet refererat till artikel 10.2 i TRIPS-
avtalet och artikel 5 WCT när den uttalade sig om det upphovsrättsliga skyddet 
för sammanställningar av data,473 vilket implicerar att domstolen bedömer att di-
rektivet är förenligt med konventionsbestämmelserna och att direktivets upp-
hovsrättsliga bestämmelser ska tolkas i ljuset av konventionerna. 

Databasdefinitionen i artikel 1.2 kompletteras av ett stadgande i artikel 1.1 
som anger att direktivet gäller rättsligt skydd för databaser ”oavsett form”474, vil-
ket indikerar att begreppet databas ska ges en teknikneutral innebörd.  

Direktivets tillämpningsområde avgränsas i förhållande till datorprogram. En-
ligt artikel 1.3 gäller att direktivets skydd inte ska tillämpas ”på sådana datorpro-
gram som används då en databas som är tillgänglig genom elektroniska medier 
tillverkas eller används.” Vissa ytteligare förtydliganden av direktivets tillämp-
ningsområde framgår i artikel 2 beträffande bestämmelser i andra direktiv om 
datorprogram, uthyrnings- och utlåningsrättigheter samt vissa närstående rättig-
heter samt skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 

I det följande redogörs för de skilda kriterierna i databasdefinitionen. I avsnitt 
6.2 redogörs för definitionens teknikneutrala innebörd, begreppen verk, data eller 
andra självständiga element förklaras i avsnitt 6.3, förutsättningarna systematiskt eller 
metodiskt sammanställda och individuellt tillgängliga tas upp i avsnitt 6.4, begreppet sam-
ling behandlas i avsnitt 6.5, möjligheten att skydda s.k. databashanterare med stöd 
av sui generis-rätten behandlas i avsnitt 6.6, relationen till de internationella kon-

                                                      
472 Se GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 28, 29 och 32. 
473 Se mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 31. 
474 Den svenska språkversionen använder uttrycket “alla slags databaser”. Uttrycket ”oavsett form” 
stämmer bättre överrens med lydelsen i den engelska (”databases in any form”), den franska 
(”quelles que soient leurs formes”) och den tyska (”in jeglicher Form”) språkversionen. 
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ventionsåtagandena behandlas i avsnitt 6.7, moderna uttryck för databaser be-
handlas i avsnitt 6.8, och bestämmelsernas genomförande diskuteras i avsnitt 6.9. 
Avsnitt 6.10 innehåller en summerande diskussion och analys.   

6.2 Ett teknikneutralt begrepp med vidsträckt innebörd  
Begreppet databas ger enligt sin ordalydelse intryck av att ta sikte endast på data-
baser i digital form. EUD har framhållit att det emellertid är flera faktorer som 
ger uttryck åt att unionslagstiftaren har velat ge begreppet en vidsträckt innebörd, 
som är oberoende av formella, tekniska eller innehållsmässiga faktorer. Domsto-
len underströk i OPAP-avgörandet att det gäller rättsligt skydd för databaser 
”oavsett form” (artikel 1.1)  och att artikel 1.2 anger att direktivet avser databaser 
vilkas innehåll är tillgängligt ”genom elektroniska medier eller på något annat 
sätt.”475 Domstolen fann också stöd för en extensiv tolkning i direktivets ingress: 

 
”Detta direktiv skyddar [samlingar], ibland kallade ’[sammanställningar]’, 
[av verk,] data eller annat material [som är sammanställda, lagrade och kan 
åtkommas] genom elektroniska[,] elektromagnetiska, elektro-optiska eller 
andra liknande metoder (ingresspunkt 13).”476 
 
”Det skydd som detta direktiv inför bör utsträckas att gälla icke-elektro-
niska databaser (ingresspunkt 14).” 
 

GA har anfört att den omständigheten att det i artikel 1.3 fastställs ett undantag 
för datorprogram också talar för en extensiv tolkning av begreppet databas.477 En 
vidsträckt innebörd av begreppet databas skiljer sig från kommissionens ur-
sprungliga478 förslag, vilket var begränsat till databaser i elektronisk form. Denna 
begränsning motiverades av det ursprungliga syftet med direktivet, vilket var att 
komplettera artikel 2.5 i BK, som omfattade icke-elektroniska samlingar. Den 
breda innebörden av begreppet databas infördes under förhandlingarna i rådet 

                                                      
475 Mål C-444/02 OPAP p. 20 f. Se också mål C-30/14 Ryanair p. 33 och mål C-490/14 Verlag 
Esterbauer p. 12–14.  Jfr GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 30, 31 och 39: ”Redan 
utformningen av artikel 1 i direktivet, vilken innehåller olika bestämmelser om databaser, ger ut-
tryck för en extensiv tolkning. … Även gemenskapslagstiftarens avsikt, sådan den kommit till ut-
tryck i förarbeten kan åberopas som stöd för en extensiv tolkning. … Till följd härav skall begrep-
pet databas i artikel 1.2 tolkas extensivt.” Att databasdefinitionen ska ges en vid innebörd har också 
framhållits i litteraturen, se t.ex. Cornish i Columbia-VLA Journal of Law & the Arts, 1996 s. 4 och 
Lipton i EIPR 2003 s. 141. 
476 Direktivets svenska språkversion av stycke 13 i ingressen har anpassats för att stämma bättre 
överens med den engelska, franska och tyska språkversionen och den tolkning som EUD har gett 
stycket, se bl.a. mål C-444/02 OPAP stycke 30. Den formella svenska lydelsen av ingresspunkten 
är ”[d]etta direktiv skyddar sammanställda verk, ibland kallade ’samlingsverk’, data eller annat 
material vars bearbetning, lagring eller åtkomst sker genom elektroniska elektromagnetiska, elektro-
optiska eller andra liknande metoder.”  
477 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 30. 
478 Se avnitt 5.2.3. 
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efter synpunkter som förts fram av bl.a. parlamentet och den ekonomiska och 
sociala kommittén.479 

Att ge definitionen av databas en bred avfattning innebar också att dåvarande 
EG och dess medlemsstater genom direktivet kunde uppfylla de förpliktelser 
som följde av TRIPS, vilket slutförhandlades under förhandlingarna av direktivet. 
Som beskrivs i avsnitt 3.2.2 hade i artikel 10.2 i TRIPS införts en teknikneutral 
bestämmelse om upphovsrättsligt skydd för sammanställningar som skyddade 
sammanställningar oavsett deras innehåll. Frågan om förenligheten mellan direk-
tivet och konventionsåtaganden utvecklas i avsnitt 6.7. 

Den teknikneutrala definitionen omfattar databaser som är sammanställda, 
lagrade och tillgängliga genom elektroniska, optiska, eller andra sätt, och databa-
ser som kommer till uttryck på traditionella sätt, såsom kartotek, böcker eller 
kataloger. I ingresspunkt 22 anges att ”[e]lektroniska databaser som avses i detta 
direktiv kan även omfatta anordningar såsom CD-ROM och CD-I.” Referensen 
”kan även omfatta” innebär att elektroniska databaser kan förekomma även på 
detta sätt, men uttrycket innebär inte att direktivet skulle ge medlemsstaterna en 
valmöjlighet i fråga om att skydda CD-ROM och CD-I.480  

EUD har uttalat att direktivets databasdefinition kan omfatta topografiska 
kartor.481 Att databasdefinitionen kan omfatta sådana företeelser är ett tydligt ex-
empel på att definitionen är bredare än vad ordet ”databas” ger intryck av.  

Viss litteratur har anfört att den teknikneutrala formuleringen ”oavsett form” 
i artikel 1.1 också innebär att direktivets tillämpningsområde utvidgades till att 
avse databaser även i annan form än elektronisk eller icke-elektronisk, dvs. i nya 
plattformar som inte uppenbart omfattas av begreppet ”elektroniska” eller ”icke-
elektroniska” databaser.482 En mer välbetänkt uppfattning är möjligen att hänvis-
ningarna till ”elektroniska” och ”icke-elektroniska” är ömsesidigt uteslutande och 
tillsammans heltäckande för alla slags databaser, oavsett form.  

Vidare innebär referensen till ”oavsett form” att direktivet omfattar såväl sta-
tiska databaser – dvs. databaser vilkas innehåll är bestämt över tid – som s.k. 
dynamiska databaser vilkas innehåll fortlöpande uppdateras, kompletteras och 
ändras. Exempel på den senare kategorin är s.k. realtidsdatabaser vilkas innehåll 
uppdateras kontinuerligt.483 

                                                      
479 Jfr avsnitt 5.2.4 och 5.2.5.  
480 Se Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.5–6.  
481 Mål C-490/14 Verlag Esterbauer p. 15. Jfr den danska Højesterets dom av den 6 februari 2014 
i sag 146/2012 (UfR 2014.1396H), Nautische Veröffentliching Verlagsgesellschaft mgH mod Geo-
datastyrelsen. I avgörandet bedömde domstolen att sjökort kunde skyddas som upphovsrättsligt 
skyddade verk om urvalet eller dispositionen av de kartografiska elementen gav uttryck för tillräck-
lig kreativitet. Avgörandet kommenteras av Rygaard i NIR 2015 s. 33 f. 
482 Se Beunen 2007 s. 23 och 48 och Derclaye 2008 s. 54. 
483 Jfr GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 37 där GA anför att databasdefinitionen om-
fattar såväl statiska som dynamiska databaser. GA baserar denna slutsats på en tolkning av kriteriet 
”systamatiskt och metodiskt” sammanställt. 
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Utvidgningen av tillämpningsområdet från ”elektroniska” databaser till data-
baser ”oavsett form” innebar en av de mer fundamentala ändringarna av direkti-
vet jämfört med kommissionens ursprungsförslag. Som nämns motiverade rådet 
den teknikneutrala utformningen med rättssäkerhetsskäl. De fördelar från rätts-
säkerhetssynpunkt som ändringen för med sig väger över de eventuella nackdelar 
som en breddning av tillämpningsområdet ger upphov till. Det skulle sannolikt 
leda till skilda slag av kringgåenden och gränsdragningsfrågor om skyddet var 
beroende av viss teknik.  Exempelvis skulle en begränsing av databasskyddet till 
elektronisk form förmodligen innebära att innehållet i en databas fick förfogas 
över fritt om det först varit föremål för ett analogt utdrag, såsom en utskrift på 
papper, och förfogandet (digitalt eller på annat sätt) baserades på det analoga 
utdraget. I praktiken skulle det innebära att möjligheten att kontrollera skilda slag 
av vidareutnyttjanden över innehållet i en digital databas konsumerades i den 
stund de fördes över till analog form. 

Den breda och teknikneutrala definitionen av databas har en viktig begräns-
ning; samlingen måste finnas på ett fast medium av något slag. Detta krav framgår 
mer eller mindre tydligt redan av direktivet. I skäl 13 till direktivet anges att di-
rektivet skyddar ”sammanställda verk, ibland kallade ’samlingsverk’, data eller an-
nat material vars bearbetning, lagring eller åtkomst sker genom elektroniska 
elektromagnetiska, elektro-optiska eller andra liknande metoder.” I skäl 14 anges 
att det skydd som direktivet inför bör utsträckas till att gälla icke-elektroniska 
databaser. Enligt Gaster, som förhandlade direktivet för kommissionens räkning, 
innebar skäl 14 att kravet på ”lagrats” i skäl 13 endast gällde elektroniska databa-
ser.484 Ett krav på lagring återkommer dock i skäl 21, enligt vilket direktivet ska 
gälla ”databaser i vilka verk, data och andra element sammanställts på ett syste-
matiskt och metodiskt sätt. Det krävs inte att detta material fysiskt har lagrats på 
ett organiserat sätt.” I den engelska språkversionen uttrycks den andra meningen 
som “whereas it is not necessary for those materials to have been physically 
stored in an organized manner.” Med hänvisning till skäl 13 och 21 i direktivet 
anförde EUD i OPAP-avgörandet att samlingen ska finnas på ett fast medium av 
något slag: 

 
”Enligt skäl 21 i direktivet krävs det visserligen inte att denna systematiska 
eller metodiska sammanställning är fysiskt synlig. Däremot innebär detta 
villkor att samlingen ska finnas på ett fast medium av något slag och att 
det på teknisk väg, till exempel genom elektroniska, elektromagnetiska, 
elektrooptiska eller andra metoder, som till exempel ett index, en inne-
hållsförteckning, en översikt eller en särskild klassificeringsmetod, ska vara 
möjligt att finna varje självständigt element i samlingen (skäl 13 i direkti-
vet).”485 

                                                      
484 Se Gaster, Der Rechtsschutz von Datenbanken: Kommentar zur Richtlinie 96/9 EG, Carl Hey-
manns Verlag, Köln 1999 s. 30 (cit. Gaster 1999). 
485 Mål C-444/02 OPAP p. 30.  
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I den engelska språkversionen av avgörandet uttrycks kravet på fast medium som 
att ”the collection should be contained in a fixed base, of some sort.” Kravet att 
databasen måste finnas på ett fast medium innebar ett viktigt klargörande. Att 
uppställa kravet att elektroniska databaser finns på ett fast medium är knappast 
kontroversiellt. Däremot kan det innebära en viktig avgränsning i förhållande till 
”samlingar” av fysiska föremål. Det är emellertid osäkert vad kravet på ”ett fast 
medium av något slag” närmare innebär. Kravet behöver inte innebära att basen 
måste vara lagrad på endast ett medium. Det bör t.ex. vara möjligt för en inter-
netbaserad databas att vara lagrad på flera datorer eller servrar.  

6.3 Verk, data eller andra självständiga element 

6.3.1 Allmänt 
En databas i direktivets mening kan bestå av annat än just ”data”. Enligt artikel 
1.2 kan en databas bestå av ”verk, data eller andra självständiga element”. Dessa 
begrepp definieras inte i direktivet, men i första meningen i stycke 17 i ingressen 
förtydligas att begreppet databas omfattar ”alla samlingar av litterära, konstnär-
liga, musikaliska och andra verk eller sådant material som texter, ljud, bilder, siff-
ror, fakta och data.” Uttrycket ”sådant material som” indikerar att listan endast 
anger exempel, vilket också följer av andra språkversioner av direktivet.486  

Begreppet verk torde motsvara samma begrepp som i artikel 2.5 BK, varmed 
åsyftas sådana alster som utgör litterära och konstnärliga verk i den mening som 
avses med artikel 2 BK. Därigenom utesluts ”fonogram” och andra ”upptag-
ningar” från begreppet.  Eftersom artikel 2 BK innehåller en exemplifierande och 
inte uttömmande lista över vad som avses med begreppet ”verk” bör den ses 
som endast en indikation på vad som faller inom begreppets område. Som ut-
gångspunkt för vad som avses med begreppet torde kunna tas alster som upp-
fyller den numera generella EU-normen om upphovsmannens egen intellektuella skap-
else (se avsnitt 7.4.7 och 7.5.7). Det bör således inte lämnas till traditionella nat-
ionella rättsuppfattningar att avgöra vad som omfattas av begreppet verk.487  

Det har anförts att begreppet ”verk” i detta sammanhang skulle omfatta även 
alster som visserligen faller inom ramen för artikel 2 BK men som faller utanför 
det upphovsrättsliga hägnet på grund av att det har skapats av det allmänna, eller 
på grund av att skyddstiden har löpt ut.488 Oavsett om sådana alster omfattas av 
begreppet verk, omfattas de i vart fall av begreppet ”element” (se nedan). 

Vidare har det anförts att verk i tredimensionell form – t.ex. skulpturer, bruks-
konst, tavlor – inte omfattas av begreppet verk i detta sammanhang, eftersom en 

                                                      
486 De engelska (”other material such as”), tyska (”von anderem Material wie”) och franska (”ou de 
matières telles que”) språkversionerna anger tydligare än den svenska att listan endast anger exem-
pel.  
487 För motsatt uppfattning, se Davison 2003 s. 73 och Derclaye 2008 s. 57.  
488 Derclaye 2008 s. 57. 
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samling av verk i sådan form som sådana inte kan lagras på ett fast medium av 
något slag.489 För egen del är jag inte beredd att stödja den uppfattningen – be-
greppet verk bör i detta sammanhang ges den innebörd som det har enligt det 
EU-harmoniserade kriteriet. Frågan om vilka alster som (i detta sammanhang) 
omfattas av begreppet verk ska hållas åtskild från den om samlingar av verk i 
tredimensionell form omfattas av databasdefinitionen. 

När det gäller begreppet data har det ingen allmänt accepterad innebörd. Till-
ägget av begreppet ”data” skedde för att få bestämmelsen i enlighet med TRIPS-
avtalet.490 Begreppet data kan huvudsakligen ha två innebörder: data till vilka 
ingen förståelse eller mening ännu har givits eller data som är förståeliga, dvs. 
information.491 Mycket tyder på att begreppet har den senare innebörden, eftersom 
begreppet ”information” används i flera av ingresspunkterna492 och för att Grön-
boken från 1988 beskrev databaser som ”samlingar av information”.493 Rena data 
som ännu inte har blivit information torde således inte kunna utgöra del av en 
databas, eftersom den inte är förståelig för en människa. Den tolkningen har 
också uttryckts av GA, som har anfört att begreppet data avser ”teckensekvenser 
som används för att skildra sakförhållanden, det vill säga grundläggande med-
delanden med ett potentiellt informationsinnehåll”.494  

En i litteraturen diskuterad fråga är om begreppet data tar sikte endast på data 
som har framställts av människan (med eller utan tekniskt hjälpmedel), eller om 
det även avser data som finns i naturen. Gaster har anfört att data som upptäcks 
i naturen inte omfattas av direktivet.495 Beunen har anfört att forskningsrön utgör 
sådana data som faller inom direktivets innebörd av detta begrepp.496 I linje med 
bedömningen att ”data” avser (meningsfull) information bör såväl ”data som 
upptäcks i naturen” som ”forskningsrön” kunna omfattas av begreppet data. Den 
bedömningen är förenlig med tolkningar som EUD har gjort i fråga om andra 
kriterier i databasdefinitionen, såsom kravet på att data ska vara ”självständiga” 
– i detta ligger att ett enskilt datum har ett självständigt innehållsvärde (se avsnitt 
6.3.2). Vidare är det för att skydd ska kunna göras gällande avgörande att de data 
som utgör databasens innehåll inte har skapats i samband med att de fördes in i 
den. Så kan vara fallet om data på något sätt behöver bearbetas för att bli me-

                                                      
489 Jfr Beunen 2007 s. 61 ff. 
490 Se avsnitt 5.2.6. 
491 Jfr Karnell i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2002 s. 997 och i Homenaje a Bercovitz Rodrígues-Cano 
(2005) s. 625, Derclaye i J World Intellect Prop. 2002 s. 1004 f., Masson i Eur Bus L Rev 2006 s. 
266 f., Virtanen 2005 s. 31 och 120 och Virtanen 2008 s. 21 f. och 114 f. 
492 Se ingresspunkterna 3, 9, 10, 12 och 47. Dessa ingresspunkter är dock inte direkt hänförliga till 
definitionen av databas. 
493 Se avsnitt 5.2.1. 
494 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 33. 
495 Gaster 1999 s. 37. 
496 Beunen 2007 s. 65 med fotnot 115. Jfr Sorvari i NIR 2005 s. 71 och Greenbaum i Duke L. & 
Tech. Rev. 2003 s. 1 ff. 
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ningsfulla. Min bedömning är alltså att ”data som upptäcks i naturen” och ”forsk-
ningsrön” kan omfattas av direktivets begrepp ”data”, men att det kan krävas en 
insats av något slag för att omvandla företeelserna till meningsfull information. 
För skydd förutsätts att den insatsen inte sker samtidigt med att uppgifterna förs 
in i basen.497 

Begreppet element synes ”innefatta allt” och tycks inte ha några gränser.498 Lik-
som begreppet ”data” inkluderar det företeelser som inte omfattas av begreppet 
”verk”; exempelvis hänvisar första meningen i stycke 17 i ingressen förutom till 
olika kategorier av verk också till ”sådant material som texter, ljud, bilder, siffror, 
fakta och data.” Från listan med exempel kan dras slutsatsen att kategorierna 
”andra element” och ”data” i stor utsträckning mycket väl kan överlappa 
varandra. Samtidigt är begreppet element bredare än data; det är snarast ett över-
gripande begrepp. GA har anfört att med element avses ”urskiljbara enheter”.499 
Till begreppet element torde höra alster som skyddas såsom närstående rättig-
heter, t.ex. fonogram, upptagningar av rörliga bilder eller fotografiska bilder.500 

Vad elementen avser torde inte ha någon betydelse. EUD anförde i OPAP att 
det faktum att de i det målet aktuella uppgifterna eller elementen hänförde sig till 
en idrottsgren inte utgjorde något hinder mot att anse att det var fråga om en 
databas.501 

Till sin ordalydelse tycks begreppet element kunna inkludera även fysiska fö-
remål, vilket öppnar för att många slags ”samlingar” kan omfattas av databasde-
finitionen. I litteraturen har anförts att om begreppet element även inkluderar 
fysiska föremål eller objekt så omfattar direktivet även samlingar (databaser) av 
frimärken, smycken, stenar, djur, människor, organ, växter, träd, en konst- eller 
skulpturkollektion, en samling av bilar, möbler, arkeologiska fynd, ett arkiv, ett 
bibliotek, en botanisk trädgård, en mataffär eller en affär med hemelektronik, en 
porslinsservis, ett studentrum, ett karnevalståg, en måltid, en skivsamling, en 
kortlek, ett pennskrin, en blombukett eller samlingar av fjärilar, frimärken eller 
smycken – givetvis förutsatt att övriga villkor i databasdefinitionen är upp-
fyllda.502  

Som anförs ovan uppställs dock ett krav på att databasen måste finnas på ett 
fast medium av något slag503, vilket torde utesluta samlingar av fysiska föremål. 
Bedömningen är alltså att det inte är tillräckligt att basens ingående element vart 
och ett för sig kommer till uttryck i ett fast medium. Ytterligare vägledning för 
om fysiska föremål innefattas i begreppet element ges av EUD:s uttalande i 

                                                      
497 Dessa aspekter utvecklas i avsnitt 8.1.5.2 och 8.1.5.7. 
498 Jfr Beunen 2007 s. 65 och Derclaye 2008 s. 55 f. och 59. 
499 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 33. 
500 Hugenholtz 2016 s. 389. 
501 Se mål C-444/02 OPAP p. 22 ff. 
502 Se t.ex. Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.18, Beunen 2007 s. 63 ff., Galli i IIC 2006/4, s. 
457 ff., Davison 2003 s. 73 f., Karnell i GRUR Int 1999 s. 330, Lorentzen i NIR 2004 s. 122 och 
Sorvari i NIR 2005 s. 70. 
503 Se ovan avsnitt 6.2. 
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OPAP, där domstolen anförde att den speciella karaktär som begreppet databas gavs 
i direktivet hade sin grund i ett funktionellt kriterium: Enligt ingresspunkterna 10 
och 12 syftar direktivet till att tillhandahålla ett rättsligt skydd för att stimulera 
utvecklingen av avancerade system för datalagring och databehandling.504 Ett sådant 
funktionellt kriterium finner stöd ända tillbaka till 1998 års Grönbok och kom-
missionens första utkast.505 Direktivet skulle således uppställa ett subjektivt syfte; 
samlingen måste fylla ett informationssyfte för att falla under direktivets tillämp-
ningsområde, eller med andra ord att direktivet skulle omfatta endast informations-
produkter.506 Denna uppfattning stöds också av att ingresspunkt 17 uttryckligen 
nämner endast icke-fysiska företeelser. Även om begreppet element till sin orda-
lydelse kan omfatta fysiska företeelser, är min sammanfattande bedömning att en 
databas i direktivets mening inte kan bestå av en samling av fysiska element. Att 
direktivet inte uttryckligen utesluter fysiska element från sitt tillämpningsområde 
innebär inte att de automatiskt hamnar innanför. Tvetydigheten i begreppet ele-
ment leder till tolkningssvårigheter vad gäller grundläggande aspekter av direkti-
vets tillämpningsområde, bl.a. i fråga om direktivets tillämpningsområde i förhål-
lande till internationella åtaganden om rättsligt skydd för sammanställningar, en 
aspekt som diskuteras i avsnitt 6.7. 

6.3.2 Kravet på självständiga element m.m. 
Ett centralt kriterium för att det ska vara fråga om en databas är att verken, data 
eller elementen är självständiga.507 Vad som menas med detta villkor definieras inte 
uttryckligen i direktivet. Tredje meningen i ingresspunkt 17 ger dock exempel på 
vad som inte kan utgöra en skyddad databas eftersom elementen inte är själv-
ständiga:  
 

                                                      
504 Mål C-444/02 OPAP p. 27 ff. och 33 ff. För ett liknande resonemang, se mål C-490/14 Verlag 
Esterbauer p. 16 och GA:s yttrande i mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 18. I stycke 10 i 
ingressen anges att ”[d]en mycket starka ökningen inom gemenskapen och i världen av den inform-
ationsvolym som varje år genereras och behandlas inom alla handels- och industrisektorer kräver 
att man i medlemsstaterna investerar i avancerade system för databehandling.” Vidare anges i stycke 
12 att ”[e]n sådan investering i moderna datalagrings- och databehandlingssystem är möjlig inom 
gemenskapen endast med en stabil och homogen rättslig ordning som skyddar databastillverkarnas 
rättigheter.” 
505 Se avsnitt 5.2.1 och 5.2.3. 
506 Jfr Bensinger 1999 s. 126 ff. och 169. 
507 I flera språkversioner av direktivet är ordet ”självständiga” infört endast i relation till ”element”, 
men i praktiken torde detta inte har någon betydelse eftersom uttrycket ”eller andra självständiga 
element” implicerar att även ”verk” och ”data” ska vara självständiga. Se t.ex. den tyska (”unab-
hängigen Elementen”), franska (”elements indépendants”), spanska (”elementos independientes”), 
italienska (”elementi indipendenti”) och holländska (”Zelfstandige elementen”) språkversionen. 
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”En upptagning av ett audiovisuellt, filmiskt, litterärt eller musikaliskt verk 
hör inte [i sig] till detta direktivs tillämpningsområde.”508 

 
Med hänvisning till detta stycke i ingressen anförde EUD i OPAP att kravet på 
”självständiga” innebär att varje element måste kunna särskiljas från varandra utan 
att deras informativa, litterära, konstnärliga eller musikaliska innehållsvärde, eller 
något annat innehållsvärde, påverkas.509  

I OPAP bedömde EUD att ett spelprogram för en fotbollsliga var en databas. 
Domstolen yttrade att programmets uppgifter om matchdagar, matchtider, vilka 
lag som skulle spela mot varandra och vilket lag som var hemma- respektive bor-
talag omfattades av begreppet självständiga element eftersom de hade ett självstän-
digt informationsvärde.510 

EUD har slagit fast att värdet av informationsinnehållet i ett element i en sam-
ling inte påverkas om elementet, efter att ha blivit föremål för utdrag ur samlingen 
i fråga, har ett självständigt informationsvärde.511 Upprättandet av en databas kan 
ge de element som ingår i databasen ett mervärde genom att de sammanställts på 
ett systematiskt eller metodiskt sätt och är tillgängliga var för sig. Även om värdet 
hos ett element i en samling kan öka på grund av att det ingår i samlingen, kan 
elementets utdrag ur densamma leda till att dess värde minskar, vilket dock inte 
påverkar att det ska anses utgöra ett ”självständigt element” om elementet behål-
ler ett självständigt informationsvärde. En minskning av informationsvärdet hos 
ett element som är kopplad till elementets utdrag ur en samling som den ingår i 
hindrar inte nödvändigtvis att elementet kan omfattas av begreppet ”självständiga 
element” om elementet behåller ett självständigt informationsvärde.512 

                                                      
508 Den officiella svenska språkversionen av tredje meningen i ingresspunkt 17 lyder: ”En upptag-
ning av ett audiovisuellt, filmiskt, litterärt eller musikaliskt verk hör inte automatiskt till detta direk-
tivs tillämpningsområde.” Den svenska språkversionen ligger nära de franska (”qu'une fixation 
d'une oeuvre audiovisuelle”) och tyska (”daß die Aufzeichnung eines audiovisuellen”) språkvers-
ionerna. Den engelska språkversionen ger däremot intryck av att det är fråga om ”en upptagning 
eller ett audiovisuellt” verk m.m. [min kursivering]: ”a recording or an audiovisual…” [min kursive-
ring]. Den engelska språkversionen sätter således fokus på upptagningar eller vissa angivna katego-
rier av verk, medan de anda språkversionerna avgränsar mot upptagningar. De franska och tyska 
språkversionerna har även stöd i den danska (”optagelse af et audiovisuelt værk…”) språkvers-
ionen. Den svenska, franska, tyska och danska språkversionen har fått stöd i praxis från EUD, se 
mål C-444/02 OPAP p. 29. Däremot saknar uttrycket ”automatiskt” i den svenska språkversionen 
stöd av nämnda språkversioner. De engelska (”as such”), franska (”en tant que telle“), tyska (”als 
solche”) och danska (”som sådan”) språkversionerna anger istället begrepp som svarar mot det 
svenska uttrycket ”i sig” eller ”som sådan”. I sin översättning använder Karnell uttrycket ”som 
sådan”, se Karnell i NIR 1999 s. 210. 
509 Mål C-444/02 OPAP p. 29. Se även mål C-490/14 Verlag Esterbauer p. 17. GA hade föreslagit 
en liknande tolkning i sitt yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 36. 
510 Mål C-444/02 OPAP pp. 33 ff..  
511 Mål C-444/02 OPAP p. 33, mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 26 och mål C-490/14 
Verlag Esterbauer p. 22. 
512 Mål C-490/14 Verlag Esterbauer p. 23–24. 
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EUD har framhållit att det självständiga informationsvärdet hos ett element 
som blir föremål för utdrag ur en samling inte ska bedömas med hänsyn till in-
formationsvärdet för en typisk användare av samlingen i fråga, utan för varje 
berörd utomstående part, såsom att ge den relevanta upplysningar.513 

Referensen i ingresspunkt 17 till ”en upptagning av ett audiovisuellt … verk” 
torde innebära att inte endast upptagningar514  av enstaka verk utesluts från skydd 
utan även att enstaka verk i sig – förstås undantaget samlingar eller sammanställ-
ningar – inte kan vara en databas, p.g.a. brist på självständiga element.515  Således 
saknar de ingående elementen i en upptagning av eller ett audiovisuellt, filmiskt, 
litterärt eller musikaliskt verk i sig tillräcklig självständighet. De individuella film-
rutorna, noterna eller ljuden m.m. är osjälvständiga (beroende) snarare än själv-
ständiga (oberoende) element som utgör del av en upptagning eller ett verk ge-
nom sin kombination eller sekvens.516 De verkskategorier som nämns i ingress-
punkt 17 torde endast vara exempel. Samma krav på självständighet torde alltså 
gälla för noveller som består av kapitel, videospel som består av bilder och ljud 
eller en film bestående av skådespelares framföranden, scenografi, kostymer 
m.m.517 Samma gränsdragningsfrågor gäller för s.k. multimedieverk, se avsnitt 
6.8.2. 

Genom kravet på självständighet undviks en fullständig överlappning mellan 
direktivet och existerande upphovsrättsligt skydd för självständiga – autonoma518 
– verk och skydd genom närstående rättigheter.519 Denna distinktion påminner 
om den som fördes vid förhandlingarna om skyddet för sammanställningar (da-
tabaser) i TRIPS-avtalet och WCT, när fråga var om att tydliggöra att skyddet 
skulle avse även samlingar av uppgifter (se avsnitt 3.2.2). 

Om en ”databas” definieras endast som ”en samling av element”, skulle vilka 
verk som helst kunna anses vara en databas, men stycke 17 i ingressen syftar till 
                                                      
513 Mål C-444/02 OPAP p. 34 och mål C-490/14 Verlag Esterbauer p. 27–28. 
514 Förtydligandet i ingresspunkt 17, tredje meningen, torde uppställa endast exempel på upptag-
ningar; en e contrario-tolkning med effekt att upptagningar av andra, inte uttryckligen nämnda, 
verk inte skulle omfattas av ingresspunkten torde vara alltför långtgående.  
515 Denna tolkning stämmer också bättre överrens med den engelska språkversionen av tredje me-
ningen i stycke 17 i direktivet och den tolkning som GA har gett meningen och som har uttryckts 
inom doktrinen. GA yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 26: ”En inspelning av bestämda konst-
närliga, till exempel musikaliska verk, utgör således inte ens någon databas, medan däremot en 
samling musikaliska inspelningar inte tillhör de verk som omfattas av skyddet. Det senare framgår 
emellertid redan av den omständigheten att det i ett sådant fall inte ens föreligger någon databas.” 
Walter & von Lewinski har anfört att direktivets hänvisning till självständiga verk, data och andra 
element torde vara tillräckligt för att exkludera verk som sådana från direktivets tillämpningsom-
råde. Se härom Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.11 och 9.1.19 med fotnot 42. 
516 Jfr Virtanen 2005 s.131 f. 
517 Jfr Kaye i EIPR 1995 s. 583, Stamatoudi i Copyright in the new digital environment (2000) s. 
24, Rosenmeier i NIR 2007 s. 409 och Pila & Torremans 2016 s. 510. 
518 Beunen använder uttrycket ”autonoma” verk för verk som består av osjälvständiga delar. Se 
Beunen 2007 s. 53 och 69. Jfr Rosenmeier 2001 s. 166. 
519 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.12 och 9.1.19, Derclaye 2008 s. 58 och 64 och Hugen-
holtz 2016 s. 390. 
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att klargöra att det inte är avsikten. Denna tolkning stöds av att skäl 22 i ingressen, 
vilket anger att ”elektroniska databaser som avses i detta direktiv även kan om-
fatta anordningar såsom CR-DOM och CD-I”. Att en databas är upptagen på en 
CD-ROM utesluter den inte i sig från skydd; snarare är det så att en upptagning 
av ett självständigt verk inte kan vara en databas.520  

Stycke 19 i ingressen anger att “normalt skall en samling av flera upptagningar 
av musikstycken på en CD inte höra till detta direktivs tillämpningsområde både 
därför att den i sin egenskap av en samling inte uppfyller villkoren för upphovs-
rättsligt skydd och därför att den inte utgör en tillräckligt stor investering för att 
åtnjuta en rätt av sitt eget slag.” Ingresspunkten utgår således inte från att en 
samling av musikstycken på en CD faller utanför direktivet på grund av det inte 
utgör en databas, snarare tvärtom; en sådan samling impliceras vara en databas, 
men skyddsförutsättningar för upphovsrättsligt skydd eller skydd sui generis är 
”normalt” inte uppfyllt.  

Vidare har EUD framhållit att inte enbart en enskild uppgift utan även en 
samling av data kan utgöra ett ”självständigt element” (eng. not only an individual 
piece of information, but also a combination of pieces of information can constitute ”independent 
material”).521 Distinktionen mellan alster som består av självständiga delar och als-
ter som består av osjälvständiga delar är dock inte alltid så lätt att uppställa. Gaster 
har anfört att ett och samma alster kan bestå av såväl självständiga som osjälv-
ständiga delar.522 Gasters bedömning är inte oförenlig med kravet på att de element 
som ingår i en databas behöver vara självständiga. Det avgörande är i vilken ut-
sträckning de ingående elementen är självständiga i förhållande till varandra och 
till helheten. En databas kan helt eller delvis bestå av ”element”, såsom en vide-
osekvens, som i sig består av osjälvständiga delar (rörliga bilder).  

Till skillnad från vad som är fallet med autonoma verk, gäller att delar kan dras 
bort eller läggas till en databas utan att databasen som helhet förlorar sin inne-
börd.523 I jämförelse påverkas substansen i ett självständigt verk om en bildruta 
tas bort ur en film, om ett ord tas bort ur en novell eller en sats tas bort ur ett 
musikverk. Självständiga verk nyttjas således normalt statiskt, linjärt eller krono-
logiskt som en helhet, t.ex. genom att det betraktas, läses eller spelas upp; det är i 
regel inte möjligt att läsa en novell eller se en film från slutet till början eller från 
mitten till slutet eller från mitten till början. Databaser är däremot tänjbara och 
formbara; element kan läggas till eller dras ifrån en databas utan att det ändrar 
basens koherens. En databas har till syfte att möjliggöra för användare att söka i 
den på många olika sätt, den är inte avsedd att användas på ett linjärt sätt.524  Det 
finns ingen början eller något slut på en databas. Det finns ingen tvingande kro-
nologisk ordning av ord eller element.  

                                                      
520 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.12 och 9.1.29. 
521 Mål C-490/14 Verlag Esterbauer p. 20. 
522 Gaster 1999 s. 40. Jfr Beunen 2007 s. 54 och 69. 
523 Jfr Nordell i NIR 1991 s. 369. 
524 Se t.ex. Derclaye i J World Intellect Prop. 2002 s. 986. 
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Att databaser – till skillnad från självständiga verk – ofta har denna dynamiska 
karaktär, framhölls redan i kommissionens första utkast till direktiv, som i och 
för sig var begränsat till elektroniska databaser men som får anses gälla även för 
databaser i andra former: 

 
”It is a feature of electronically stored and manipulated data that the se-
lection process may be open-ended, just as the arrangement of the con-
tents may be in constant evolution. A database operating in real time or 
close to real time which is updated every thirty seconds, for example, has 
contents which grow over time, and from which some may eventually be 
deleted. Equally, the disposition of those contents may evolve over time 
according to new inputs and to patterns of use.”525 
 

Att elementen i en databas är självständiga på detta sätt har fått stöd av GA:  
 
”[Självständighetskriteriet] skall förstås på så sätt att uppgifterna eller ele-
menten inte skall vara sammanhängande eller åtminstone kunna åtskiljas 
utan att någon information går förlorad, varför till exempel toner eller bil-
der i en film inte omfattas. En möjlig tolkning är att hänsyn skall tas inte 
endast till elementens ömsesidiga samband med varandra, utan till deras 
samband inom en samling.”526 
 

Kravet på att elementen ska vara självständiga tar däremot inte sikte på relationen 
mellan de ingående elementen m.m. och databasproducenten, dvs. att kravet inte 
ska uppfattas så att innehållet måste vara allmänt tillgängligt. För bedömningen 
av om det föreligger en databas saknar det betydelse att samlingen består av ele-
ment som kommer från en annan källa eller från andra källor än denna samling, 
eller att den består av element som har skapats av den eller av element som tillhör 
den ena eller den andra av dessa två kategorier.527 Däremot kan gränsdragningen 
mellan åtgärder som avser skapande av element m.m. som utgör basens innehåll 
och åtgärder som avser basens upprättande ha betydelse för om den kan åtnjuta 
upphovsrättsligt skydd eller sui generis-skydd.  

6.4 Systematiskt eller metodiskt sammanställda och indivi-
duellt tillgängliga 

För att en samling ska vara en databas krävs att de självständiga elementen i sam-
lingen har sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och att de är 
individuellt tillgängliga. I litteraturen har dessa kriterier behandlats huvudsakligen 

                                                      
525 Utkastets förklarande memorandum, stycke 3.2.3.  
526 GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 39.  
527 Mål C-444/02 OPAP p. 25.  



 103 

separat, men praxis från EUD indikerar att det kan finnas ett samband mellan 
dem.  

6.4.1 Systematiskt eller metodiskt sammanställda 
Begreppen ”systematiskt” och ”metodiskt” torde vara synonymer som vart och 
ett för sig betyder ”enligt plan”. Begreppen uppställer en viss mininivå avseende 
ordningen av elementen som utgör databasens innehåll. De kan dock inte sättas 
så högt att de motsvarar förutsättningen för upphovsrättsligt skydd – upphovs-
mannens egen intellektuella skapelse – eftersom det skulle motverka syftet med 
införandet av sui generis-skyddet för icke-originella databaser.528  

Vissa författare har anfört att det möjligen finns en inre motsättning mellan 
kravet på att de ingående elementen ska vara systematiskt och metodiskt sam-
manställda och möjligheten att skydda databasen med stöd av upphovsrätt, ett 
skydd som förutsätter att urvalet och dispositionen ger uttryck för originalitet, 
dvs. en viss kreativitet.529 Kravet på systematik eller metod i sammanställandet 
behöver dock inte tolkas så strängt. Det torde inte krävas att systematiken eller 
metoden ger uttryck för någon särskild ”logik”. Sammanställandet bör kunna 
vara av litterärt (i betydelse sovrande och redigerande), konstnärligt eller estetiskt 
slag. Det hindrar inte att systematiken eller metoden är meningsfull eller användbar, 
med följd att databasen ges en struktur varigenom de ingående elementen görs 
individuellt tillgängliga för basens användare (se nedan om detta krav). Ett alltför 
långtgående krav på ”systematiskt eller metodiskt sammanställda” skulle nämli-
gen göra databasdefinitionen svårförenlig med de internationella åtagandena om 
skydd för sammanställningar. Villkoret ”sammanställts på ett systematiskt eller 
metodiskt sätt” bör därför inte sättas särskilt högt, utan snarast uppfattas som ett 
krav som syftar till att utesluta rent slumpmässiga530 eller ostrukturerade sam-
lingar. Denna uppfattning är förenlig med de krav på att sammanställandet ska 
följa en ”definite plan”, som fördes fram under förhandlingarna om den bestäm-
melse som sedermera blev artikel 2.5 BK (se avsnitt 3.2.1.1). 

6.4.2 Individuellt tillgängliga 
En grundläggande egenskap hos databaser är att en användare kan få tillgång till 
individuella element i den. Kriteriet om att de enskilda elementen m.m. behöver 
vara ”individuellt tillgängliga” skiljer sig från kravet på att de är självständiga på 
så sätt att det avser möjligheten för en användare att komma åt elementen och 
inte endast att de ska ha ett självständigt innehållsvärde. För att ett element ska 
kunna vara individuellt tillgängligt får dock förutsättas att det är självständigt.531  
Kravet på individuell tillgänglighet förstärker kravet på självständighet genom att 
                                                      
528 Jfr mål C-444/02 OPAP p. 26. Jfr också Rosenmeier 2001 s. 166 och Pila & Torremans 2016 s. 
510. 
529 Se t.ex. Kaye i EIPR 1995 s. 583 och Bensinger 1999 s. 133. Jfr Grosheide i Wash. U. J.L. & 
Pol’y 2002 s. 60 och Karnell i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2002 s. 993 f.  
530 Se härom t.ex. Stamatoudi i Copyright in the new digital environment (2000) s. 26. 
531 Se t.ex. Stamatoudi i Copyright in the new digital environment (2000) s. 24. 
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individuella element av verk eller delar av verk, såsom pixlar och ljud, inte utgör 
samlingar av data. De individuella pixlarna eller ljuden som sådana är inte indivi-
duellt tillgängliga, utan endast som en del av en bild eller en ljudupptagning, som 
i sig således inte utgör en databas. Ett annat sätt att uttrycka det är att en använ-
dare måste ha möjlighet att söka bland enskilda element i en databas och att det 
är de element m.m. som är sökbara som är individuellt tillgängliga. De enskilda 
elementen är inte individuellt tillgängliga om användaren måste gå igenom hela 
innehållet i en bas för att kunna finna ett specifikt element.  

Det sätt på vilket de enskilda elementen kan vara individuellt tillgängliga kan 
variera. I artikel 1.2 anges att elementen ska vara vart och ett för sig tillgängliga genom 
elektroniska medier eller på något annat sätt. Den individuella tillgängligheten förtyd-
ligas i ingresspunkt 13 i vilken anges att åtkomsten kan ske genom ”elektroniska, 
elektromagnetiska, elektro-optiska eller andra liknande metoder”. I andra me-
ningen i punkt 17 anges att elementen m.m. ska vara ”tillgängliga självständigt 
från varandra” och i punkt 20 anges att direktivet omfattar sådana element som 
är nödvändiga för att vissa databaser, såsom ordlistor eller indexsystem, ska 
kunna fungera och rådfrågas. Kravet på individuell tillgänglighet kan således upp-
nås på skilda sätt, såväl direkt som indirekt. Direkt tillgänglighet kan åstadkom-
mas genom att användaren kan nyttja databasens sammanställning, och indirekt 
tillgänglighet kan åstadkommas genom ett index, en ordlista eller ett datorpro-
gram. Kravet på individuell tillgänglighet synes således höra samman med kravet 
på den systematik eller metod som sammanställningen ger uttryck åt, vilket också 
är den uppfattning som EUD har gett stöd åt. 

I OPAP-avgörandet uppställde EUD en direkt koppling mellan kravet på ”sys-
tematiskt eller metodiskt sammanställda” och ”individuellt tillgängliga.” Dom-
stolen anförde att det visserligen inte kunde uppställas något krav på att den sys-
tematiska eller metodiska sammanställningen var fysiskt synlig, men att detta vill-
kor innebär att 

 
”samlingen skall finnas på ett fast medium av något slag och att det på teknisk 
väg, till exempel genom elektroniska, elektromagnetiska, elektrooptiska el-
ler andra metoder, som till exempel ett index, en innehållsförteckning, en 
översikt eller en särskild klassificeringsmetod, skall var möjligt att finna 
varje självständigt element i samlingen.”532 [min kursivering] 
 

För denna bedömning hänvisade domstolen till stycke 13 i direktivets ingress, 
enligt vilken databasdirektivet skyddar ”sammanställda verk, ibland kallade ’sam-
lingsverk’, data eller annat material vars bearbetning, lagring eller åtkomst sker 
genom elektroniska, elektromagnetiska, elektro-optiska eller andra liknande me-
toder.” Domstolen hänvisade också till stycke 21 i direktivets ingress, enligt vilket 

                                                      
532 Mål C-444/02 OPAP p. 30. 
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”skydd enligt detta direktiv skall gälla databaser i vilka verk, data och andra ele-
ment sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt. Det krävs dock inte 
att detta material har lagrats på ett organiserat sätt.”  

Vidare uttalade EUD i samma avgörande att kravet på ”systematiskt eller me-
todiskt sammanställda och individuellt tillgängliga” innebar att en databas känne-
tecknades av en metod för att i densamma återfinna var och en av dess bestånds-
delar. Domstolen poängterade att detta särdrag skilde en databas från en samling 
av element som innehöll upplysningar, men som saknade en funktion för att be-
handla de enskilda elementen i samlingen.533 

Kraven på att samlingen ska finnas på ett fast medium och att det ska finnas en 
metod för att åtkomma var och en av dess beståndsdelar innebär att domstolen 
synes uppställa en inbördes relation mellan kravet på ”systematiskt eller meto-
diskt sammanställda” och ”individuellt tillgängliga”. En samling kan till synes 
vara ”oordnad”, men ändå vara en databas, eftersom det finns en metod för att 
finna varje självständigt element.534 Omvänt skulle en samling som är uppenbart 
välordnad – t.ex. den alfabetiska förteckningen över abonnenter i en telefonka-
talog – redan genom dess systematiska eller metodiska sammanställning inte för-
utsätta mer ”metod” än ”klassificeringsmetoden” att elementen är ordande alfa-
betiskt och alltså kan eftersökas med ögonen. GA tycks ha fört ett liknande reso-
nemang när den anförde att kravet på systematiskt och metodiskt sammanställt 
var uppfyllt redan om en datastruktur fastställdes och sammanställningen skapa-
des först när ett därför relevant sökprogram används, i huvudsak genom att data 
sorterades och eventuellt indexerades.535  

Det torde således inte uppställas något generellt krav på vad som avses med 
”systematiskt eller metodiskt sammanställda” respektive ”individuellt tillgäng-
liga”, utan det får bedömas i varje enskilt fall där det avgörande är – såsom EUD 
uttryckt – att det ska vara möjligt för en användare att finna varje självständigt 
element i samlingen. ”Samlingar” som inte torde uppfylla dessa kriterier är en 
samling av slumpvisa anteckningar eller en hårddisk med osorterade data. Endast 
lagring av information omfattas alltså inte av begreppet databas. Denna uppfatt-
ning finner stöd i utkastets förklarande memorandum, enligt vilket definitionen 
av databas inte avsåg att omfatta “the mere stockage of quantities of works or 
materials in electronic form.”536 Omvänt gäller att om en hårddisk (eller annat 
lagringsutrymme) med osorterad information kombineras med en mjukvara som 
gör det möjligt att åtkomma den lagrade datan, torde villkoren vara uppfyllda.537  

En relaterad fråga är vad som gäller för databaser vars innehåll varierar över 
tid, dvs. om kravet på individuell tillgänglighet förutsätter att basens innehåll är 
                                                      
533 Op. cit. p. 31. 
534 Jfr Chalton i CLSR 1995 s. 296. 
535 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 37. Jfr Rosén i NIR 1993 s. 270. 
536 Se stycke 1.1 i andra delen av Utkastets förklarande memorandum. Jfr GA:s yttrande i mål C-
46/02 Oy Veikkaus p. 38. Jfr också Virtanen som tycks öppen för att databasdefinitionen kan 
omfatta även samlingar av slumpvis eller osorterad data, se Virtanen 2005 s. 126 f. 
537 Hugenholtz 2016 s. 390. Jfr Stamatoudi i Copyright in the new digital environment (2000) s. 32. 
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permanent. Ett sådant krav tycks dock vara alltför långtgående mot bakgrund av 
databasers ofta icke-statiska karaktär. Kriteriet torde snarare ta sikte på att de 
element som vid varje tidpunkt utgör basens innehåll är individuellt tillgängliga.  

En annan fråga är om kravet på individuell tillgänglighet förutsätter att basens 
ingående element måste ha en ”fysisk” närhet till varandra.538  EUD:s uttalande 
om att ”samlingen skall finnas på ett fast medium av något slag” [min kursivering], 
torde dock inte sträcka sig så långt; rimligare är att kravet tar sikte på att vart och 
ett av de ingående elementen ska finnas på ett fast medium och att de tillsammans 
utgör en samling (se strax nedan om detta ord). Denna tolkning har också stöd i 
den engelska språkversionen (”a fixed base” istället för ”one fixed base”).539  

6.5 En samling av sammanställda element m.m. 
Ett särskilt kriterium av databasdefinitionen är att det ska vara fråga om en ”sam-
ling”. Begreppet ”samling” finns också i artikel 2.5 BK och torde avse samma 
sak som i den bestämmelsen; den avser ett avgränsat helt bestående av verk eller 
andra element, ett synsätt som förstärks av att de ingående verken m.m. ska ha 
”sammanställts” på ett systematiskt eller metodiskt sätt, varigenom uppnås en 
förening eller enighet mellan de ingående elementen. Att begreppet samling har 
använts istället för ”sammanställning”, som är det som används i TRIPS, torde 
inte ha någon betydelse, eftersom begreppen bedöms vara synonyma.540 I skäl 13 
till direktivet anges också att det avser ”sammanställda verk, ibland kallade ’sam-
lingsverk’” (på engelska ”collections, sometimes called ’compilations’”). 

Viss doktrin har anfört att det lämnas till medlemsstaternas domstolar att av-
göra om det ska uppställas ett krav på att samlingen behöver bestå av ett visst 
större antal verk eller andra element.541 Att den frågan skulle lämnas till medlems-
staternas domstolar att avgöra verkar dock inte troligt, eftersom det sannolikt 
skulle leda till olika bedömningar i skilda länder. Rimligt är i stället att kravet på 
minsta antalet ingående element m.m. är enhetligt inom gemenskapen. 

Att ett verk inte kan utgöra en samling följer av att det då snarast skulle vara 
fråga om ett alster som utgör en annan verkskategori. Fråga är om det är tillräck-
ligt med endast två verk eller andra element för att det ska vara fråga om en sam-
ling. I det förklarande memorandum till kommissionens första utkast anfördes 
att det inte kunde uppställas någon absolut gräns för hur många element som 
krävdes för att det skulle vara fråga om en samling.542 Ett förslag från parlamentet 
om att komplettera databasdefinitionen med en bestämmelse om att den för sin 

                                                      
538 Beunen 2007 s. 60 med fotnot 83. 
539 Jfr Walter & von Lewinski, som tvärtom har anfört att begreppet databas förutsätter att lagring 
har skett på ett ställe, se Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.15. 
540 Se avsnitt 3.2.2. 
541 Se Hugenholtz i Concise European Copyright Law (2006) s. 316. 
542 Se Utkastets förklarande memorandum – del två, stycke 1.1: “This Directive cannot determine 
the minimum number of items to be selected or arranged in order to qualify for copyright protec-
tion as a collection. Each case will have to be decided on its own merits.”  
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tillämpning förutsatte ”ett stort antal uppgifter eller andra element”543, fick stöd 
varken av kommissionen eller rådet, vilka bedömde att ett sådant villkor skulle 
ge upphov till tolkningsproblem samt att det stred mot TRIPS och det utkast till 
protokoll till BK som senare blev WCT.544  

Databasdefinitionen i det slutliga direktivet kan således inte tolkas till att upp-
ställa ett krav på ”stort antal”. Derclaye har anfört att det faktum att rådet och 
kommissionen motsatte sig parlamentets förslag måste uppfattas som att intent-
ionen var att även några få element kunde vara tillräckligt för att aktualisera till-
lämpning av direktivet. Enligt Derclaye bör en samling av två element kunna utgöra 
en databas.545 Det verkar mindre troligt. Faktum att direktivet inte uppställer nå-
got uttryckligt krav på ”stort antal” element m.m. förhindrar inte att ett krav på 
ett ”visst” antal redan följer av kravet på att det ska vara fråga om en ”samling”. 
I enlighet med vad som gäller enligt de internationella konventionerna torde kra-
vet på att det ska vara fråga om ”en samling” nämligen förutsätta att fråga är om 
ett visst antal ingående element (se avsnitt 3.2.1.3). Att ett visst antal element m.m. 
skulle fordras för att det ska vara fråga om en samling torde också följa implicit 
av att samlingens innehåll ska ha ”sammanställts på ett systematiskt eller meto-
diskt sätt”. Rent språkligt och praktiskt är det svårt att föreställa sig hur en sam-
manställning av endast två uppgifter skulle kunna ske ”metodiskt” eller ”syste-
matiskt”.  

I litteraturen har uttryckts att databaser bestående av endast ett fåtal element 
inte bör omfattas av direktivets tillämpningsområde, och att direktivet därför bör 
kompletteras med ett krav om ”stort antal” element m.m.546 Det har bl.a. anförts 
att motsvarande krav i den nordiska katalogregeln delvis syftar till att att utesluta 
rena faktauppgifter från skydd, vilket skulle kunna vara ett skäl till att införa kri-
teriet också för databasdefinitionen.547 Det resonemanget är möjligen något fyr-
kantigt; det torde följa redan av kraven på ”samling” och ”systematiskt och me-
todiskt sammanställda” att definitionen uppställer krav på ett visst antal element. 
Eftersom intrångsbedömningar för sui generis-rätten inte, såsom för katalogregeln, 
är begränsad till eftergöranden, skulle ett krav på ”stort antal uppgifter” i vilket 
fall inte utesluta de utmaningar som sui generis-rätten innebär i fråga om att hindra 
förfoganden av över enskilda faktauppgifter. 

6.6 Databashanterare 
I praktiskt, tekniskt språkbruk kan ordet databas ha två betydelser. I snäv bemär-
kelse avses samlingen som sådan med sin struktur och information. I bredare 
bemärkelse omfattas även den programvara – databashanterare – som kan tolka 
strukturen i databasen (se avsnitt 1.2). Medan databasdirektivet klart omfattar den 

                                                      
543 Se avsnitt 5.2.5. 
544 Se avsnitt 5.2.6 och 5.2.7. 
545 Derclaye i J World Intellect Prop. 2002 s. 996 och Derclaye 2008 s. 56. 
546 Dercalye i J World Intellect Prop. 2002 s. 997.  
547 Bensinger 1999 s. 28. Jfr Karnell i Protecting Works of Fact (1991) s. 71. Se härom avsnitt 4.1. 



 108 

första typen, är det inte helt tydligt om direktivet avser att även ge skydd för 
databashanterare – de skulle i stället möjligen kunna skyddas av upphovsrättsligt 
skydd i enlighet med datorprogramdirektivet. I artikel 1.3 i databasdirektivet av-
gränsas datorprogram från direktivets tillämpningsområde:  
 

”[s]kydd enligt detta direktiv tillämpas inte på sådana datorprogram som 
används då en databas som är tillgänglig genom elektroniska medier till-
verkas eller används.” 
 

En tolkning e contrario av denna bestämmelse skulle innebära att andra datorpro-
gram än dem som används i framställningen eller användningen av elektroniska 
databaser kan falla inom direktivets tillämpningsområde om de uppfyller kraven 
för att utgöra en databas.548 Snarare bör artikel 1.3 förstås i ljuset av att det är 
sådana datorprogram som omnämns i artikeln som har direkt anknytning till da-
tabaser. Artikeln innebär då närmast ett förtydligande på det område där det möj-
ligen kan behövas ett förtydligande. För tydlighets skull hade det möjligen varit 
mer riktigt att ange att alla datorprogram utesluts från direktivets tillämpnings-
område, särskilt eftersom det finns särskilda bestämmelser om skydd för dator-
program i det s.k. datorprogramdirektivet – något som också framhålls i skäl 23 
i direktivets ingress:  
 

”Uttrycket databas skall inte tillämpas på datorprogram som används då 
en databas tillverkas eller används eftersom dessa datorprogram skyddas 
av rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för 
datorprogram.” 
 

Ett liknande uttalande gjordes i kommissionens första utkast till direktiv: 
 
Whereas the term database should not be taken to extend to any computer 
programme used in the construction or operation of a database, which 
accordingly remain protected by Council directive 91/250/EEC.549 
 

Förhållandet mellan databas- och datorprogramdirektiven utvecklas i artikel 2.a i 
databasdirektivet, i vilken anges att databasdirektivet inte påverkar tillämpningen 
av gemenskapsbestämmelser om rättsligt skydd för datorprogram. Att avgränsa 
databasdirektivets tillämpningsområde utifrån vad som faller inom datorpro-
gramdirektivets tillämpningsområde skulle kunna möta vissa svårigheter, ef-
tersom det senare direktivet inte innehåller någon definition av vad som avses 
med ”datorprogram”.  

                                                      
548 Derclaye 2008 s. 67. 
549 Utkastet, skäl 18. 
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Enligt artikel 1.1 i datorprogramdirektivet ska datorprogram och dess förbe-
redande arbeten skyddas som litterära verk enligt BK. Enligt artikel 1.2 ska skyd-
det gälla ett datorprograms alla uttrycksformer, medan idéer och principer som 
ligger bakom de olika detaljerna i ett datorprogram, även de som ligger bakom 
dess gränssnitt, inte är upphovsrättsligt skyddade enligt det direktivet. Att dator-
programdirektivet inte innehåller någon legaldefinition av vad som avses med 
datorprogram har motiverats av att en sådan riskerar bli förlegad med den tek-
niska utvecklingen.550 I förarbetena till direktivet anges datorprogram som ”en 
uppsättning instruktioner med syftet att få en informationshanterande apparat, 
en dator, att utföra sina funktioner.”551 I rättspraxis har EUD uttalat att ett da-
torprograms källkod och objektkod utgjorde sådana uttrycksformer för ett da-
torprogram som åtnjöt upphovsrättsligt skydd för datorprogram med stöd av 
artikel 1.2 i datorprogramdirektivet.552 Däremot kunde inte ett grafiskt användar-
gränssnitt vara en uttrycksform för ett datorprogram i datorprogramdirektivs me-
ning och kunde därför inte heller omfattas av det upphovsrättsliga skyddet för 
datorprogram enligt det direktivet. Domstolen framhöll dock att ett sådant gräns-
snitt kunde omfattas av upphovsrättsligt skydd som verk enligt infosocdirektivet, 
om gränssnittet utgjorde upphovsmannens egen intellektuella skapelse.553 I Nin-
tendo-avgörandet uttalade EUD att videospel var komplexa skapelser som inte bara 
innefattade datorprogram utan även beståndsdelar i form av bilder och ljud. Även 
om beståndsdelarna hade kodats i ett programmeringsspråk, hade de ett eget kre-
ativt värde som inte kunde reduceras till enbart programkoden. I den mån delar 
av ett videospel, såsom beståndsdelar av bilder och ljud, bidrog till verkets origi-
nalitet var de skyddade, tillsammans med verket i dess helhet, av upphovsrätt 
inom ramen för infosocdirektivet.554 Av praxis från EUD följer att datorpro-
gramdirektivets tillämpningsområde är begränsat till skydd för ett datorprograms 
källkod och objektkod, men att andra delar eller utflöden av ett datorprogram 
kan skyddas av infosocdirektivet. Det är ett betydelsefullt klargörande för data-
basernas del eftersom databasdirektivets databasdefinition inte omfattar sådana 
element.  

Stadgandena i artiklarna 1.3, 2 och ingresspunkt 23 får, i ljuset av EUD:s ut-
tolkning av datorprogramdefinitionen, ses som förtydliganden motiverade av data-
basdirektivets breda tillämpningsområde. Frågan om vad som omfattas eller inte 
omfattas av databasdirektivet får istället avgöras utifrån en tolkning av kriterierna 

                                                      
550 Se Proposal for a Directive on the legal protection of computer programs, COM (88) 816 final, 
17 March 1989, s. 6 (cit. 1989 års förslag till datorprogramdirektiv) och Commission Staff Working 
Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights, 
SEC(2004) 995, Bryssel den 19 juli 2004 s. 8 (cit. Commission Staff Working Paper 2004). Jfr Wolk, 
Datorprogramalster i upphovsrätten, Iustus, Uppsala 2016 s. 39 ff. (cit. Wolk 2016). 
551 Se 1989 års förslag till datorprogramdirektiv s. 2. 
552 Se mål C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace p. 34 f. 
553 Op. cit. p. 28 ff. Jfr Nordell i NIR 1999 s. 37 ff. om utvecklingen i amerikansk praxis. 
554 Se mål C-355/12 Nintendo m.fl. p. 23. Jfr Wolk 2016 s. 45 ff. 
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för databas i artikel 1.2.555 Denna uppfattning får stöd i skäl 20 till databasdirek-
tivet, enligt vilket direktivet är tillämpligt ”[ä]ven på sådana element, exempelvis 
[ordlistor]556 och indexsystem, som är nödvändiga för att vissa databaser skall 
kunna fungera och kunna rådfrågas.” På liknande sätt, men något mer inklude-
rande i förhållande till möjligheten att skydda s.k. databashanterare med stöd av 
bestämmelserna i databasdirektivet, framhölls i utkastet till direktiv: 
 

”Whereas the protection of a database should extend to the electronic ma-
terials without which the contents selected and arranged by the maker of 
the database cannot be used, such as, for example, the system made to 
obtain information and present information to the user in electronic or 
non-electronic form, and the indexation and thesaurus used in the con-
struction or operation of the database.”557 

 
Ordlistor och indexsystem är exempel på sammanställningar av data som lagras 
tillsammans med en databas och som möjliggör tillgång till basen. Sådana verktyg 
kan innebära snabbare och mer effektiv tillgång till de eftersökta elementen. 
EUD har också uttalat att direktivets databasdefinition förutsätter att ”det på 
teknisk väg, till exempel genom elektroniska, elektromagnetiska, elektrooptiska 
eller andra metoder, som till exempel ett index, en innehållsförteckning, en över-
sikt eller en särskild klassificeringsmetod, skall var möjligt att finna varje själv-
ständigt element i samlingen.”558 Stadgandet i skäl 20 ger uttryck åt att sådana 
verktyg är skyddade som delar av en databas. von Lewinski har däremot anfört att 
sådana verktyg omfattas av databasdirektivet endast om de inte är datorpro-
gram.559 Även om databasdirektivet ställer krav på att varje databas (för att om-
fattas av databasdirektivet) behöver kombineras med en metod för att finna varje 
självständigt element i en samling, finns det inget som hindrar att skilda aspekter 
av den metoden skyddas med stöd av skilda regelverk. I den utsträckning som 
metoden utgörs av ett datorprogram omfattas dess källkod och programkod av 
bestämmelserna i datorprogramdirektivet, medan andra aspekter av programmet 
– såsom dess roll som metod för att finna varje självständigt element i samlingen 
– kan omfattas av databasdirektivet. Förhållandet mellan datorprogramdirektivet 

                                                      
555 Jfr Gaster som anfört att stadgandena i artiklarna 1.3 och 2 samt skäl 23 innebär att databasdi-
rektivet avser att exkludera alla datorprogram från sitt tillämpningsområde; Gaster 1999 s. 44.  
556 I den svenska språkversionen återges begreppet ”ordböcker”. Den engelska (thesaurus), franska 
(thésaurus) och tyska (Thesaurus) använder begrepp som på svenska bättre svarar mot begreppet 
”ordlista”. I sin översättning använder Karnell ordet ”ordböcker”, se Karnell i NIR 1999 s. 211. 
557 Utkastets ingress, stycke 17. 
558 Mål C-444/02 OPAP p. 30.  
559 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.30. För liknande resonemang, se Rosenmeier 2001 s. 
166 f., Virtanen 2005 s. 135, Virtanen 2008 s. 31, Renman Claesson & Wainikka 2014 s. 62 f. och 
Hugenholtz 2016 s. 390 f. 
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och databasdirektivet skulle alltså, liksom som gäller för relationen mellan dator-
programdirektivet och infosocdirektivet, vara att de kompletterar varandra i det 
att de ger skydd för skilda aspekter hos samma företeelse. 

Som utvecklas i avsnitt 8.1.5.6 kan en väsentlig investering i ”presentation” av 
innehållet i en databas – i betydelsen resurser som läggs ned på att förse databasen 
med en informationsbehandlingsfunktion, det vill säga de resurser som läggs ned 
på att systematiskt eller metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera 
dem så att de är individuellt tillgängliga – resultera i sui generis-skydd för databasen. 
Härigenom kan sui generis-rätten ge skydd för upprättande av databashanterare i 
form av datorprogram. Det hindrar inte att datorprogrammets källkod och pro-
gramkod ges upphovsrättsligt skydd i enlighet med bestämmelserna i datorpro-
gramdirektivet. 

6.7 Relation till det internationella skyddet för sammanställ-
ningar 

EUD har sammanfattat att begreppet databas i den mening som avses i artikel 
1.2 i databasdirektivet tar sikte på ”varje samling som innehåller verk, uppgifter 
eller andra element som kan särskiljas från varandra utan att deras innehållsvärde 
påverkas och som innefattar någon form av metod eller system som gör det möj-
ligt att återfinna var och en av dess beståndsdelar.” Vidare har domstolen fram-
hållit att ”samlingen skall finnas på ett fast medium av något slag och att det på 
teknisk väg, till exempel genom elektroniska, elektromagnetiska, elektrooptiska 
eller andra metoder, som till exempel ett index, en innehållsförteckning, en över-
sikt eller en särskild klassificeringsmetod, skall var möjligt att finna varje själv-
ständigt element i samlingen.” 

Fråga är om direktivets databasdefinition avser samma sak som ”samling” i 
artikel 2.5 BK och ”sammanställning” i artikel 10.2 TRIPS och artikel 5 WCT, 
eller om det finns en skillnad mellan begreppen. Under förhandlingarna om di-
rektivet anpassades databasdefinitionen för att falla inom TRIPS-bestämmel-
sen.560 Liedes har anfört att databasdirektivets upphovsrättsliga skydd är i full en-
lighet med konventionsbestämmelserna.561 Liksom konventionsbestämmelserna 
tar databasdefinitionen sikte på en samling eller en sammanställning, samt att de 
kan komma till uttryck i såväl analog som annan form. Härutöver specificerar 
artikel 1.2 i direktivet att följande uttryckliga villkor ska vara uppfyllda för att en 
samling ska vara en databas: 

− den utgörs av självständiga verk, data eller andra element 
− elementen har sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt, och 
− elementen är individuellt tillgängliga genom elektroniska medier eller på 

något annat sätt. 

                                                      
560 Se avsnitt 5.2.6. Jfr Gaster i Ent. LR 1995 s. 259. 
561 Se Liedes i Festskrift till Karnell s. 447. 
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Som har framgått av beskrivningen och analysen av de förpliktelser som gäller 
enligt de internationella konventionerna (se avsnitt 3.2 och 3.5) omfattar de sam-
lingar av åtminstone verk. I TRIPS har förtydligats att även samlingar av annat 
än verk, såsom ”uppgifter eller annat material”, exempelvis ”element”, ges ett 
internationellt skydd. Det får anses ligga i sakens natur att det handlar om själv-
ständiga element; annars är samlingen snarast ett självständigt verk såsom ett audio-
visuellt verk eller ett musikverk. Vidare torde kravet i databasdirektivet att de 
ingående elementen ska vara ”systematiskt eller metodiskt sammanställda” inte 
innebära något utöver vad som följer av konventionsåtagandena. Systematiken 
eller metoden behöver inte vara ”logisk” i strikt mening – den kan vara litterär (i 
betydelse sovrande och redigerande), konstnärlig eller estetisk. En systematik el-
ler metod för innehållet i en bas gör också de ingående elementen individuellt till-
gängliga för basens användare. Villkoret ”sammanställts på ett systematiskt eller 
metodiskt sätt” bör uppfattas som ett krav som syftar till att utesluta rent slump-
mässiga eller ostrukturerade samlingar – och i det ligger inte något nytt krav utö-
ver vad som följer av konventionernas allmänna förutsättning att det ska vara 
fråga om en ”samling” eller ”sammanställning”. Genom ”samlandet” eller ”sam-
manställandet” ordnas enskilda element i förhållande till varandra och de blir 
därigenom individuellt tillgängliga från att tidigare ha varit fristående från 
varandra eller att ha utgjort en osorterad samling. Direktivets databasdefinition 
är i visst avseende bredare än vad som följer av konventionerna, eftersom kravet 
på individuell tillgänglighet kan uppnås på elektroniskt eller annat sätt; det krävs 
inte att elementen är fysiskt eller synligt individuellt tillgängliga. Det är tillräckligt 
att det finns någon metod att tekniskt komma åt de enskilda elementen. 
 När EUD har tolkat databasdirektivets krav på upphovsrättsligt skydd har den 
hänvisat till de krav som uppställs i TRIPS och WCT. Domstolen har därmed 
implicit uttryckt stöd åt uppfattningen att direktivets upphovsrättsliga skydd fall-
ler inom de ramar som konventionerna uppställer. 
 I rättspraxis från EUD har dock framkommit att databasdefinitionen innebär 
ett uttryckligt krav på att de ingående elementen ska finnas på ett fast medium av något 
slag. Det innebär att samlingar av fysiska (tredimensionella) element inte kan om-
fattas av databasdirektivet. Såsom framkommit i avsnitt 3.2 är det min bedöm-
ning att såväl TRIPS som WCT uppställer krav på upphovsrättsligt skydd för 
samlingar av fysiska företeelser. Det kan t.ex. vara fråga om konstutställningar 
med bilder.562 
 Alla databaser enligt direktivet är en samling eller en sammanställning enligt 
TRIPS och WCT, men däremot kan inte varje samling vara en databas. EUD 
                                                      
562 Jfr Rosenmeier 2001 s. 169 med hänvisningar, bl.a. till ett äldre danskt avgörande. Se även Be-
unen 2007 s. 61 ff. för en redogörelse över äldre kontinentaleuropeisk praxis om konstsamlingar. 
Beunen stödjer att direktivets databasdefinition omfattar samlingar av fysiska föremål, se Beunen 
s. 63. Även Axhamn 2006 s. 44 uppfattar att databasdefinitionen omfattar samlingar av fysiska 
föremål. Se också Renman Claesson & Wainikka 2014 s. 60 och 68 ff. som tycks vara av uppfatt-
ningen att databasdirektivet harmoniserar det upphovsrättsliga skyddet för alla sammanställningar, 
inklusive sammanställningar av fysiska exemplar såsom konstutställningar. 
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tycks dela denna uppfattning när den har framhållit att den speciella karaktär som 
begreppet databas ges i direktivet har sin grund i det funktionella kriteriet att främja 
utvecklingen av system för ”datalagring” och ”databehandling” (skälen 10 och 
12 i direktivet), med hänsyn till ”den mycket starka ökningen inom gemenskapen 
och i världen av den informationsvolym som varje år genereras och behandlas 
inom alla handels- och industrisektorer” (skäl 10 i direktivet).  

Databasdirektivet kan göra anspråk på att harmonisera det upphovsrättsliga 
skyddet endast för sådana samlingar (eller sammanställningar) som omfattas av 
direktivets databasdefinition. Även om databasdefinitionen innebär ett krav på 
att samlingen ska finnas på ett fast medium av något slag, så hindrar det inte att 
medlemsstaterna på nationell nivå, i enlighet med internationella åtaganden (och 
vad som följer av EUD:s tolkning av det harmoniserade originalitetskravet, se 
avsnitt 7.4.7), skyddar sammanställningar som inte finns på ett sådant medium. 
Databasdirektivets databasdefinition innebär alltså inte någon ”konflikt” med 
konventionernas krav. 

Allmänt måste dock konstateras att det är en brist i utformningen av direktivet 
att det inte är tydligt systematiserat i förhållande till konventionsbestämmel-
serna.563 Det är inte förvånande att det i en del medlemsstater finns ett uttryckligt 
skydd både för databaser som för andra sammanställningar. Så är situationen i 
t.ex. Storbritannien, Tyskland och Österrike som ger skydd för såväl ”databaser” 
i databasdirektivets mening, som för sammanställningar vilka inte uppfyller di-
rektivets databasdefinition.564 Den ordningen innebär dock att det kan uppstå 
störningar på den inre marknaden. Sådana störningar kan uppstå t.ex. om en sam-
manställning inte ges skydd i en medlemsstat, men däremot i en annan. Skillnader 
i skydd mellan import- och exportland stör samhandeln och leder till snedvrid-
ning i konkurrensen.  

6.8 Moderna uttryck för databaser 
När databasdirektivet antogs avsåg det ursprungligen att reglera centraliserade, 
stora databaser (se avsnitt 1.2). Redan i samband med att direktivet förhandlades 
diskuterades om det kunde bli tillämpligt på s.k. multimedia, ett ord som dock 
inte återges i direktivet. Efter att direktivet antogs har förutsättningarna för att 
samla in, presentera och söka efter information online ändrats med utvecklingen 
av internet och andra digitala nätverk. En övergripande fråga är om databasdefi-
nitionen omfattar webbplatser och webbsidor. Relaterade frågor är om s.k. moln-
tjänster (cloud computing) och skilda slag av plattformar eller tjänster där enskilda 
användare kan ladda upp eller redigera material, såsom sociala nätverk och wikis, 
omfattas av databasdefinitionen. En annan företeelse som inte kunde förutses 

                                                      
563 Jfr Chalton i EIPR 1998 s. 178, Leistner i IIC 2002 s. 441 med not 23, Aplin, The Challenges of 
Multimedia (2005) s. 46 ff. och 204, Axhamn 2006 s. 46 f., Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 
9.1.23 och Hugenholtz 2016 s. 393. 
564 Se Nauta Dutilh (2003), The implementation and application of Directive 96/9/EC on the legal 
protection of databases, s. 17 ff., 34 ff. och 326 ff. med hänvisningar. 



 114 

när direktivet antogs är s.k. big data, varmed avses mycket stora mängder digitalt 
lagrad information. I det följande analyseras om direktivets databasdefinition kan 
bli tillämplig på nämnda fenomen. 

6.8.1 Webbplatser och webbsidor 
I litteraturen har anförts att enskilda webbplatser skulle kunna uppfylla villkoren i 
direktivets databasdefinition.565 Liksom för andra företeelser gäller att en bedöm-
ning behöver göras i varje enskilt fall. Allmänt gäller att en webbplats utgörs av 
en sammanhängande samling av dokument, texter, bilder och andra upphovs-
rättsligt skyddade eller oskyddade element. Samlingen lagras i regel på en s.k. 
webbserver och enskilda får åtkomst till webbplatsen via internet. För att sam-
lingen med material ska omfattas av databasdefinitionen gäller de allmänna för-
utsättningarna om att de ingående självständiga elementen – verken, bilderna, 
texterna osv. – behöver vara systemtiskt och metodiskt sammanställda och indi-
viduellt tillgängliga. Den systematiska eller metodiska sammanställningen behö-
ver inte vara synbar för tredje man, kravet är uppfyllt genom lagringen på servern 
i kombination med att elementen är individuellt tillgängliga för användarna ge-
nom användargränssnittet eller på annat sätt. Webbplatsen som databas avgrän-
sas ”utåt” i förhållande till andra företeelser genom kravet på att det ska vara 
fråga om en samling. 

En annan fråga är om en webbsida, dvs. en enstaka sida på en webbplats, kan 
vara en databas.566 En webbsida utgör ett användargränssnitt varigenom en an-
vändare kan få åtkomst till innehållet på webbplatsen. Webbsidan kan presentera 
texter, bilder och andra element som utgör innehållet i en bakomliggande data-
bas. Webbsidan kan därmed utgöra en metod för att presentera innehållet i en 
databas och för att göra självständiga element i databasen individuellt tillgängliga. 

Webbsidor som endast innehåller länkar till verk och andra element som finns 
på andra webbplatser utgör inte databaser omfattande de elementen eftersom 
elementen inte utgör en enhetlig, avgränsad samling. Däremot skulle samlingen 
av länkar kunna utgöra en databas i sig, men då avse länkarna som sådana och 
inte de element som de länkar till.567 

För sökbara webbplatser där informationen kan redigeras av besökarna själva 
via ett webbgränssnitt – wikis – torde gälla att de uppfyller databasdefinitionen. 
De ingående elementen, texter och bilder, har i regel ett självständigt informat-
ionsvärde, är sammanställda på ett systematiskt eller metodiskt sätt och är indi-
viduduellt tillgängliga på elektronisk väg. Det har för databasdefinitionen inte nå-
gon betydelse om innehållet kan läggas in eller redigeras av enskilda användare. 

                                                      
565 Se t.ex. Stokes, Digital Copyright (2014) s. 75 f., Brazell i Copyright World 2002 s. 15 ff. och 
Renman Claesson & Wainikka 2014 s. 145 f. 
566 Jfr Grosheide i Wash. U. J.L. & Pol’y 2002 s. 59, Westkamp i J World Intellect Prop. 2003 s. 
855 och Sorvari i NIR 2005 s. 71. 
567 Jfr Hugenholtz 2016 s. 390. 
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För att en sådan databas i sig ska kunna skyddas av upphovsrätt eller sui generis-
rätt krävs att de särskilda förutsättningarna för det är uppfyllda. 

6.8.2 Multimedia 
Det finns inte någon allmänt accepterad definition av begreppet multimedia.568 
Till sin ordalydelse betyder begreppet ”flera medier” eller ”flera uttrycksmedel” 
– vanligtvis text, bild, video och ljud. Om samlingen i sig uppfyller krav på upp-
hovsrättsligt skydd genom att ge uttryck för originalitet i urval eller disposition 
av basens innehåll, skulle samlingen kunna kallas för ”multimedieverk”.  

I rådsslutsatser (i EU) har multimedia definierats som ”combinations of data, 
text, sound, graphics, animation, still and moving images, stored in digital form 
and interactively accessible.”569 Frågan om multimedieverk diskuterades också 
under förhandlingarna om databasdirektivet, men någon överenskommelse 
kunde inte nås.570 Multimedia omnämns inte heller som en kategori i tredje me-
ningen i stycke 17 i ingressen. Det är inte självklart hur de ska klassificeras upp-
hovsrättsligt; som datorprogram, sammanställningar, audiovisuella verk eller nå-
got annat.571  

De nu nämnda beskrivningarna och definitionerna av multimedia har det ge-
mensamt att de tar sikte på kombinationen av element som ofta redan i sig är 
upphovsrättsligt skyddade. Gränslinjen i förhållande till andra verkskategorier går 
närmast vid hur sambandet är mellan de ingående elementen. Om de ingående 
elementen är självständiga, dvs. har ett självständigt informationsvärde, är det 
fråga om en företeelse som omfattas av databasdirektivet – förstås under förut-
sättning att övriga kriterier i databasdefinitionen är uppfyllda.572 Så är fallet t.ex. 
om de ingående elmenten finns på ett fast medium av något slag, t.ex. en lag-
ringsenhet, och är individuellt tillgängliga – ett krav som kan uppfyllas antingen 
genom att de är individuellt synliga eller kan kommas åt individuellt med hjälp av 
någon annan metod såsom ett datorprogram. I den mån delar av ett alster av 
multimedia bidrar till verkets originalitet torde de, tillsammans med alstret i dess hel-
het, omfattas av upphovsrättsligt skydd som ett självständight (autonomt) verk 
enligt infosocdirektivet.573 

                                                      
568 Jfr Karnell i NIR 1997 s. 372, Rätten till det visuella s. 187 och Rognstad 2009 s. 115. 
569 Council Decision of May 20, 1996 adopting a multiannual community programme to stimulate 
the development of a European multi-media content in the emerging information society, INFO 
2000, artikel 1. 
570 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.10 och 9.1.28. 
571 Jfr Stamatoudi i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2001 s. 467 ff., Stamatoudi i Copyright in the new 
digital environment (2000) s. 19 ff.,  Kaye i EIPR 1995 s. 585, Sterling i IIC 1998 s. 307, Rognstad 
2009 s. 115 och 126, Cornish, Llewelyn & Aplin 2013 stycke 20-48, Renman Claesson & Wainikka 
2014 s. 70 f., Wolk 2016 s. 62 ff. och 81, Pila & Torremans 2016 s. 510 och Hugenholtz 2016 s. 
389. 
572 Jfr Rätten till det visuella s. 187, Leistner i IIC 2002 s. 444 f. och Aplin, The Challenges of 
Multimedia (2005) s. 46 ff. 
573 Jfr mål C-355/12 Nintendo m.fl. p. 23. 



 116 

Den springande punkten för bedömningen av om ett multimedieverk omfat-
tas av databasdefinitionen är den om de ingående elementens informationsvärde. 
EUD har uttalat att även om värdet hos ett element i en samling kan öka på grund 
av att det ingår i samlingen, kan elementets utdrag ur densamma leda till att dess 
värde minskar, vilket dock inte påverkar att det ska anses utgöra ett ”självständigt 
element” om elementet behåller ett självständigt informationsvärde. En minsk-
ning av informationsvärdet hos ett element som är kopplad till elementets utdrag 
ur en samling som den ingår i hindrar nödvändigtvis inte att elementet kan om-
fattas av begreppet ”självständiga element” om elementet behåller ett självstän-
digt informationsvärde.574 Det innebär att även om de enskilda elementen i ett 
multimedieverk får ett lägre informationsvärde om de separeras från basen, så 
utgör det faktum att de har ett (eller något) informationsvärde separat från basen, 
att kravet på självständiga element är uppfyllt. Bedömningen av om det kravet är 
uppfyllt kan göras endast i varje enskilt fall, men en utgångspunkt bör vara de 
exempel som ges i databasdirektivet med audiovisuella, filmiska, litterära eller 
musikaliska verk – de ingående delarna i ett sådant verk uppfyller inte kravet på 
tillräckligt självständigt informationsvärde. Någon allmängiltig (per se) bedömning 
för alla ”multimedieverk” kan således inte göras. Det blir närmast en språkfråga 
om en viss företeelse ska beskrivas som ”multimedia” eller inte, inklusive frågan 
om vikt ska läggas vid helhetsupplevelsen eller möjligen vid att kunna uppfatta 
ett informationsvärde hos enskilda element.  

6.8.3 Molntjänster och big data 
I litteraturen har anförts att molntjänster (”cloud computing”) skulle kunna om-
fattas av databasdirektivets databasdefinition.575 Med molntjänster avses i allmän-
het affärsmodeller för användning av informationsteknologi som vanligen invol-
verar leverantörer och användare av lagringskapacitet.576 Det finns ingen enighet 
om en definition av vad som avses med en molntjänst, men NIST577 har tagit 
fram en teknisk definition som kan ge vägledning i bedömningen:578 

 
”Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-de-
mand network access to a shared pool of configurable computing re-
sources (e.g. networks, servers, storage, applications, and services) that can 
be rapidly provisioned and released with minimal management effort or 
service provider interaction.” 

 

                                                      
574 Se avsnitt 6.3.2. 
575 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.1.2. 
576 Klamberg, Magnusson Sjöberg & Öman i Rättsinformatik (2016) s. 153 och 206. Jfr Wolk 2016 
s. 15. 
577 National Institute of Standards and Technology (NIST) är en organisation som drivs av USA:s 
handelsdepartement, som bl.a. publicerar standarder och riktlinjer för informationsteknologi. 
578 Edvardsson i Rättsinformatik (2016) s. 442. 
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Beroende på inslag av kontroll för kunden, brukar molntjänster delas in i katego-
rierna Software as a Service (SaaS), varmed avses färdiga datorprogram som kan nås 
via internet, Platform as a Service (PaaS), varmed avses en plattform för utveckling 
och drift av egna applikationer, och Infrastructure as a Service (aas), varmed avses 
infrastruktur såsom lagringskapacitet.579 En molntjänst kan också kategoriseras 
efter om den är privat eller allmänt tillgänglig (publik). Exempel på det senare är 
standardiserade tjänster som t.ex. Gmail, Dropbox, iCloud, Google Apps och Project-
place men också sociala medier såsom Facebook och Instagram. Privata moln är kun-
danpassade till förutsättningarna inom en viss verksamhet. I praktiken förekom-
mer också mellanting, s.k. hybridmoln.580 Även tjänster för media såsom Netflix 
nyttjar molntjänster för leverans av media till sina kunder. Montjänster har med-
fört en accelererad utveckling av it-tjänster och möjliggjort andra företeelser 
såsom big data och internet of things. 581  

Något allmängiltigt svar på om en molntjänst uppfyller databasdefinitionen 
kan inte ges – särskilt inte eftersom det inte finns någon enighet kring vad som 
avses. Generellt gäller att endast tillhandahållande av lagringskapacitet inte är till-
räckligt. Avgörande är programvarans funktion i förhållande till de självständiga 
element – det innehåll – som lagras. Om programvaran fungerar som informat-
ionsbehandlingsfunktion, det vill säga skapar förutsättningar för att de självstän-
diga elementen ordnas systematiskt eller metodiskt och gör dem individuellt till-
gängliga, så är det fråga om en databas. Liksom för wikis gäller att det inte har 
någon betydelse om de självständiga elementen läggs in i databasen av en använ-
dare eller annan tredje part. 

Stora datamängder (big data)582 som karakteriseras av att de ingående elemen-
ten inte har eller kan ordnas systematiskt eller metodiskt med stöd av en databas-
hanterare och där det inte är möjligt att söka (eller identifiera) enskilda element, 
faller i regel utanför direktivets tillämpningsområde (jfr avsnitt 6.3–6.5). En be-
dömning behöver förstås göras i varje enskilt fall och det kan givetvis ske en 
utveckling av de tekniska möjligheterna att sammanställa stora datamängder.   

6.9 Genomförande av databasdefinitionen i svensk rätt 
Vid genomförandet av databasdirektivet anförde regeringen att när ordet databas 
användes i svenska språket, så fördes tankarna i regel till sammanställningar i 
digital form och inte till andra typer av systematiska samlingar, t.ex. vanliga tele-
fonkataloger. Eftersom direktivets definition avsåg att vara teknikneutral be-
dömde regeringen att det kunde vara vilseledande att använda ordet databaser i 
upphovsrättslagen som beteckning för alla slags sammanställningar. Vidare kon-
staterade regeringen att orden sammanställa och sammanställts användes i lag-
texten för att ange ett systematiskt samlande av verk, uppgifter eller annat 

                                                      
579 Op. cit. s. 445. 
580 Klamberg, Magnusson Sjöberg & Öman i Rättsinformatik (2016) s. 206. 
581 Edvardsson i Rättsinformatik (2016) s. 442. 
582 För en beskrivning av”big data”, se t.ex. Hashema m.fl. i Information Systems 2015 s. 98 ff.  
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material. För att beteckna skyddsföremålet som sådant, strukturen hos den sys-
tematiska samlingen, användes ordet sammanställning i motiven till lagen583 och 
i rättspraxis584. Vidare konstaterades att i svenska översättningar av motsvarande 
bestämmelser i TRIPS och WCT användes också ordet sammanställning för att 
beskriva det skyddsföremål som i direktivet kallades för databaser. Regeringen 
anförde att ordet sammanställning kunde anses vedertaget för att ange det skyd-
dade verket, varför det fanns goda skäl att utnyttja det i lagtexten. Att föremålet 
för det upphovsrättsliga skyddet var ett skapat immateriellt verk bedömdes också 
uttryckas bättre genom ordet sammanställning än genom ordet databas, eftersom 
sistnämnda ord närmast anknöt till en gestaltning av verket i en viss yttre form. 
Mot den bakgrunden bedömde regeringen att det vedertagna ordet ”samman-
ställningar” skulle användas i lagtexten. Det framhölls att direktivets harmonise-
ring inte gällde för alla sammanställningar, utan enbart för dem där de samlade 
verken eller uppgifterna var tillgängliga var för sig. Det anfördes att denna be-
gränsning inte fanns i motsvarande artiklar om sammanställningar vare sig i BK, 
i TRIPS-avtalet eller i WCT och kunde ha betydelse för vilka inskränkningar som 
fick göras.585 

Som har framkommit av avsnitt 6.7 implicerar de internationella konvention-
ernas skydd för sammanställningar att det är fråga om självständiga element. Skil-
jelinjen mellan databasdefinitionen och konventionernas krav är i stället att di-
rektivet uppställer ett krav på att samlingen ska finnas på ett fast medium av något 
slag. 

Det är problematiskt att direktivets grundläggande databasdefinition inte har 
genomförts i den svenska lagstiftningen. I fråga om det upphovsrättsliga skyddet 
för databaser gäller detta särskilt eftersom direktivet ställer krav på att de databa-
ser som omfattas av direktivets tillämpningsområde och uppfyller krav på upp-
hovsrättsligt skydd ska omfattas av en särskild ordning, bl.a. vad gäller inskränk-
ningar och undantag till förmån för den behörige användaren och tvingande be-
stämmelser om avtal (se härom avsnitt 9.6).586  

När det gäller de databaser som avses omfattas av 49 § URL kan konstateras 
att ordet ”sammanställts” i den paragrafen refererar endast till ”stort antal upp-
gifter” och inte till ”väsentlig investering”.587 Liksom för det upphovsrättsliga 
skyddet gäller att direktivets bestämmelser om sui generis-skydd etablerar en sär-
skild ordning, bl.a. vad gäller inskränkningar och undantag till förmån för den 
behörige användaren och tvingande bestämmelser om avtal (se härom avsnitt 
9.6). Genom att införa de bestämmelserna i katalogregeln har lagstiftaren ut-
sträckt dem till att omfatta även katalogprodukter oavsett om dessa uppfyller da-
tabasdefinitionen eller inte. Vidare gäller att medan det äldre katalogskyddet 

                                                      
583 Prop. 1996/97:111 s. 27 med hänvisning till SOU 1956:25 s. 138 och prop. 1988/89:85 s. 12. 
584 Prop. 1996/97:111 s. 27 med hänvisning till rättsfallen NJA 1965 s. 523 och NJA 1995 s. 256. 
585 Prop. 1996/97:111 s. 28. 
586 Jfr mål C-30/14 Ryanair p. 36. 
587 Se Karnell i NIR 1999 s. 56 f. 
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kunde omfatta samlingar bestående av fysiska företeelser – t.ex. krukväxtkort (se 
avsnitt 4.1) – utesluter databasdirektivets databasdefinition krav på att databasen 
ska ”finnas på ett fast medium” sådana samlingar från skydd inom ramen för 
databasdirektivet. 

6.10 Sammanfattning och diskussion 
Databasdirektivets databasdefinition har sin grund i ett funktionellt kriterium; 
direktivet syftar till att tillhandahålla ett rättsligt skydd för att stimulera utveckl-
ingen av avancerade system för datalagring och databehandling. Kravet att de 
ingående elementen m.m. ska vara ”självständiga” innebär att databaserna av-
gränsas i förhållande till andra (närliggande) verkskategorier, såsom filmverk. De-
finitionen avgränsar direktivets tillämpningsområde och utgör en förutsättning 
för att ett alster ska omfattas av direktivets bestämmelser om upphovsrättsligt 
skydd och sui generis-skydd. I jämförelse utgörs den strukturavgränsning som görs 
i BK, TRIPS-avtalet och WCT av kravet på originalitet i urval och disposition av 
innehållet; urvalet eller dispositionen överlappar inte det upphovsrättsliga skydd 
som kan finnas till innehållet som sådant. 

Även kravet att de ingående elementen ska vara ”individuellt tillgängliga” fyll-
ler sitt syfte, eftersom databaser primärt syftar till att tillhandahålla sitt innehåll. 
Det syftet skulle gå förlorat om det inte var möjligt att komma åt innehållet med 
ett tekniskt hjälpmedel eller på annat sätt. Vidare får kraven på att elementen ska 
vara systematiskt eller metodiskt sammanställda och att det ska vara fråga om en 
samling primärt anses uppfylla funktionerna att innehållet på något sätt ska vara 
strukturerat och dessutom utgöra något avgränsat. Samtidigt avgränsar direkti-
vets databasdefinition dess tillämpningsområde i förhållande till andra samman-
ställningar och samlingar. En utmaning är att definitionen inte är tydligt systema-
tiserad till de internationella konventionernas krav på skydd för samlingar och 
sammanställningar. För svensk del innebär databasdefinitionen att svensk rätt 
behöver skydda sådana databaser som omfattas av direktivets databasdefinition i 
enlighet med direktivets krav och systematik vad gäller ensamrätter, inskränk-
ningar och tvingande bestämmelser till förmån för den behörige användaren 
m.m., i tillägg det skydd som behöver ges för andra sammanställningar enligt 
konventionerna. De sammanställningar som omfattas av konventionerna men 
inte direktivet är sådana som består av fysiska föremål. 

Det skulle kunna argumenteras för att direktivet har s.k. spärrverkan mot möj-
ligheten att skydda databaser som faller inom direktivets tillämpningsområde på 
annat sätt än genom sådant upphovsrättsligt skydd och sui generis-skydd som 
anges i direktivet. För det upphovsrättsliga skyddet står klart att direktivet har en 
sådan spärrverkan, eftersom direktivet syftar till att fullharmonisera det upphovs-
rättsliga skyddet för databaser (se avsnitt 7.4.5). Inom doktrinen har anförts att 
direktivets sui generis-rätt på motsvarande sätt skulle ha spärrverkan mot parallella, 
nationella skydd så som (resten av) den gamla katalogregelns skydd för samlingar 
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som är resultatet av att ett stort antal uppgifter har sammanställts.588 Den upp-
fattningen har även kommit till uttryck i nordisk praxis, åtminstone implicit.589 
Det torde dock följa av artikel 7.4 i direktivet att det – även inom dess tillämp-
ningsområde – är möjligt att skydda databaser även på annat sätt, t.ex. genom 
katalogregeln: 

 
”Den rätt som avses i punkt 1 ska tillämpas oberoende av möjligheten att 
ge databasen upphovsrättsligt eller annat rättsligt skydd. Dessutom skall 
den tillämpas oberoende av möjligheten att skydda databasens innehåll ge-
nom upphovsrätt eller andra rättigheter. …” 
 

Även skäl 58 till direktivet stöder uppfattningen att det inte hindrar fortsatt till-
lämpning av kompletterande nationella bestämmelser om skydd för databaser, 
t.ex. genom katalogskydd. I skälet anges att förutom direktivets upphovsrättsliga 
skydd och skydd av sitt eget slag (sui generis), förblir medlemsstaternas övriga stad-
ganden angående tillhandahållande av varor och tjänster inom databassektorn 
tillämpliga.590 Möjligheten att skydda andra sammanställningar än databaser med 
stöd av upphovsrätt utvecklas i avsnitt 7.4.5 och 7.4.7. För sui generis-rättens och 
katalogregelns del behandlas frågan i avsnitt 8.4. 
 
  

                                                      
588 Se t.ex. Karnell i NIR 1999 s. 53 ff., Lorsenzen i NIR 2004 s. 120 och 123, Axhamn 2006 s. 88 
f. och 94 f. och i NIR 2006 s. 280 ff., Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 126 ff. och 
Rosenmeier i NIR 2007 s. 409. Jfr Rognstad i NIR 2007 s. 416 f. Och Rognstad 2009 s. 299. 
589 Sø og- Handelsrettens dom av den 24 februari 2006. Sagsnr: V-0108-99, Home a/s mod OFIR 
a/s (UfR 2006.1564 SH). 
590 Författaren uttryckte uppfattningen att artikel 7.4 och skäl 58 till direktivet ger stöd för att det 
inom direktivets tillämpningsområde är möjligt att skydda databaser även på annat sätt, t.ex. genom 
katalogregeln, vid ett seminarium om databaser anordnat av Institutet för Immaterialrätt och Mark-
nadsrätt (IFIM) den 10 oktober 2014. 
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7. Upphovsrättsligt skydd för databaser  

7.1 Databasdirektivts utgångspunkter 
Databasdirektivet syftar bl.a. till att harmonisera det upphovsrättsliga skyddet för 
databaser inom unionen. Innan direktivet trädde i kraft fanns i medlemsstaterna 
skilda bestämmelser om upphovsrättsligt skydd för databaser. Eftersom sådana 
skillnader bedömdes kunna leda till störningar för den inre marknadens funktion, 
infördes i artikel 3.1 i direktivet en bestämmelse om harmoniserat upphovsrätts-
ligt skydd för databaser: 

”I enlighet med detta direktiv utgör databaser som på grund av innehål-
lets urval eller sammanställning utgör sådana intellektuella verk som kan 
utgöra föremål för upphovsrätt. Inga andra kriterier kan tillämpas för att 
besluta om skydd skall ges.” 

Artikeln kompletterades med två skrivningar i ingressen till direktivet: 
”(15) De villkor som tillämpas för att avgöra om en databas skall vara 
upphovsrättsligt skyddad skall begränsas till att gälla om urvalet eller 
sammanställningen av i innehållet i databasen är ett intellektuellt verk 
som upphovsmannen skapat. Detta skydd avser basens struktur. 

(16) Inget annat kriterium än det immateriella verkets egenart skall be-
höva tillämpas för att avgöra huruvida en databas kan skyddas av upp-
hovsrätt. I synnerhet skall databasens kvalitet eller estetiska värde inte 
värderas.” 

Liknande kriterier för upphovsrättsligt skydd finns i två andra upphovsrättsliga 
direktiv, för datorprogram i datorprogramdirektivet591 och för fotografier i 
skyddstidsdirektivet592. Innebörden av detta ”originalitetskriterium” har varit fö-
remål för mycken diskussion i doktrinen, bl.a. utifrån perspektivet hur det för-
håller sig till traditionella (nationella) kriterier för upphovsrättsligt skydd. På se-
nare tid har EUD lämnat tolkningsbesked som i viss utsträckning klargör inne-
börden av uttrycket. Ett av dem – Football Dataco m.fl. I593 – rörde tolkning av 
bestämmelsen i databasdirektivet. Viss vägledning för tolkning av originalitets-
kriteriet ges också av de gemenskapsrättsliga förarbetena till direktivet. Origina-
litetskriteriet i direktivet har dock inte uppstått i ett vakuum; det är i stor utsträck-
ning en kompromiss mellan skilda upphovsrättsliga traditioner i medlemssta-
terna. För förståelse av originalitetskriteriet behöver det sättas in i både sin un-
ionsrättsliga och sin upphovsrättsliga kontext. 

                                                      
591 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd 
för datorprogram (kodifierad version) (Text av betydelse för EES), EUT L 111, 5.5.2009, s. 16 ff. 
592 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddsti-
den för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version), EUT L 372, 27.12.2006, 
s. 12 ff. 
593 Mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I. 
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Mot denna bakgrund är framställningen disponerad enligt följande: I avsnitt 
7.2 ges en principiell översikt över huvuddragen i de dominerande upphovsrätts-
liga traditionerna inom unionen, den brittiska copyright-traditionen och den kon-
tinentaleuropeiska droit d’auteur-traditionen, samt möjligheten att skydda databa-
ser enligt respektive synsätt. I avsnitt 7.3 sätts databasdirektivet in i dess EU-
rättsliga kontext med förarbetena till databasdirektivet och relevanta bestämmel-
ser i andra direktiv. I avsnitt 7.4 behandlas praxis från EUD där domstolen har 
tolkat originalitetskriteriet, i avsnitt 7.4.7 förs en sammanfattande diskussion och 
i avsnitt 7.5 förs bestämmelserna in i dess svenska kontext. 

7.2 Traditionella huvuddrag i kontinentaleuropeisk och brit-
tisk upphovsrätt 

7.2.1 Allmänt 
I ett internationellt perspektiv utgör databaser ett område där det finns betydande 
skillnader mellan skilda länder i förutsättningar för att få upphovsrättsligt skydd. 
Det beror bl.a. på att det som gör en databas nyttig för användaren, vilket normalt 
är databasens innehåll, kan kräva betydande investeringar för att samla in, granska 
och presentera – vilket inte nödvändigtvis är element som kan skyddas av upp-
hovsrätt.594 Beroende på om ett visst upphovsrättsligt regelverk kan ge skydd för 
sådana investeringar, varierar förutsättningarna att få skydd mellan skilda länder. 
Förutsättningarna återspeglar synen på upphovsrättens funktion.595  

Innan databasdirektivet trädde i kraft saknades i medlemsstaterna ett gemen-
samt uttryckligt upphovsrättsligt skydd för databaser. I många medlemsstater 
kunde dock databaser erhålla skydd på grundval av allmänna upphovsrättsliga 
bestämmelser, t.ex. på basis av nationella bestämmelser om skydd för samman-
ställningar i enlighet med artikel 2.5 BK. De närmare förutsättningarna för sådant 
skydd skilde sig dock åt, vilket till stor del gick tillbaka till grundläggande skillna-
der i synen på upphovsrättens syfte och funktion och därmed i synen på origina-
litetskriteriet.   

Den brittiska s.k. copyright-traditionen har fokuserat på upphovsrätten som ett 
medel för att stimulera produktionen av verk. Beviljandet av ekonomiska rättig-
heter till ett verk har betraktats som ett verktyg för att ge incitament till skapande 
inom upphovsrättens område.596 Synsättet har varit inspirerat av Lockes lära om 
property.597 I jämförelse har den kontinentaleuropeiska droid d’auteur-traditionen 
fokuserat på verket som ett uttryck åt upphovsmannens person, dvs. att fokus 

                                                      
594 Se avsnitt 1.1 och 1.2. 
595 Dreier & Karnell i Copyright and Industrial Property, ALAI Congress of the Aegean Sea II 
Originality of the Copyrighted work (1991) s. 158 och 163 (cit. Dreier & Karnell 1991). 
596 Op. cit. s. 155, Sterling i IIC 2002 s. 273 och Rosenmeier i Festskrift til Koktvedgaard s. 490 f. 
597 Se avsnitt 2.2. 
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har legat på att skydda upphovsmannen genom att ge rättigheter till verket.598 
Droit d’auteur-traditionen baseras i grunden på naturrättsliga tankar och filosofer 
som Kant, Fichte och Hegel.599 

En konceptuell skillnad mellan systemen är således att copyright-traditionen fo-
kuserar på verket som property och dess potentiella ekonomiska värde för upp-
hovsmannen, medan droit d’auteur-traditionen fokuserar på upphovsmannen och 
skyddar hans verk, eftersom det är ett uttryck för hans person.600 Skillnaden mel-
lan systemen märks tydligt i synen på de ideella rättigheterna, där droit d’auter-
traditionen ser dem som en viktig del i det upphovsrättsliga skyddet, medan copy-
right-traditionen betraktar dem närmast som ett främmande tillägg.601 Skillnaderna 
märks också i synen på närstående rättigheter och relationen mellan upphovsmän 
som är arbetstagare och arbetsgivare.  

Skillnaderna mellan traditionerna bör dock inte överdrivas. De båda systemen 
leder ofta till samma praktiska resultat. Över tid har skillnaderna minskat, bl.a. på 
grund av internationell och regional harmonisering av de nationella regelverken, 
bl.a. för att anpassa dem till teknisk och annan utveckling. Nya möjligheter till 
skapande och nyttjande av alster inom de litterära och konstnärliga områdena har 
skapat tryck på anpassning och konvergens av regelverk som ursprungligen ut-
formades för en annan verklighet.602 Även med detta förbehåll finns det aspekter 
där de nationella upphovsrättsliga regelverken skiljer sig åt och ett sådant är synen 
på originalitetskravet. 

7.2.2 Originalitet 
Gemensamt för alla upphovsrättsliga regelverk är att de ställer vissa krav på ett 
alster för att det ska skyddas av upphovsrätt. Det ska ha kommit till uttryck. Vi-
dare ska det röra sig om ett alster inom det litterära eller konstnärliga området. 
Slutligen ställs ett krav på att det har originalitet – och originaliteten ska avse de 
litterära eller konstnärliga elementen i uttrycket. Kravet på originalitet anger grän-
serna för de upphovsrättsliga instituten, både internt för att skilja upphovsrätt från 
närstående rättigheter och externt för att skilja det från andra immaterialrättsliga 
skyddsformer eller vad som alls inte kan kvalificera för skydd. Det används också 
för att slå fast ett verks skyddsomfång. Den närmare innebörden av originalitets-
kravet kan variera inte endast mellan skilda länder utan även för skilda verkska-
tegorier och hur det tillämpas i enskilda situationer.603   

                                                      
598 Strömholm, Europeisk upphovsrätt (1964) s. 32 ff. och Sterling i IIC 2002 s. 273. Jfr Rosenmeier 
i Festskrift til Koktvedgaard s. 490 f. och 496. 
599 Se avsnitt 2.2.  
600  Loc. cit. 
601 Davies 2002 stycke 13-007 och Strömholm, Upphovsrättens verksbegrepp, Norstedt, Stock-
holm 1970 s. 121 ff. (cit. Strömholm 1970). 
602 Jfr Goldstein & Hugenholtz 2010 s. 14 f., Sterling i IIC 1998 s. 304 ff., Sterling i IIC 2002 s. 
273, Geiger, Kur & Senftleben i IIC 2003 s. 637, Rosenmeier 2001 s. 109 f. och Rosenmeier i 
Festskrift til Koktvedgaard s. 499. 
603 Dreier & Karnell 1991 s. 153 ff. 
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Originalitetskravet är kriteriet på vad som berättigar upphovsmannaskap utö-
ver att vara skapat och litterärt eller konstnärligt. Därigenom är det också ett 
verktyg för rättspolitiska överväganden, som varierar mellan skilda traditioner 
och rättsliga kontexter. Det hänger till stor del samman med att det upphovs-
rättsliga regelverket har vissa kulturpolitiska element; synen på vad som bör skyd-
das av upphovsrätt återspeglar ofta synen på kultur. Det har anförts att på inget 
annat område inom den immaterialrättsliga sfären är skillnaderna i uppfattning 
så starka som när det gäller originalitetskravet.604 

Det är därför talande att BK inte innehåller någon uttrycklig definition av ori-
ginalitet. Förekomsten av grundläggande skillnader i synsätt har medfört att det 
inte har varit möjligt att uppnå någon enighet på internationell nivå.605 Under lång 
tid gav inte heller skilda synsätt på originalitet upphov till några större problem; 
den allmänna referensen till ”litterära och konstnärliga verk” i BK ansågs tillräck-
ligt för att avgränsa upphovsrättens domäner. Den närmare avgränsningen kunde 
– och tilläts – ske i nationell rätt. 606 

Att verket ska vara originellt har ett direkt samband med att ett alster ska ha 
sitt ursprung (lat. origo) hos en upphovsman – att det ska ha skapats av någon, 
åtminstone en fysisk person.607 I doktrinen har detta beskrivits som upphovsrät-
tens subjektiva eller ”personliga” element – att verket är något som har skapats av 
en upphovsman608, men den närmare innebörden skiljer sig mellan copyright- och 
droit d’auteur-traditionerna. I praktiken föreligger en glidande skala mellan beto-
ningen på att det ska finnas en fysisk person som ursprung till ett litterärt eller 
konstnärligt alster (dvs. fokus på skapandet), till överväganden om egenskaperna 
hos hans alster (dvs. fokus på verket).609 De skilda perspektiven ger uttryck åt en 
underliggande subjekts- och objektsproblematik. 

I brittisk upphovsrätt har traditionellt uppställts ett lågt originalitetskrav. Re-
dan i section 1(1) i 1988 års Copyright Designs and Patents Act (CDPA 1988) defi-
nieras ”copyright” som en ”property” som gäller för vissa verk som är ”original”.  
I doktrinen har beskrivits som att det för upphovsrättsligt skydd är tillräckligt att 
alstret har sitt ursprung (”originates”) i en upphovsman och inte är en efterbild-
ning (”copy”) av någon annans verk.610 Det vägledande rättsfallet inom området 
är University of London Press, Ltd v University Tutorial Press, Ltd: 

”The word ‘original’ does not in this connection mean that the work 
must be the expression of original or inventive thought. Copyright Acts 
are not concerned with the originality of ideas, but with the expression 
of thought. … The originality which is required relates to the expression 
of the thought. But the Act does not require that the expression must be 

                                                      
604 Kopp i NIR 2012 s. 248. 
605 Dreier & Karnell 1991 s. 153 f. 
606 Karnell i NIR 1998 s. 158. 
607 Sterling i IIC 2000 s. 511 och Rosenmeier 2001 s. 91 f. och 94. 
608 Rahmatian i IIC 2013 s. 16 f. 
609 Synodinou 2012 s. 94 f. 
610 Cohen Jehoram i IIC 1994 s. 828 och Rosenmeier 2001 s. 94 f. 
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in an original or novel form, but that the work must not be copied from 
another work – that it should originate from the author.”611 

I litteraturen har anförts att ett sådant kriterium har motiverats av att det minskar 
betydelsen av subjektiva element vid originalitetsbedömningen och att man där-
igenom undviker att behöva ta ställning till frågor som har en inneboende sub-
jektiv karaktär och som därför är svåra att föra bevisning om. I rättspraxis har 
också uttalats att ”what is worth copying is also worth protecting”.612 Dessa kri-
terier brukar kvalificeras med att upphovsmannen behöver visa att han har ned-
lagt tillräckliga resurser – ”sufficient labour, skill and judgement” – i samband 
med skapandet.613 

I litteraturen har också framhållits att ”labour” aldrig ensamt har kunnat ren-
dera skydd, dvs. att det dessutom har krävts åtminstone någon form av ”judge-
ment” eller ”skill”.614 Det implicerar att det i brittisk upphovsrätt har krävts åt-
minstone någon (de miminis-) nivå av intellektuell insats i samband med skapan-
det.615 Vidare har det anförts att originalitetskriteriet i brittisk rätt varierar, inklu-
sive i vilken utsträckning det krävs viss kreativitet, bl.a. beroende på om det är 
fråga om ett alster av mer traditionellt snitt eller mer investeringsbetonat. Even-
tuellt krav på kreativitet träder dock i bakgrunden jämfört med vad som gäller 
för kontinentaleuropeisk upphovsrätt.616 Vidare har anförts att det lågt ställda 
originalitetskravet i brittisk upphovsrätt delvis har fungerat som ett verktyg för 
att kompensera för att det i brittisk rätt saknas vägledande rättspraxis eller all-
männa bestämmelser om illojal konkurrens. Brittisk copyright har i stället till viss 
del fungerat som ett regelverk mot illojal konkurrens.617  

I kontinentaleuropeisk rätt har det traditionellt uppställts ett krav på origina-
litet som – utöver att verket ska ha sitt ursprung hos en upphovsman – dvs. inte 
vara en efterbildning av någon annans verk – dessutom ska ge uttryck åt upp-
hovsmannens individualitet eller personlighet, i praktiken genom att upphovs-
mannen har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet i samband med skapandet.618 

Detta är den klassiska franska humanistiska synen på originalitet som utvecklats 
i rättspraxis. Verket är en kvalificerad form av mänsklig kommunikation619 – upphovs-
mannen är i verket. Ibland betecknas detta som ett ”högre” originalitetskrav än det 
som gäller inom copyright-traditionen, eftersom det uppställs ett kreativitetskrav – 

                                                      
611 [1916] 2 Ch 601, vid 608. 
612 University of London Press Ltd v University Tutorial Press [1916] 2 Ch 601. 
613 Dreier & Karnell 1991 s. 15. 
614 Davison 2003 s. 14 med hänvisning till rättsfallen MacMillan & Co. v. Cooper (1924) 93 LJPC 
113, Ladbroke (Football) Ltd v. William Hill (Football) Ltd [1964] 1 All ER 465. 
615 Sterling i IIC 1998 s. 305 och Sterling i IIC 2002 s. 290. 
616 Rahmatian i IIC 2013 s. 5, 14 f. och 16 f. 
617 Handig i IIC 2009 s. 682 f. 
618 Se Strowel, Droit d’auteur et copyright. Divergences et convergences (1993) s. 435, Davies 2002 
stycke 13-003 och Rosati, Originality in EU Copyright, Edward Elgar, Cheltenham 2013 s. 63 (cit. 
Rosati 2013). 
619 Schricker, Urheberrecht Kommentar (1987) s. 53.  
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ett tröskelvärde, ibland uttryckt som Werkhöhe eller Schöpfungshöhe – som saknar 
motsvarighet i copyright-traditionen.620  En sådan beskrivning är dock möjligen nå-
got förenklad; i stället handlar det om koncept som är av kvalitativt skilda slag; de 
tar sikte på att värdera skilda aspekter i de aktiviteter som leder fram till ett verk.621 
Att droit d’auter-traditionen fokuserar på det kreativa skapandet har bl.a. medfört 
att enskilda meningar eller titlar har kunnat åtnjuta upphovsrättsligt skydd i fransk 
upphovsrätt, eftersom de bedömts vara ett uttryck för upphovsmannens person, 
medan ett sådant synsätt normalt är främmande för länder som tillhör copyright-
traditionen, där enskilda meningar normalt anses inte vara resultatet av en till-
räcklig insats.622 

De flesta kontinentaleuropeiska länder följer droit d’auteur-traditionen. I regel 
kommer inte något generellt originalitetskrav till uttryck i nationell lagstiftning. 
Kriteriet har i stället preciserats närmare i praxis där dess innebörd kan skilja sig 
åt mellan olika områden. De begrepp som används för att beteckna vad som 
krävs för att ett alster ska vara ett skyddat verk skiljer sig något åt mellan skilda 
länder.623 I fransk rättspraxis uttrycks detta som att verket ska vara la marque d’un 
apport intellectuel eller l’empreinte de la personnalité de l’auteur (”ett avtryck av upphovs-
mannens personlighet”), i den italienska lagstiftningen anges att upphovsrätt om-
fattar opera dell’ingegno di carattere creativo (”intellektuella skapelser som har en kre-
ativ karaktär”), medan tysk upphovsrätt ger skydd för persönliche geistige Schöpfungen 
(”personliga intellekteulla skapelser”). 

I fransk upphovsrätt har det traditionella subjektiva kriteriet (“ett avtryck av 
upphovsmannens personlighet”) över tid övergivits för vissa ”funktionella” eller 
”industriella” verkskategorier till förmån för ett mer objektivt synsätt (”uttryck 
för upphovsmannens intellektuella skapelse”). Det gäller i fråga om datorpro-
gram och databaser, vilket skedde redan innan datorprogram- och databasdirek-
tiven antogs.  

I uppfattningen att upphovsrätten skyddar upphovsmannens person genom 
att skydda resultatet av hans kreativa skapande ligger en förskjutning i synen på 
upphovsrättens föremål från upphovsmannen (subjektet) till resultatet av hans 
arbete (objektet).624 Denna utveckling har skett gradvis över tid i skilda länder 
och har haft ett direkt samband med den tekniska utvecklingen, vilken har med-
fört att krav har framställts – såväl i rättspraxis som i lagstiftning – på att skydda 
företeelser som inte direkt hör till den klassiska upphovsrättsliga sfärens litterära 
och konstnärliga alster, men som helt eller delvis varit besläktade med dem och 
där upphovsrätten bedömts vara den hamn där de bör beredas skydd.625  

                                                      
620 Schricker i IIC 1995 s. 41 ff. och Czarnota & Hart, Legal protection of Computer Programs in 
Europe, Butterworth, London 1991 s. 9 (cit. Czarnota & Hart 1991). 
621 Rahmatian i IIC 2013 s. 12. 
622 Se Rosati 2013 s. 71. 
623 Dreier & Karnell 1991 s. 159. 
624 Dreier i NIR 2001 s. 64. 
625 Janssens i NIR 2001 s. 93. 
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I rättspraxis har det kommit till uttryck genom att kraven på upphovsrättsligt 
skapande sänkts över tid till att omfatta även vad som betecknas som upphovs-
rättens ”småmynt” (ty. kleine Müntze), dvs. alster på områden med litet variations-
utrymme som har krävt betydande insatser i form av tid och resurser – investe-
ringar – och i viss (men mindre) mån ”kreativitet” för sitt skapande.626 Hit hör 
bl.a. datorprogram, databaser och andra alster som inte uppenbart har passat in i 
de traditionella verkskategorierna.627 I takt med att sådana alster har omfattats av 
upphovsrättsligt skydd så har det över tid skett en fragmentering av originalitets-
kravet, där skapande på traditionella eller klassiska områden har (fortsatt att) om-
fattats av ett högre originalitetskrav, medan skapande på mer ”industriella” om-
råden har omfattats av ett lägre krav.628  

I grunden för denna utveckling ligger ett erkännande av att originalitetsbe-
greppet inte endast är deskriptivt utan också normativt, vilket gör att det har en 
inneboende anpassningsbarhet i förhållande till nya uttrycksformer.629 Att indust-
riellt eller funktionellt betingade alster har beretts upphovsrättsligt skydd som 
verk och kommit att uppta en allt större och kommersiellt viktig plats på den 
upphovsrättsliga arenan har emellertid lett till uttalanden i doktrinen om att be-
greppen ”verk”630 och ”originalitet”631 är innehållslösa (fr. une notion vide) eller 
överflödiga (eng. redundant) i den digitala miljön, eftersom de inte har förmått att 
avgränsa det upphovsrättsliga skyddet i förhållande till nya uttrycksformer. I viss 
utsträckning har skydd kunnat beredas inom ramen för det traditionella upphovs-
rättsliga hägnet av verk, och i vissa fall har skydd getts igenom inrättandet av 
rättigheter för skapande eller insatser som utan att utgöra verk har bedömts för-
tjäna skydd såsom genom upphovsrätten närstående rättigheter.  

Diskussionen om behovet av att anpassa upphovsrättens grundläggande be-
grepp originalitet och verk till nya former för skapande har delvis påverkats av 
att vissa länder, t.ex. Storbritannien, laborerar med en stängd lista av möjliga 
verkskategorier, medan kontinentaleuropeiska länder i regel har en öppen lista – 
vilket i det senare fallet har gjort de systemen mer anpassningsbara inom ramen 
för befintliga bestämmelser om verkskategorier.632 Den som i brittisk rätt önskat 
upphovsrättsligt skydd för ett alster har således varit tvungen att hänföra det till 

                                                      
626 Schulze, Die kleine Münze und ihre Abgrenzungsproblematik bei den Werkarten des Ur-
heberrechts (1983), Dreier & Karnell 1991 s. 155 f. och 158 ff. och Schricker i IIC 1995 s. 43 f. 
627 Karnell i NIR 1998 s. 162, Dreier i NIR 2001 s. 64, Janssens i NIR 2001 s. 93. 
628 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 5.1.18. 
629 Casas Vallés i Research Handbook on the Future of EU Copyright, Edward Elgar, Cheltenham 
2009, s. 109 (cit. Casas Vallés 2009). 
630 Dreier i NIR 2001 s. 64 och Janssens i NIR 2001 s. 92 med hänvisningar. 
631 Se t.ex. Sherwood-Edwards Ent. LR 1995 s. 94 ff. och Nordell i NIR 2001s. 73 ff. 
632 En ”stängd lista” är dock inte typiskt för common law-länder. Förenta staternas Copyright Act 
1976 anger en öppen lista med verkskategorier. 
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en viss verkskategori – det har inte varit tillräckligt att alstret är originellt.633 

Denna ordning kan möjligen ifrågasättas, eftersom artikel 2 BK är en öppen lista. 
Gränsen för när ett skapande faller inom det upphovsrättsliga verkshägnet 

eller bör omfattas av en närstående rättighet har skilt sig åt mellan de upphovs-
rättsliga system som hänfört sig till droit d’auetur-traditionen och dem som hänfört 
sig till copyright-traditionen. Prestationer som i droit d’auteur-traditionen har be-
dömts vara alltför långt ifrån upphovsrättsligt skapande – på grund av att de per-
sonliga och kreativa elementen har bedömts stå i bakgrunden i förhållande till 
företags- och investeringsinriktade aspekter – har där getts skydd som en närstå-
ende rättighet, medan samma prestation i vissa fall har getts skydd inom det upp-
hovsrättsliga hägnet i länder som hör till copyright-traditionen.634  

Klassificeringen av en viss prestation som ett upphovsrättsligt verk eller som 
en närstående rättighet hör i grunden samman med synen på upphovsrättens 
syfte och funktion och därmed tillhörande syn på nödvändiga förutsättningar för 
att få upphovsrättsligt skydd som verk, dvs. den ovan beskrivna objekts- och 
subjektsproblematiken. Databasdirektivets tudelade skydd för databaser – såväl 
upphovsrättsligt skydd som skydd av sitt eget slag (sui generis) – ger i detta per-
spektiv uttryck åt dels en strävan att skydda de investeringar som ligger bakom 
upprättandet av basen, dels som en strävan att bevara en viss nivå på det upp-
hovsrättsliga skyddet. Det är mot denna bakgrund som det på EU-nivå harmo-
niserande originalitetskravet ”upphovsmannens egen intellektuella skapelse” för 
databaser bör förstås. Det behandlas i nästa avsnitt. 

7.3 Harmonisering genom direktiv 

7.3.1 Allmänt 
Utöver den ovan beskrivna tendensen till sänkt originalitetskrav över tid som en 
anpassning av det upphovsrättsliga skyddet till nya uttrycks- och exploaterings-
former, har behovet av att harmonisera det upphovsrättsliga skyddet inom EU 
även drivits av behovet att undanröja hinder som hämmar utvecklingen av EU:s 
s.k. inre marknad. 

När det gäller förutsättningarna för att få skydd – vad som kan kallas originali-
tetskriteriet – har det skett en harmonisering i tre direktiv inom upphovsrättsom-
rådet för lika många verkskategorier, för vilka kriterierna för skydd har uttryckts 
på ett likartat sätt. Denna harmonisering genom direktiv inleddes med antagandet 
av 1991 års direktiv om rättsligt skydd för datorprogram, vilket följdes av 1993 
års skyddstidsdirektiv som harmoniserade förutsättningarna för upphovsrättsligt 
skydd för fotografiska verk, och avslutades med 1996 års databasdirektiv. Ge-
mensamt för datorprogram och databaser är att de avser kategorier av verk som 

                                                      
633 För en diskussion, se Aplin i Research Handbook on the Future of EU Copyright (2009) s. 54 
ff. och 67 ff. 
634 Se avsnitt 4.2. 



 129 

har en teknisk eller funktionell (nytto-) karaktär635 – till skillnad från andra verk 
som skyddas av upphovsrätten och som direkt vänder sig till människans sinnen 
– och följaktligen skyddas i denna egenskap.636 

Harmonisering av originalitetskriteriet är svårt; varje medlemsstat har sin nat-
ionella, ofta kulturellt betingande, syn på vad som är och bör skyddas av upp-
hovsrätt. Det har anförts att på inget annat område inom immaterialrätten är de 
nationella uppfattningarna så starka. Kultur är nära kopplad till en nations iden-
titet och det upphovsrättsligt skyddade verket är i mycket ett uttryck för förstå-
elsen av kultur.637 

Den skillnad i upphovsrättsligt skydd som medlemsstaternas skilda upphovs-
rättsliga traditioner gav uttryck åt ledde till praktiska skillnader i möjligheten att 
få skydd i skilda medlemsstater.638 Unionslagstiftaren har ansett att sådana skill-
nader har negativa återverkningar på den inre marknadens funktion639, vilket har 
motiverat harmoniseringsåtgärder på unionsnivå i syfte att undanröja befintliga 
olikheter och att förhindra uppkomsten av nya.640 För andra kategorier av verk 
(se nedan) har kommissionen bedömt att skillnader i skyddsförutsättningar inte 
har sådan återverkan.641  

Det direktivbaserade kriteriet anses allmänt vara en sammanvägning eller 
kompromiss mellan den brittiska upphovsrättens ”låga” originalitetskrav och det 
”högre” krav som av tradition har ställts i kontinentaleuropeisk upphovsrätt. Me-
dan ”intellektuell skapelse” anses vara ett uttryck för den kontinentaleuropeiska 
tanken om upphovsrättsligt skapande som ett uttryck för upphovsmannens per-
son, anses ”upphovsmannens egen” vara en eftergift till det brittiska originali-
tetskravet, enligt vilket det som är originellt per definition inte är en efterbildning 
av någon annans verk.642 

Originalitetskravet för databaser kan inte ses isolerat. Det har utformats på ett 
likartat sätt i de tre direktiven och EUD har i sin rättspraxis betraktat kraven som 
uttryck för ett gemensamt krav inte endast för de tre kategorier för vilka det finns 
en uttrycklig harmonisering, utan även andra kategorier. I sina tolkningar har 
domstolen hänfört sig till alla tre direktiven även om det aktuella målet endast 
har rört en viss kategori, uttryckligen harmoniserad eller inte.  

Som konstateras i avsnitt 6.7, omfattar databasdirektivets definition av databas 
inte uppenbarligen alla de sammanställningar som omfattas av de internationella 

                                                      
635 Se Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of 
copyright and related rights, SEC(2004) 995, Bryssel den 19 juli 2004, avsnitt 3.1 (cit. Commission 
Staff Working Paper 2004). Se även Karnell i NIR 1998 s. 160. 
636 Jfr GA:s yttrande i mål C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace p. 59. 
637 Kopp i NIR 2012 s. 248. 
638 Skäl 4 till datorprogramdirektivet, skäl 16 till skyddstidsdirektivet och skäl 1 till databasdirektivet. 
639 Skäl 4 till datorprogramdirektivet och skäl 2 till databasdirektivet. 
640 Skäl 5 till datorprogramdirektivet och skäl 3 till databasdirektivet. 
641 Commission Staff Working Paper 2004 avsnitt 3.1. 
642 Se t.ex. Cohen Jehoram i IIC 1994 s. 829, Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 536 ff., Schricker i IIC 
1995 s. 941 ff. och Davies 2002 stycke 13-017. 
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konventionernas krav på skydd för sammanställningar. Därför kan databasdirek-
tivets originalitetskrav inte behandlas separat. Det behöver sättas in i den kontext 
där EUD har utsträckt orignalitetskravet till att omfatta även andra kategorier av 
verk för vilka det inte finns uttrycklig harmonisering. 

7.3.2 Datorprogram 
Den EU-rättsliga regleringen av upphovsrättsligt skydd för datorprogram går till-
baka bl.a. till internationella diskussioner som fördes inom WIPO under 1970- 
och 80-talen om rättsligt skydd för datorprogram. Det bedömdes att bestämmel-
serna om minimiskydd i BK och PK inte kunde tolkas som att de uppställde 
något uttryckligt skydd för datorprogram på nationell nivå, även om sådana pro-
gram kunde omfattas av bestämmelser om nationell behandling. Diskussionerna 
i WIPO resulterade inte i någon internationell konvention, men väl en modellag 
om ett skydd av sitt eget slag för datorprogram.643 Sedermera infördes bestäm-
melser om upphovsrättsligt skydd för datorprogram i såväl TRIPS-avtalet (artikel 
10.1) och WCT (artikel 4). 

Det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram tillkom i samband med att 
datorprogram började kommersialiseras separat från hårdvaran. Datorprogram-
men representerade två egenskaper som traditionellt har grundat skäl för inrät-
tandet av immaterialrättsligt skydd: stort ekonomiskt värde och stor risk för ef-
terbildning. I valet mellan skilda skyddsformer – upphovsrätt, patent och en rätt 
sui generis – bedömdes upphovsrättsligt skydd för datorprogrammen som litterära 
verk slutligen vara bäst avpassat.  En klassificering av dem som litterära verk för-
utsatte dock att de i praktiken kunde uppfylla allmänna krav på sådana verk. Inom 
EU uppstod under 1980-talet en fragmenterad rättspraxis i medlemsstaterna i 
fråga om möjligheten att skydda program som litterära verk. Franska domstolar 
var benägna att ge programmen upphovsrättsligt skydd – även om det innebar 
att domstolarna fick tänja något på de traditionella upphovsrättsliga kriterierna. I 
Pachot-avgörandet ersattes den traditionella referenspunkten ”uttryck för upp-
hovsmannens person” med ”intellektuell input” (”apport intellectuel”) och per-
sonlig insats (”effort personalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une 
logique automatique et contraignante”). De nya kriterierna togs emot med förvå-
ning och viss kritik.644 Ungefär vid samma tid gjorde den tyska högsta domstolen 
(Bundesgerichtshof) i Inkassoprogramm-avgörandet bedömningen att ett datorpro-
gram kunde åtnjuta upphovsrättsligt skydd endast om det gav uttryck åt en nivå 
på kreativitet som i betydande mån var högre än vad som kunde åstadkommas 
av en genomsnittlig programmerare. Kriteriet uppställdes i en strävan att skydda 
det upphovsrättsliga regelverkets ”renhet” från praktiskt eller funktionellt inrik-

                                                      
643 Modellagen är refererad i SOU 1985:51 s. 151 ff. Jfr Liedes i NIR 1987 s. 432, Samuelson, Davis, 
Kapor & Reichman i Colum. L. Rev. 1994 s. 2313 ff. och 437 ff. och Wolk 2016 s. 19 ff. 
644 Casas Vallés 2009 s. 120. 
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tade verk. En liknande bedömning kom till uttryck i det senare Nixdorf-avgöran-
det.645 Mot denna bakgrund var det således logiskt att kommissionen bedömde 
att en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning inom detta område var 
nödvändig, särskilt på grund av den ekonomiska betydelse som datorprogram-
men bedömdes få för handeln inom den inre marknaden.  

Ett harmoniserat upphovsrättsligt skydd för datorprogram presenterades 
första gången i 1988 års Grönbok. I den framhölls att kravet på originalitet var 
grundläggande för upphovsrättsligt skydd för datorprogram, men att kriterierna 
skilde sig åt mellan medlemsstaterna. I Grönboken föreslogs att ett datorprogram 
skulle åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt samma kriterier som för kretsmöns-
ter. I artikel 2.2 i kretsmönsterdirektivet anges att  

 
”en halvledarprodukts kretsmönster skall skyddas i den utsträckning den 
uppfyller villkoren att dels vara resultatet av sin upphovsmans egen in-
tellektuella insats, dels inte vara allmänt förekommande inom halvledar-
industrin. I de fall då en halvledarprodukts kretsmönster består av delar 
som är allmänt förekommande inom halvledarindustrin skall den skyd-
das endast i den utsträckning kombinationen av delarna, betraktad som 
helhet, uppfyller de ovannämnda villkoren.”  

 
I det första utkastet646 till datorprogramdirektivet var dock originalitetskravet inte 
lika tydligt angivet. I dess s.k. förklarande memorandum refererades till ”intellec-
tual effort”, ”creative intellectual human activity”och ”degree of creativity, skill 
and inventiveness”. Vidare angavs att ”[t]he only criterion which whould be ap-
plied to determine the eligibility for protection is that of originality, that is, that 
the work has not been copied. No other aesthetic or qualitative test should be 
applied.”647 Vidare angavs att ett program skulle vara ett verk ”created by the 
expenditure of human skill and labour”.648 Utkastets ingress innehöll dock inte 
några uttalanden av detta slag och i den relevanta artikeln 1.4 (a) angavs följande: 

 ”A computer program shall not be protected unless it satisfies the same 
conditions as regards its originality as apply to other literary works.” 

I doktrinen har anförts att det förmodligen var ett medvetet val av kommissionen 
att ange att datorprogram (överhuvudtaget) skulle vara skyddade av upphovsrätt 
som litterära verk, snarare än att öppna upp en debatt om kraven på originalitet. 
Under den fortsatta förhandlingen av direktivet kom dock frågan om originali-
tetskravet upp. Parlamentet anförde att det behövdes ett originalitetskrav och 

                                                      
645 Bundesgerichtshof (BGH), I ZR 139/89 Betriebssystem/Nixdorf, dom av den 4 oktober 1990. 
Jfr Schricker i IIC 1995 s. 43 ff. 
646 Proposal for a directive on the legal protection of computer programs, COM (88) 816 final, 
5/1/1989 (OJEC no. C 91/4, 12/4/1989) (cit. Förslag till datorprogramdirektiv). 
647 Förslag till datorprogramdirektiv, del två, kommentar till artikel 1. 
648 Loc. cit. 
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föreslog det krav som hade förts fram i Grönboken, dvs. ett krav nära det som 
gäller för kretsmönster för halvledarprodukter: 

”A computer program shall be protected if it is original in the sense that 
it is the result of the author’s own creative intellectual effort. No other 
criteria shall be applied to determine its eligibility for protection.”649 

Det uppdaterade förslaget innehöll däremot ett krav på upphovsmannens krea-
tivitet, samt att det inte skulle uppställas något krav på i kvalitativt eller estetiskt 
hänseende. Detta förslag var mycket likt det krav som kom till uttryck i det slut-
liga direktivet: 

”Ett datorprogram ska skyddas om det är originellt i den meningen att 
det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Inga andra bedöm-
ningsgrunder ska tillämpas vid fastställandet av om det ska komma i åt-
njutande av skydd.” 

Artikeln kompletteras av skäl 8 i direktivets ingress, som anger att ”[d]e bedöm-
ningsgrunder som ska tillämpas för att fastställa om ett datorprogram är ett ori-
ginalverk eller inte, bör inte omfatta provningar avseende programmets kvalita-
tiva eller estetiska egenskaper.” Czarnota och Hart, som företrädde kommissionen 
under förhandlingarna om direktivet, har framhållit att den valda formuleringen 
syftade till att markera att varken kvantitativa eller kvalitativa kriterier skulle vara av 
relevans: De enda relevanta kriterierna var att verket skulle vara resultatet av upp-
hovsmannens egen intellektuella aktivitet och inte en efterbildning av ett annat verk. Avsikten 
var ett fullharmoniserat begrepp.650 Att uttrycket ”intellektuell skapelse” inte impli-
cerar en viss ”nivå” på den intellektuella skapelsen, ansåg de följa av att den slut-
liga versionen av direktivet använder sig av begreppet ”intellektuell skapelse” sna-
rare än ”intellektuell insats”, som är det begrepp som används i kretsmönsterdi-
rektivet och som avfärdades under förhandlingarna.651 Skäl 8 till direktivet syftade 
till att avhjälpa det problem som det ”kvalitativa” kraven hade medfört som upp-
ställts i Inkassoproram-avgörandet.652  

                                                      
649 Legal Protection of Computer Programs, Amendement No. 4, OJEC No. C 231/78, 17/9/90 
(cit. Parlamentets synpunkter på förslag till datorprogramdirektiv). 
650 Jfr Czarnota & Hart 1991 s. 44. 
651 Czarnota & Hart 1991 s. 45. För motsatt uppfattning, se Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 
5.1.11. 
652 Cook 2010 s. 100. 
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7.3.3 Fotografier 
Det andra området som blev föremål för harmonisering var skyddet för fotogra-
fier genom direktiv 93/98/EEG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa när-
stående rättigheter.653 Direktivet har kodifierats i direktiv 2006/116/EG.654 Arti-
kel 6 i direktivet anger att 

”Fotografier som är originella på så sätt att de är upphovsmannens egna 
intellektuella skapelse skall skyddas enligt artikel 1. Inga andra bedöm-
ningsgrunder skall tillämpas för rätten till skydd. Medlemsstaterna får 
fastställa skydd för andra fotografier.”  

Artikeln kompletteras av skäl 16, där det anges bl.a. att ”[e]tt fotografiskt verk 
skall enligt Bernkonventionen anses som originellt om det rör sig om upphovs-
mannens egna intellektuella skapelse och avspeglar hans personlighet, utan hän-
syn tagen till andra bedömningsgrunder såsom värde eller syfte. Skyddet av andra 
typer av fotografier bör överlåtas till nationell lagstiftning.” Den sista meningen 
i det citerade avsnittet tar sikte på att vissa medlemsstater skyddar fotografiska 
verk även med stöd av närstående rättigheter, och att sådant skydd inte skulle 
omfattas eller påverkas av harmoniseringen.655 Det angivna originalitetskriteriet 
motsvarar i huvudsak det som anges i datorprogramdirektivet: för skydd förut-
sätts en intellektuell skapelse som är upphovsmannens egen.  

7.3.4 Databaser 
Databasdirektivet är det tredje direktiv där det finns ett krav på originalitet för 
upphovsrättsligt skydd. Liksom för datorprogram och fotografier motiverades 
skyddet av att skillnader mellan medlemsstaternas skydd ledde till hinder för han-
del på den inre marknaden. Till viss del hade det också betydelse att den ameri-
kanska Supreme Court 1991 i början av 1990-talet hade meddelat dom i Feist-
avgörandet och där angett att det för upphovsrättsligt skydd inte är tillräckligt att 
det nedlagts betydande arbete; det krävdes därutöver en viss – om än inte särskilt 
hög – nivå av kreativitet i skapandet (se avsnitt 3.3). Det bedömdes att detta skulle 
kunna få effekt också inom unionen, eftersom domstolens resonemang påminde 
om ett kontinentaleuropeiskt synsätt på möjligheter att skydda sammanställ-
ningar som verk.656  Den nederländska högsta domstolen (Hoge Raad) hade i ett 
avgörande kommit fram till samma bedömning i ett liknande fall: Enligt domsto-
len krävdes för upphovsrättsligt skydd för ett sammanställningsverk att de speci-
fika val som alstret gav uttryck åt skulle återspegla upphovsmannens personlig-

                                                      
653 Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för 
upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, EGT L 290, 24.11.1993, s. 9–13. 
654 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddsti-
den för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version), EUT L 372, 27.12.2006, 
s. 12-18. 
655 Schricker i IIC 1995 s. 45. 
656 Utkastets förklarande memorandum, stycke 2.3.3. 
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het. Det är sannolikt att motsvarande alster vid en bedömning hade kunnat åt-
njuta skydd enligt brittisk upphovsrätt vid samma tidpunkt. Sådana skillnader ut-
gjorde enligt kommissionen hinder för den inre marknadens funktion och för 
den europeiska databasindustrins konkurrenskraft, vilket motiverade en harmo-
nisering inom området.657  

I sitt första utkast till direktiv föreslog kommissionen att databaser skulle skyd-
das av upphovsrätt i den utsträckning de var resultatet av ett kreativt urval eller 
disposition av innehållet. Kommissionen bedömde att det kunde innebära att 
vissa medlemsstater fick införa ett skydd för databaser som innehöll annat än 
verk i enlighet med artikel 2.5 BK, även om kommissionen – i linje med den 
etablerade internationella uppfattningen vid denna tid – uttryckte att skydd för 
databaser innehållande annat än verk följde av artikel 2.1 BK (se härom avsnitt 
3.2). Däremot avsåg kommissionen att det föreslagna direktivet inte skulle på-
verka befintligt upphovsrättsligt skydd i medlemsstaterna för traditionella (ana-
loga) sammanställningar.658 

När det gällde originalitetskravet anförde kommissionen att samma krav på 
upphovsrättsligt skydd för databaser skulle uppställas som för datorprogram i det 
då nyligen antagna datorprogramdirektivet, eftersom de kreativa processerna be-
dömdes likvärdiga och för att datorprogram ofta kunde utgöra en viktig del i den 
praktiska hanteringen av en elektronisk databas. För databaser utgjordes dock de 
kreativa elementen i urval och disposition av basens innehåll.659 

Den artikel och de ingresspunkter som föreslogs i utkastet hade, med några 
mindre skillnader, samma lydelse som ingresspunkterna och artikeln i det slutliga 
direktivet. Det upphovsrättsliga skyddet för databaser kom aldrig i särskilt fokus 
under den fortsatta lagstiftningsprocessen. Intresset kom istället att riktas mot 
den närmare utformningen av sui generis-rätten. I rådet skedde vissa huvudsakli-
gen redaktionella ändringar.660 I kommissionens meddelande med anledning av 
Rådets Gemensamma ståndpunkt upprepades att det upphovsrättsliga skyddet 
avsåg en harmonisering av medlemsstaternas upphovsrättsliga skydd avseende 
databasers struktur i betydelsen urval och disposition av deras innehåll. En har-
monisering av detta skydd innebar uppfyllande av artikel 10.2 i det då nyligen 
antagna TRIPS.661 Kommissionen framhöll att det harmoniserade skyddet skulle 
innebära att länder med en s.k. copyright-tradition (i praktiken Storbritannien och 
Irland) skulle behöva anpassa sin upphovsrätt inom detta område för att komma 
i bättre överensstämmelse med den s.k. droit d’auteur-traditionen.662 Artikel 3.1 i 
det slutliga direktivet anger det harmoniserade originalitetskriteriet: 
                                                      
657 Se Utkastets förklarande memorandum, stycke 2.2.5 och First evaluation of directive 96/9/EC 
on the legal protection of database, DG Internal Market and Services Working Paper, Brussels, 12 
December 2005. 
658 Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 2.2. 
659 Op. cit. stycke 2.3. 
660 Gemensam ståndpunkt p. 10. 
661 Kommissionens meddelande med anledning av rådets gemensamma ståndpunkt, s. 1. 
662 Op. cit. s. 5. 
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”I enlighet med detta direktiv utgör databaser som på grund av innehål-
lets urval eller sammanställning utgör sådana intellektuella verk som kan 
utgöra föremål för upphovsrätt. Inga andra kriterier kan tillämpas för att 
besluta om skydd skall ges.” 

Artikeln kompletteras av skäl 15 i ingressen som anger att ”[d]e villkor som till-
lämpas för att avgöra om en databas skall vara upphovsrättsligt skyddad skall 
begränsas till att gälla om urvalet eller sammanställningen av i innehållet i data-
basen är ett intellektuellt verk som upphovsmannen skapat. Detta skydd avser 
basens struktur.”  

Den svenska språkversionen av artikeln och skälet överensstämmer mindre 
väl med de engelska, franska och tyska språkversionerna, som för det centrala 
kriteriet för skydd använder uttryck som svarar mot ”upphovsmannens egen in-
tellektuella skapelse”.663 I sin översättning av direktivet till svenska använder 
också Karnell detta uttryck664, och som framkommit används det för datorpro-
gram och fotografiska verk i de andra direktiven. 

Till skillnad från datorprogrammen och fotografierna anges i artikel 3.1 i da-
tabasdirektivet de närmare förutsättningarna för när en sammanställning kan vara 
en ”intellektuell skapelse” och därmed skyddas som verk: databasen ska reflek-
tera val i form av urval och sammanställning. I likhet med artikel 2.5 BK, artikel 10.2 
TRIPS och artikel 5 WCT anges skyddsförutsättningarna ”urval” respektive 
”sammanställning” (disposition) som alternativa kriterier.665  

Kriteriet urval tar sikte på de verk, data eller andra självständiga element i en-
lighet med artikel 1.2 som ska ingå i basen, vilket kan utgöras av t.ex. fotografier, 
filmer, musikupptagningar eller ren information. Kravet på att elementen ska 
vara självständiga innebär dock att individuella ”pixlar” eller prestationer som 
ingår i en film inte kan vara föremål för ”urval” i den mening som avses här.666 
Begreppet ”urval” kan inte heller ta sikte på det allmänna urvalet vad gäller data-
basens ”inriktning”, t.ex. ett visst ämnesområde. I en sådan situation kommer 
(ur)valet att avse helheten snarare än en (utvald) delmängd.  När det gäller val i 
form av ”sammanställning” behöver de också ta sikte på det ”innehåll” som avses 
i artikel 3.1, dvs. till de självständiga element som avses i artikel 1.2. Kriterierna 
”urval” och ”sammanställning” diskuteras närmare i avsnitt 7.5.6. 

Databasdirektivet reglerar inte vem som är att anse som ursprunglig upphovs-
man till databasen, mer än att det ska vara den eller de fysiska eller juridiska per-
soner som skapat databasen (se artikel 4). Detsamma gäller för relationen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare; om rättigheterna ska övergår (och i så fall i vilken 

                                                      
663 Uttrycken är ”the author's own intellectual creation”, “une création intellectuelle propre à leur 
auteur” respektive “eine eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers”. 
664 Se Karnell i NIR 1999 s. 216. 
665 Se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2. Se också Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 117 ff. Jfr 
Hellstadius som tycks uppfatta kriterierna som kumulativa, eller i vart fall att ”urvalet” alltid måste 
ge uttryck för kreativitet, se Hellstadius, Immaterialrätt och marknadsrätt (2016) s. 29. Hellstadius 
för också ett resonemang om s.k. mindmaps. 
666 Se avsnitt 6.3. 
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utsträckning) till arbetsgivaren inom ramen för anställningsförhållandet (se skäl 
29 till direktivet). Dessa aspekter får istället regleras på nationell nivå. Det slutliga 
direktivet skiljer sig i detta avseende från komissionens första utkast till direktiv, 
i vilket uppställdes regler om en presumtion av övergång av upphovsrätt i anställ-
ningsförhållanden. 

7.3.5 Sammanfattande diskussion  
Efter antagandet av de tre direktiven med ett originalitetskrav (det senaste antaget 
1996) dröjde det över tio år innan EUD för första gången uttalade sig om tolk-
ningen av originalitetskravet. Denna praxis behandlas i avsnitt 7.4. Här ska redo-
göras för några av de uppfattningar och synpunkter som inledningsvis fördes 
fram i litteraturen om de harmoniserade originalitetskraven.  

I fråga om den närmare innebörden av kraven framhöll viss doktrin att även 
om kraven i de tre direktiven i huvudsak hade likartad utformning, fanns det en 
betydelsefull skillnad i att skäl 16 till skyddstidsdirektivet uppställde krav att fo-
tografier för att skyddas som verk behöver ”avspegla upphovsmannens person-
lighet”. Denna hänvisning ansågs innebära att det för fotografier skulle uppställas 
ett mer ”subjektivt” krav i originalitetsbedömningen – i betydelsen mer eller tyd-
ligare uttryck för upphovsmannens person, t.ex. i form av kreativa val i samband 
med skapandet.667 Stöd för denna tolkning har ansetts vara att datorprogrammen 
och databaserna är mer funktionellt eller tekniskt betingade, medan fotografier 
har mer inslag för klassisk upphovsrätt, även om de också kan vara funktionellt 
betingande på grund av påstådda begränsningar i variationsutrymmet vid skap-
andet (vilket i och för sig ger fotografierna likheter med programmen och ba-
serna).668 Det går inte att ställa samma krav på precision i det juridiska språket för 
EU-rättsakter som för nationell lagstiftning – det ligger i sakens natur att de byg-
ger på kompromisser där det enda sättet är att välja tvetydiga begrepp.669 Det 
faktum att de tre direktiven i vissa avseenden skiljer sig åt – och då särskilt vad 
gäller ett skäl i en ingress – kan därför inte utan vidare tas till intäkt för att tolka 
kriterierna olika. 

Det har också framhållits att de syften som ligger bakom harmoniseringen 
inom de skilda områdena skulle medföra att samma uttryck skulle ges olika inne-
börd i de skilda direktiven. Resonemanget är att datorprogramdirektivets krav 
skulle tolkas som ett lågt krav, eftersom det syftade till att komma till rätta med 
att skilda domstolar i vissa medlemsstater hade uppställt för högt670 krav671, medan 

                                                      
667 Se Cohen Jehoram i IIC 1994 s. 829, Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 538 och Karnell i Essays in 
honour of Herman Cohen Jehoram (1998) s. 203.  
668 Se Karnell i NIR 1998 s. 160. 
669 Se avsnitt 1.4.1. 
670 Inkassoprogram-avgörandet behandlas i avsnitt 7.3.2. 
671 Seville, EU intellectual property law and policy (2009) s. 28 och Beldiman, Functionality (2008) 
s. 68. 
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samma uttryck i databasdirektivet skulle tolkas som ett högt krav, eftersom direk-
tivets upphovsrättsliga reglering syftade till att upprätthålla ett högt krav (kombi-
nerat med att sui generis-rätten gav ett kompletterande investeringsskydd).672 

Uppfattningen om den närmare innebörden av ”upphovsmannens egen intel-
lektuella skapelse” har också varierat i doktrinen. Koktvedgaard var av uppfatt-
ningen att uttrycket innebar ett avståndstagande från en kontinentaleuropeisk 
”objektslära” till förmån för en brittisk ”utnyttjandelära”.673 Levin hade en lik-
nande uppfattning.674 Annan doktrin har fäst avseende vid att uttrycket innehåller 
två delar, dels ett krav på att verket ska vara ”upphovsmannens eget” och dels 
vara en ”intellektuell skapelse” och att uttrycket var en nödvändig kompromiss, 
vilket innebär att såväl anhängare av den subjektiva som anhängare av den ob-
jektiva sidan har fått ge efter.675 Medan viss doktrin (ofta brittisk) i regel har be-
dömt att kravet på ”intellektuell skapelse” har inneburit att originalitetskravet 
sammantaget får anses ge uttryck åt ett kontinentaleuropeiskt synsätt676, har an-
nan doktrin (ofta kontinental) i regel ansett att ”intellektuell skapelse” inte fullt 
ut motsvarat traditionellt kontinentalt synsätt om att verket ska ”avspegla upp-
hovsmannens person” samt att uttrycket ”upphovsmannens egen” varit en mar-
kör för brittiskt synsätt.677  

Uttryckets karaktär av kompromiss har fått doktrinen att beteckna det som en 
chimär678, hyena679, rutten kompromiss680, kameleont681, verbalt paraply682, lapptäcke683 och 
Trojansk häst684. Det har också anförts att försök att bestämma innehållet i ”upp-
hovsmannens egen intellektuella skapelse” är en filosofisk övning i nominalism – 
en diskussion om abstrakta enheter som en metalingvistisk diskurs.685 Uttryckets 
vaghet har fått viss doktrin att avvisa det som betydelselöst; att begreppen går att 

                                                      
672 Casas Vallés 2009 s. 128. 
673 Se Koktvedgaard i JT 1997-98 s. 863 och i Festskrift till Karnell s. 345 ff. 
674 Se Levin i NIR 2003 s. 326 och Levin, Lärobok i immaterialrätt, 9 uppl. (2007) s. 81 ff. Se även 
Wolk 2016 s. 72. 
675 Se Rosenmeier 2001 s. 206 f., Handig i IIC 2009 s. 671 f., Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 537 och 
Vousden i WIPO Journal 2010 s. 200. 
676 Sterling, World Copyright Law (2003) s. 306 f., Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 1997 s. 
77, Grosheide i Wash. U. J.L. & Pol’y 2002 s. 52, Ginsburg i Columbia Law School, Public Law & 
Legal Theory Working Paper Group, paper Number 11-261, 2011, Handig i IIC 2009 s. 672, Rosati 
2013 s. 108 och Synodinou 2012 s. 93. 
677 Se t.ex. Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 5.1.10 ff., Masson i Eur Bus L Rev 2006 s. 263 och 
Rahmatian i IIC 2013 s. 21. Jfr Schricker i IIC 1995 s. 46. 
678 Se Karnell i NIR 1998 s. 157 ff. 
679 Rahmatian i IIC 2013 s. 22. 
680 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 2005, para 125. 
681 Rahmatian i IIC 2013 s. 17 f. 
682 Karnell i NIR 1998 s. 165. 
683 Casas Vallés 2009 s. 119. 
684 Op. cit. s. 107. 
685 Se Rahmatian i IIC 2013 s. 28. Jfr Ross i Harv. L. Rev. 1957 s. 812 ff. och Cohen i Colum. L. 
Rev. 1935 s. 814 ff. 
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fylla med traditionellt nationellt synsätt på originalitet – oavsett om det är objek-
tivt eller subjektivt.686 Detta har av viss doktrin betecknats som uttryckets svaghet 
– att det inte har lett till den avsedda harmoniseringen.687 Kanske är det signifi-
kativt att det tog över 10 år efter databasdirektivets antagande innan det blev 
föremål för tolkning av EUD – och då i ett mål som inte rörde något av de 
områden som omfattades av något av de tre direktiven där kravet finns och utan 
att den nationella domstolen hade tagit upp det i sina frågor till domstolen eller 
Generaladvokaten hade behandlat det i sitt yttrande.  

När det gäller tillämpningsområdet för det harmoniserade originalitetskriteriet 
har det också framkommit skilda uppfattningar i doktrinen. Viss litteratur har 
utgått från eller framhållit att harmoniseringen gäller endast för de tre harmoni-
serade områdena, eftersom det inom dem och på grund av särskilda omständig-
heter som rör de verkstyper för vilka unionslagstiftaren har bedömt det nödvän-
digt att harmonisera originalitetskravet.688 Det var endast inom de områdena som 
det gick att nå en politisk överenskommelse.689 Mest anmärkningsvärt är kanske 
ändå att kommissionen har gjort samma bedömning. I ett arbetsdokument från 
år 2004 uttrycker kommissionen att originalitetskriteriet är harmoniserat endast 
för verkskategorierna databaser, datorprogram och fotografier. Kommissionen 
uttrycker också att det inte är nödvändigt, i ett inre marknadens perspektiv, att 
harmonisera originalitetskriteriet för övriga verkskategorier.690 

Annan litteratur uttryckte stöd för uppfattningen att det ligger i sakens natur 
att unionslagstiftaren inte ansett det nödvändigt att ange originalitetsdefinitionen 
i varje nytt direktiv på upphovsrättsområdet och att EUD vid en prövning skulle 
anse att definitionen bör ges en ”självständig och autonom tolkning” varhelst 
begreppet verk dyker upp i de europeiska upphovsrättsdirektiven. Argumentet är 
att en annan slutsats skulle vara svår att nå från ett EU-rättsligt perspektiv.691 

7.4 Harmonisering genom rättspraxis 
Det europeiska originalitetskriteriet har sedermera kommit att preciseras i en rad 
avgöranden från EUD. Ett avgörande, Football Dataco m.fl. I, rör specifikt kriteri-
ets tillämpning på databaser. Övrig praxis har dock gett ytterligare besked om hur 

                                                      
686 Se Nolan i J. Copyright Soc’y U.S.A. 1991 s. 150 f. och Karnell i NIR 1998 s. 158 med fotnot 4. 
Jfr Schovsbo i NIR 2004 s. 321 och Virtanen 2005 s. 175 ff. 
687 Schneider i Berkeley Tech. L.J. 1998 s. 557, Rahmatian i IIC 2013 s. 22 f. och Handig i IIC 2009 
s. 673 f.  
688 Se Karnell i NIR 1998 s. 157 ff, Eklöf i JT 2004-05 s. 148, Axhamn 2006 s. 85 och Rognstad 
2009 s. 82. Jfr Schønning i NIR 2003 s. 527, Nordell i NIR 2001 s. 73, Rosén 2006 s. 33 f. och 
Sterling i IIC 1998 s. 305. 
689 Se Hugenholtz (red.), Harmonizing European Copyright Law (2009), s. 31 och Rosati 2013 s. 
104. 
690 Se avsnitt 7.3.1. 
691 Handig i IIC 2009 s. 670 f. Jfr Cohen Jehoram i IIC 1994 s. 829 och 838, Sterling i IIC 1998 s. 
305, Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 537 och 545 och Sterling i IIC 2002 s. 290. 
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originalitetskriteriet ska förstås. Praxis har också utvecklats över tid, i vilken kon-
text Football Dataco m.fl. I-avgörandet bör läsas. I avsnitt 7.4.1 till 7.4.6 redogörs 
för de principiella uttalanden som EUD har gjort i anslutning till respektive av-
görande och synpunkter som har förts fram i doktrinen. Avgörandena redogörs 
här för i kronologisk ordning. I avsnitt 7.4.7 följer en sammanfattande diskussion. 

7.4.1 Infopaq 
Infopaq-avgörandet rörde begäran om förhandsavgörande som framställts av 
danska Højesteret i ett mål mellan Infopaq, ett företag verksamt inom områdena 
för mediebevakning och medieanalys, och en förening företrädande de danska 
tidningsutgivarna, Danske Dagblades Forening (DDF). Målet rörde primärt tolk-
ningen av begreppet mångfaldigande i artikel 2 a i infosocdirektivet och inskränk-
ningen om vissa tillfälliga former av mångfaldigande i den mening som avses i 
artikel 5.1 i samma direktiv. EUD inledde med att hänvisa till att det följde av 
såväl kravet på en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten som likhetsprincipen att ge-
menskapsbestämmelser – såsom de i artikel 2 i infosocdirektivet, som inte inne-
höll någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar när det 
gällde att bestämma deras lydelse och räckvidd – normalt skulle ges en självständig 
och enhetlig tolkning inom hela gemenskapen.692 EUD konstaterade därefter att 
infosocdirektivet visserligen inte uppställde någon definition av begreppet mång-
faldigande eller begreppet delvis mångfaldigande, men att kravet på självständig 
och enhetlig tolkning medförde att begreppen skulle definieras mot bakgrund av 
lydelsen av folkrätten och de mål som eftersträvades med direktivet som helhet.693 
Denna metod beskrivs närmare i avsnitt 1.4.1. 

EUD konstaterade att artikel 1.3 i datorprogramdirektivet, artikel 3.1 i data-
basdirektivet och artikel 6 i skyddstidsdirektivet anger att de verk som omfattas 
av direktiven skulle få upphovsrättsligt skydd endast om de var originella på så 
sätt att de utgjorde ”upphovsmannens egen intellektuella skapelse”. Med hänvis-
ning till skäl 4, 9-11 och 20 i infosocdirektivets ingress framhöll domstolen vidare 
att det direktivet ”genom vilket harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt 
inrättas, grundas på samma princip.” De nämnda skälen i ingressen betonade 
nödvändigheten av ett harmoniserat, starkt, tillfredsställande och effektivt skydd 
för upphovsrätt och närstående rättigheter, samt att infosocdirektivet byggde vi-
dare på principer som fastslagits i tidigare direktiv på upphovsrättsområdet. 

Mot bakgrund av bestämmelserna i BK och infosocdirektivets artikel 2 sedda 
i sitt sammanhang slog EUD sammanfattningsvis fast att ”den upphovsrätt som 
avses i artikel 2a i infosocdirektivet endast kan tillämpas med avseende på ett 
alster som är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella 
skapelse.” Vad beträffar de i målet aktuella tidningsartiklarna ansåg domstolen 
att upphovsmannens egen intellektuella skapelse normalt följde av det sätt på 
vilket ämnet presenterades och språkbehandlingen. Vidare konstaterade EUD att det 

                                                      
692 Mål C-5/08 Infopaq International I p. 27.  
693 Op. cit. 31 och 32. 
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i det nationella målet var utrett att tidningsartiklar i sig utgjorde sådana litterära 
verk som avsågs i infosocdirektivet.694  

I Infopaq uttalade sig EUD också om vad som gällde för delar av verk. Dom-
stolen konstaterade inledningsvis att varken i infosocdirektivet eller i något annat 
direktiv på (upphovsrätts-)området fanns något som tydde på att delar av verk 
skulle bedömas annorlunda än hela verk. Därav följde, enligt domstolen, att de 
skulle åtnjuta upphovsrättsligt skydd om de i sig bidrog till originaliteten hos verket 
i dess helhet: de olika delarna av ett verk skulle således åtnjuta skydd förutsatt att de innehöll 
de element som gav uttryck åt upphovsmannens egen intellektuella skapelse.695  

I fråga om delar av verk framhölls att vissa enskilda meningar, eller till och 
med delar av meningar, kunde återge originaliteten hos en tidningsartikel, genom 
att återge element som i sig utgjorde ett uttryck för artikelförfattarens egen intel-
lektuella skapelse. Sådana meningar eller delar av meningar kunde alltså vara fö-
remål för upphovsrättsligt skydd. EUD lämnade dock till den nationella domsto-
len att pröva om en viss sekvens om elva ord kunde utgöra upphovsrättsintrång. 
EUD poängterade dock att separata ord i skyddade verk inte omfattades av skyddet; de 
kunde i sig inte utgöra element som motsvarade en intellektuell skapelse från 
upphovsmannens sida. Det var istället genom valet, dispositionen och kombinationen av 
dessa ord som upphovsmannen kunde ge uttryck för sin kreativitet på ett originellt 
sätt och som denne gavs möjlighet att nå ett resultat som utgjorde en intellektuell 
skapelse.696 

Infopaq har blivit föremål för omfattande diskussion i doktrinen. Där har fram-
hållits att domstolen var ”aktiv”, eftersom frågan om originalitet togs upp varken 
i frågorna från den nationella domstolen eller av GA i dess yttrande.697 Inled-
ningsvis kan konstateras att de diskrepanser som finns mellan skrivningarna i de 
tre direktiven, särskilt vad gäller hänvisningen till att verket ska ”avspegla upp-
hovsmannens personlighet” i skäl 16 till direktivet, inte bedömdes ha någon be-
tydelse för att domstolen skulle konstatera att de tre direktiven gav uttryck åt att 
verk som omfattas av direktiven ska få upphovsrättsligt skydd endast om de är 
originella på så sätt att de utgör upphovsmannens egen intellektuella skapelse. 
Vousden har uttryckt sig kritiskt mot detta och anfört att EUD i sina motiveringar 
har förringat skrivningen i skäl 16 till skyddstidsdirektivet.698 

Viss litteratur har ifrågasatt domstolens kompetens att ge odefinierade be-
grepp i direktiv en gemenskapsautonom tolkning. I linje härmed har anförts att 
faktum att infosocdirektivet till skillnad från de tre vertikala direktiven inte inne-
håller någon definition av begreppet ”originalitet” eller ”verk”,699 ger uttryck åt 
att det inte finns utrymme för en politisk enighet om någon definition utanför de 

                                                      
694 Op. cit. p. 35, 37 och 44. 
695 Op. cit. p. 38–39. 
696 Op. cit. p. 44–46. 
697 Se t.ex. Synodinou 2012 s. 100. 
698 Vousden i WIPO Journal 2010 s. 201 f. 
699 Op. cit. s. 200. 
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tre direktiven; domstolens tolkningsbesked skulle därför sakna legitimitet.700 För 
egen del anser jag att det är fullt logiskt att EUD använde sin allmänna tolknings-
metod även inom detta område. Något övervägande skäl för att särbehandla upp-
hovsrätten kan jag inte se. Däremot kan domstolens agerande (tolkningsmetod) 
medföra att medlemsstaterna framöver blir mer försiktiga i fråga om att lämna 
frågor oreglerade eller odefinerade i direktiv.  

När det gäller det närmare innehållet i domstolens tolkningsbesked har även 
det varit föremål för diskussion i litteraturen. Viss doktrin har anfört att det inte 
alls följer av BK att det allmänna kravet på ett alster för att omfattas av Bernkon-
ventionens skydd är att det ska vara en upphovsmannens egen intellektuell skapelse. 
Vousden har framhållit att en viktig skillnad mellan BK och EU-rätten är att kon-
ventionen refererar till ”intellektuella skapelser” och inte, såsom EU-direktiven, 
till upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Det är enligt Vousden således inte 
uppenbart att Bernkonventionen implicerar kriteriet ”upphovsmannens egen in-
tellektuella skapelse.”701 Denna uppfattning kan jag inte stödja; BK implicerar att 
det är resultatet av ett kreativt, intellektuellt arbete som omfattas av konventione-
ns skydd. Det är en tillräckligt etablerad uppfattning för att de närstående rättig-
heterna har erhållit skydd i andra konventioner än BK (se avsnitt 4.2). 

Det har också framhållits att det inte är uppenbart hur domstolen härleder de 
relevanta aktiviteterna för det intellektuella skapandet, som vid skapande av tid-
ningsartiklar – valet, dispositionen och kombinationen av ord – ur det allmänna kravet 
på ”intellektuell skapelse” och bestämmelserna i BK.702 Det torde dock vara så 
att domstolen har fäst avseende vid att artikel 2.5 BK – avseende sammanställ-
ningar – anger att de kan vara skyddade som verk om deras urval eller disposition 
ger uttryck åt en intellektuell skapelse.703 De aktiviteter som EUD indikerar som 
relevanta för att ge tidningsartiklar upphovsrättsligt skydd påminner om de val 
som är relevanta för att ge sammanställningar upphovsrättsligt skydd enligt BK 
och databaser enligt artikel 3.1 i databasdirektivet.704  

Domstolens besked innebär att det harmoniserade begreppet ska anses om-
fatta även andra verkskategorier än dem som omnämns i de tre direktiven. Fråga 
är om det ska omfatta alla verkskategorier. Tydligt är att domstolen inte har fäst 
något avseende vid att infosocdirektivet i huvudsak motiverades av att harmoni-
sera medlemsstaternas lagstiftningar med hänsyn till det s.k. informationssam-
hället.705 Domstolens hänvisning till ”den upphovsrätt som avses i artikel 2 a i 

                                                      
700 Jfr op. cit. s. 198 och 202 och Rahmatian i IIC 2013 s. 28. 
701 Vousden i WIPO Journal 2010 s. 200. Jfr Hilty i IIC 2004 s. 771. 
702 Rosati 2013 s. 107 f. 
703 Se härom avsnitt 3.2.1. 
704 Vousden i WIPO Journal 2010 s. 202 och Synodinou 2012 s. 100. 
705 Jfr dock Lidgard i National developments in the intersection of IPR and competition law: from 
Maglite to Pirate Bay (red. Lidgard) s. 181 ff. och Axhamn 2010 s. 346 f. som anför att infosocdirek-
tivet är begränsat till ”upphovsrätten i informationssamhället” och att det inte ska utsträckas till att 
gälla omåden som uppenbart inte omfattas av detta uttryck, såsom området för brukskonst. 
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infosocdirektivet” är inte begränsad till vissa kategorier av verk. Det enda uttryck-
liga undantag som ges från tillämpningsområdet är artikel 1 som anger att direk-
tivet inte ska påverka befintliga gemenskapsbestämmelser om rättsligt skydd för 
datorprogram och databaser. EUD:s uttalande om originalitetskriteriet synes där-
för i förstone vara tillämpligt för alla verkskategorier. Infosocdirektivet reglerar 
dock inte uttryckligen vilka kategorier av verk som ska skyddas i medlemssta-
terna. Istället förefaller det som om direktivet förutsätter att medlemsstaterna 
redan skyddar vissa alster som verk.706 Ett annat sätt att uttrycka det på är att 
domstolen bedömer att det kan härledas från artikel 2 a i infosocdirektivet att 
medlemsstaterna ska skydda alla ”intellektuella skapelser” som upphovsrättsliga 
verk, oavsett vilken verkskategori de eventuellt tillhör enligt nationell rätt.  

En fråga som är skild från frågan om tillämpningsområdet för det harmonise-
rade originalitetskriteriet är dess harmoniseringsgrad. Domstolens uttalanden torde 
inte kunna tolkas på annat sätt än att kravet på ”upphovsmannens egen intellek-
tuella skapelse” är ett fullharmoniserande begrepp (inom sitt tillämpningsområde). 
Onekligen har domstolen framhållit kravet på ”intellektuell skapelse” som ett ut-
tryck för kreativitet, snarare än ”upphovsmannens egen”. Därigenom har dom-
stolen påbjudit en kvalitativ förskjutning i synen på originalitet för de medlems-
stater som traditionellt betonat att verket inte ska vara upphovsmannens egen 
(dvs. inte en efterbildning) i kombination med nedlagt arbete (”skill, labour and 
judgement”), som t.ex. brittisk rätt. De begränsningar som finns i skyddstids-
datorprogram- och databasdirektiven om att inga andra kriterier ska tillämpas för 
skydd skulle alltså utgöra allmänna begränsningar på det harmoniserade origina-
litetsbegreppet. Att BK är en minikonvention hindrar inte att det inom EU upp-
ställs gemensamma krav på originalitet – ett harmoniserat originalitetskrav – 
inom de ramar som konventionen medger. 

7.4.2 Football Association Premier League m.fl. 
Målet Football Association Premier League (FAPL) rörde begäran om förhandsavgö-
rande i två brittiska mål om saluföring och användning av avkodningsutrustning 
som möjliggjorde tillgång till satellitsändningstjänster av fotbollsmatcher från ett 
programföretag och som tillverkades och salufördes med detta företags godkän-
nande, men som användes, mot detta företags vilja, utanför det geografiska om-
råde för vilket den hade distribuerats. I de frågor som är av intresse här konsta-
terade EUD att programföretaget inte kunde göra gällande någon upphovsrätt 
vad gäller själva matcherna i Premier League, eftersom de inte kunde anses utgöra 
verk. Med hänvisning till Infopaq-avgörandet framhöll domstolen att för att kunna 
räknas som verk krävdes att det aktuella alstret var originellt på så sätt att det var 
upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Idrottsevenemang kunde inte an-
ses utgöra sådana intellektuella skapelser som kunde klassificeras som verk i den 
mening som avsågs i upphovsrättsdirektivet. Domstolen poängterade att detta 

                                                      
706 Se Axhamn i NIR 2010 s. 346. 
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gällde särskilt för fotbollsmatcher, vilka omgärdades av spelregler som inte lämnade ut-
rymme för en kreativ frihet i den mening som avsågs i upphovsrätten.707 EUD ut-
tryckte således inte stöd åt GA:s tolkning att varje bild i en tv-utsändning byggde 
på ett speciellt val av kameramannen respektive regissören, och att de valen sam-
mantaget kunde resultera i en del av den intellektuella skapelse som utsändningen 
utgjorde. 708  

I doktrinen har framhållits att FAPL-avgörandet är förvånande, eftersom 
domstolen besvarade frågan om sportevenemang kunde utgöra verk genom att 
likställa ”verk” med ”originell”, snarare än att först bedöma om sportevenemang 
uppfyllde det mer allmänna kravet på att vara ”ett alster på det litterära, veten-
skapliga eller konstnärliga området” i enlighet med artikel 2 i BK.709 Argumentet 
är att kravet på originalitet i ett verk är ett efterföljande krav, som man behöver 
ta ställning till endast om ett alster bedöms vara på det litterära, vetenskapliga 
eller konstnärliga området. Med andra ord, för att utgöra ett verk i upphovsrätts-
lig mening så måste alstret omfattas av det mer allmänna kriteriet om vad som 
kan utgöra ett verk. Som förklaras ovan använder sig vissa medlemsstater av en 
sluten lista och andra en öppen lista över skyddade verkskategorier. Eftersom 
EUD bedömde originaliteten i ett sportevenemang utan att ta ställning till den mer 
allmänna frågan om verkskategori, verkade den bygga vidare på den generiska 
originalitetsbedömning som kommit till uttryck i Infopaq, dvs. synsättet att artikel 
2 a i infosocdirektivet påbjöd medlemsstaterna att skydda alla ”intellektuella skap-
elser” som upphovsrättsliga verk, oavsett vilken verkskategori de eventuellt till-
hör enligt nationell rätt. Det skulle i så fall skapa utmaningar för de medlemsstater 
som för närvarande uppställer en stängd lista med verkskategorier. 

EUD:s uttalande att sportevenemang i sig inte kunde utgöra sådana intellek-
tuella skapelser som kunde klassificeras som verk (i den mening som avses i upp-
hovsrättsdirektivet), eftersom de omgärdades av spelregler som inte lämnade utrymme för 
en kreativ frihet i den mening som avsågs i upphovsrätten, innebar i likhet med 
uteslutande av ”enskilda ord” i Infopaq-avgörandet, att EUD har gett besked om 
en yttre eller nedre gräns för det upphovsrättsliga skydd som medges enligt upp-
hovsrättsdirektiven. I likhet med uttalandena i Infopaq-avgörandet uttryckte dom-
stolen att det avgörande var möjligheten för upphovsmannen att göra val i sam-
band med skapandet; om det fanns begränsningar i friheten att göra sådana val 
minskade också möjligheten för upphovsmannen att uttrycka sin kreativa frihet. 

                                                      
707 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 96–
98. 
708 GA:s yttrande i de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier Lea-
gue m.fl. p. 79. 
709 Rosati 2013 s. 138. 
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7.4.3 Painer 
Painer-avgörandet rörde en begäran om förhandsavgörande som framställts i ett 
Österrikiskt mål mellan en frilansfotograf, Eva-Maria Painer, och fem tidnings-
förlag, angående omständigheten att förlagen använt fotografier som framställts 
av Painer. De frågor i målet som är av intresse här rör EUD:s besked om tolk-
ningen av bestämmelsen i artikel 6 om upphovsrättsligt skydd för fotografiska 
verk i skyddstidsdirektivet. 

Domstolen inledde med att hänvisa till Infopaq-avgörandet, där domstolen re-
dan slagit fast att upphovsrätten kunde tillämpas endast med avseende på ett als-
ter som var originellt på så sätt att det var upphovsmannens egen intellektuella 
skapelse. EUD anförde vidare, med hänvisning till skäl 17 i direktiv 93/98, att en 
intellektuell skapelse ansågs vara upphovsmannens egen om den avspeglade hans 
eller hennes personlighet. Det var enligt domstolen fallet när upphovsmannen i sam-
band med skapandet av sitt verk hade kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet ge-
nom att göra fria och kreativa val. Domstolen hänvisade här till sin bedömning i 
FAPL där den bedömt att det i den situationen, rörande sportevenemang, inte 
förelåg fria och kreativa val. Domstolen gick därefter vidare och förklarade att 
vad gällde ett porträttfotografi så kunde upphovsmannen på flera sätt och vid olika 
tillfällen göra fria och kreativa val i samband med skapandet:710 

”I samband med det förberedande stadiet kan upphovsmannen välja 
iscensättning, vilken pose den fotograferade personen ska inta och be-
lysning. När fotot sedan tas kan han välja centrering, fotovinkel och även 
skapad atmosfär. Vid framkallningen kan upphovsmannen välja mellan 
olika framställningstekniker eller, i förekommande fall, använda sig av 
datorprogram. ”711 

Genom dessa valmöjligheter kunde upphovsmannen till ett porträttfotografi en-
ligt EUD sätta sin ”personliga prägel” på det skapade verket.712 Domstolen fram-
höll att vad gällde porträttfotografi var upphovsmannens utrymme för att ut-
trycka sin kreativa kapacitet därför inte nödvändigtvis begränsad, eller obefint-
lig.713 Domstolen fick därigenom anses ha gett implicit stöd åt resonemanget i 
GA:s yttrande i målet i vilket angavs att det skydd som avsågs skulle vara resul-
tatet av det mänskliga skapandet, inklusive situationer där personen använde ett 
tekniskt hjälpmedel som till exempel en kamera. Likaså fick domstolen anses ha 
gett stöd åt GA:s tolkning att uttrycket ”upphovsmannens egen intellektuella 
skapelse” innebar att det skulle vara fråga om en ”individuell skapelse.” I fråga 
om fotografier hade GA angett att det innebar att fotografen hade utnyttjat före-
varande utformningsmöjligheter och sålunda gett dem en individuell prägel. Vidare 
hade GA framhållit att referensen i artikel 6 andra meningen till att ytterligare 
bedömningsgrunder uttryckligen saknade relevans, innebar att det alltså inte 

                                                      
710 Mål 145/10 Painer p. 87–90. 
711 Op. cit. p. 91. 
712 Op. cit. p. 92. GA hade nått samma slutsats, se GA:s yttrande i mål 145/10 Painer p. 124. 
713 Mål 145/10 Painer p. 93. 
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krävdes att fotografiet måste hålla en viss konstnärlig kvalitet, eller innebära någon 
nyhet. Inte heller utformningens syfte samt arbetsinsats och kostnader skulle be-
aktas. Enligt GA innebar det att de krav som ställdes på upphovsrättsligt skydd 
enligt artikel 6 i direktiv 93/98, respektive direktiv 2006/116, sålunda inte var sär-
skilt höga.714 

I litteraturen har framhållits att Painer-avgörandet har befäst tolkningen att det 
europeiska originalitetskriteriet liknar det kontinentaleuropeiska synsättet.715 
Denna bedömning kan inte tas för given. Det framstår i stället som att domstolen 
byggde vidare på den förståelse av det harmoniserande originalitetskriteriet som 
en hybrid, vilket kom till uttryck i Infopaq- och Painer-avgörandena, där det avgö-
rande var möjligheten att göra fria och kreativa val i samband med skapandet: det 
rent subjektiva perspektivet (”upphovsmannens avbild”) objektiviserats till kriterier 
som det går att föra bevis om. Intressant är därför att EUD framhöll att de fria och 
kreativa valen i samband med skapande av fotografiska verk kunde göras såväl 
före, under som efter att fotografiet togs. Härigenom har det harmoniserade origi-
nalitetskravet inslag av skydd för aktiviteter, dvs. element som ligger nära intres-
set av att skydda en arbetsinsats. Även i detta perspektiv är dock originalitetskra-
vet objektiviserat; det är det färdiga fotografiet som är utgångspunkten, det är i 
det som den kreativa insatsen ska ha resulterat.  

En annan slutsats som torde kunna dras av avgörandet är att domstolen åter-
igen verkade fästa mindre avseende vid bestämningen eller avgränsningen av 
verkskategori. I stället är det originalitetskravet som är det avgörande och for-
meln ”fria och kreativa val” tycks här fylla funktionen av att jämna ut (eller igno-
rera) nationella kategoribestämningar. 

7.4.4 Bezpečnostní softwarová asociace  
Bezpečnostní softwarová asociace-avgörandet (BSA) rörde begäran om förhandsavgö-
rande i ett mål mellan Bezpečnostní softwarová asociace (en förening för tillva-
ratagande av programvarurättigheter) och det tjeckiska kulturministeriet, angå-
ende kulturministeriets avslag på en BSA:s ansökan om tillstånd för att utöva 
kollektiv förvaltning av rättigheter till datorprogram. Begäran om förhandsavgö-
rande avsåg tolkningen av artikel 1.2 i datorprogramdirektivet och artikel 3.1 i 
infosocdirektivet. Tolkningsfrågorna rörde bl.a. om ett datorprograms grafiska 
användargränssnitt utgjorde en uttrycksform för detta program i den mening som av-
ses i artikel 1.2 i datorprogramdirektivet.716  

Frågorna motiverades bl.a. av att datorprogramdirektivet inte innehåller nå-
gon definition av begreppet ”datorprogram”, varför det var oklart om gränssnit-
tet omfattades av det upphovsrättsliga skydd som följde av datorprogramdirekti-
vet. EUD konstaterade inledningsvis att det i skäl 7 till datorprogramdirektivet 
angavs att termen ”datorprogram” i direktivet skulle avse alla former av program, 

                                                      
714 GA:s yttrande i mål 145/10 Painer p. 121–124. 
715 Rosati 2013 s. 153. 
716 Mål C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace p. 28. 
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inbegripet sådana som var införlivade med hårdvara. Domstolen konstaterade 
också att artikel 10.1 i TRIPS anger att datorprogram i form av källkod eller ob-
jektkod skulle åtnjuta skydd som litterärt verk enligt BK. Det innebar enligt EUD 
att ett datorprograms källkod och objektkod utgjorde uttrycksformer för ett da-
torprogram, vilka således skulle åtnjuta upphovsrättsligt skydd för datorprogram 
med stöd av artikel 1.2 i datorprogramdirektivet.717  

Enligt EUD utgjorde däremot datorprogrammets grafiska användargränssnitt 
– som möjliggjorde kommunikation mellan datorprogrammet och användaren – 
inte ett mångfaldigande av datorprogrammet, utan i stället en del av programmet med 
vars hjälp användarna utnyttjar dess funktioner. Ett sådant gränssnitt utgjorde enligt 
EUD inte en uttrycksform för ett datorprogram i den mening som avsågs i artikel 
1.2 i datorprogramdirektivet och kunde därmed inte åtnjuta upphovsrättsligt 
skydd för datorprogram enligt detta direktiv.718  

EUD framhöll dock att ett datorprograms grafiska användargränssnitt kunde 
åtnjuta det allmänna upphovsrättsliga skyddet enligt infosocdirektivet. Med refe-
rens till Infopaq-avgörandet framhöll domstolen att den upphovsrätt som avsågs 
i infosocdirektivet endast kunde tillämpas med avseende på ett verk som är ori-
ginellt på så sätt att det var upphovsmannens egen intellektuella skapelse.719 

Mot den bakgrunden bedömde EUD att det grafiska användargränssnittet, i 
egenskap av verk, kunde vara upphovsrättsligt skyddat om det var upphovsman-
nens egen intellektuella skapelse. EUD framhöll att det ankom på den nationella 
domstolen att pröva om det var fallet i det mål den hade att pröva. EUD framhöll 
dock att den nationella domstolen vid denna bedömning borde beakta, bl.a. det 
särskilda arrangemanget eller gestaltningen av alla komponenter som utgjorde det gra-
fiska användargränssnittet, för att bestämma vilka som uppfyllde kravet på origi-
nalitet. Domstolen poängterade att i detta avseende kunde kravet inte uppfyllas 
av de komponenter i det grafiska användargränssnittet som kännetecknades end-
ast av sin tekniska funktion. När dessa komponenters uttryck bestämdes av deras 
tekniska funktion var kravet på originalitet inte uppfyllt, eftersom de olika sätt på 
vilka en idé kan genomföras var så begränsade att idén och uttrycken flyter ihop. 
I en sådan situation gav inte komponenterna i användargränssnittet upphovs-
mannen möjlighet att uttrycka sin skaparanda på ett originellt sätt och nå ett re-
sultat som utgjorde hans egen intellektuella skapelse.720  

Det kan konstateras att EUD i detta avgörande återigen framhöll att in-
fosocdirektivet kunde medge upphovsrättsligt skydd under förutsättning av det 
allmänna kravet på ”upphovsmannens egen intellektuella skapelse” var uppfyllt. 
Datorprogramdirektivet var lex specialis i förhållande till infosocdirektivet, som 

                                                      
717 Op. cit. p. 29–34.  
718 Op. cit. p. 35–42.  
719 Op. cit. p. 43–46.  
720 Op. cit. p. 47–51.  
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fyllde funktionen av en residual.721 När det gällde tillämpningsområdet för originali-
tetskravet fäste EUD, i likhet med bedömningarna i tidigare mål, inget avseende 
vid kategoribestämning – i det här fallet för det grafiska användargränssnittet – 
det avgörande kriteriet för upphovsrättsligt skydd var originalitetskravet. Genom 
uttrycket att ”den upphovsrätt som avses i infosocdirektivet endast kan tillämpas 
med avseende på ett verk som är originellt på så sätt att det är upphovsmannens 
egen intellektuella skapelse” betonade EUD originalitetskravets karaktär av full-
harmonisering. 

När det gäller innehållet i originalitetskravet framhöll EUD återigen utrymmet 
för ”fria och kreativa val.” Om det inte finns sådant utrymme, t.ex. på grund av 
att uttrycket i princip kan utgöras endast av de tekniska funktionerna, finns inte 
möjlighet att få upphovsrättsligt skydd. I praktiken innebär det att EUD har gjort 
en bedömning som motsvarar den s.k. idea/expression merger-doktrinen i ameri-
kansk upphovsrätt.722 

7.4.5 Football Dataco 
Football Dataco m.fl. I -avgörandet rörde begäran om förhandsavgörande i ett brit-
tiskt mål mellan Football Dataco m.fl. och Yahoo m.fl. rörande de immateriella 
rättigheter som Football Dataco m.fl. gjorde gällande till s.k. spelprogram för de 
engelska och skotska fotbollsligorna.723 Frågorna till EUD ställdes bl.a. mot bak-
grund av det traditionella synsättet i brittisk upphovsrätt att ge upphovsrättsligt 
skydd till alster som var resultatet av en viss nivå av ”skill, judgement and labour”. 

Förfarandet för att upprätta ett spelprogram kunde schematiskt delas upp i 
flera olika etapper. Under den första etappen, som påbörjades under föregående 
säsong, färdigställdes spelschemat för den högsta divisionen och ett utkast till 
spelprogram för de andra divisionerna. Detta gjordes av anställda hos de berörda 
fotbollsförbunden. Under denna etapp skulle en lista med möjliga speldatum 
upprättas utifrån en rad grundparametrar, t.ex. perioden från början till slutet av 
säsongen, antalet ligamatcher som skulle spelas och, slutligen, tidpunkter för 
andra nationella, europeiska eller internationella tävlingar. Under den andra etap-
pen sändes ett frågeformulär ut till berörda klubbar om spelprogrammet, och 
svaren på dessa formulär analyserades. Efter hand infördes lagens namn i tablån 
och man försökte så långt det var möjligt lösa problem som uppstått tills man 
slutligen kom fram till ett godtagbart spelprogram.724  

Av de faktiska omständigheter som fastställts av den nationella domstolen och 
som återges i begäran om förhandsavgörande framgick att förfarandet för att 
upprätta de aktuella spelprogrammen inte enbart var mekaniskt och förutbestämt. Tvär-
tom krävdes ett betydande arbete och kunnande för att tillfredsställa de många öns-
kemålen och samtidigt följa tillämpliga bestämmelser i möjligaste mån. Det arbete 

                                                      
721 Jfr GA yttrande i mål C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace p. 42. 
722 Jfr Lum i Fordham L. Rev. 1988 s. 937 och Nordell i NIR 1999 s. 37 ff. 
723 Mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 1 f. 
724 Op. cit. p. 12–17. 



 148 

som krävdes utgjorde inte enbart en tillämpning av fasta kriterier. Det förelåg ett 
behov av omdöme i kombination med ett visst ”bedömningsutrymme”.725 

Med hänvisning till sin tidigare praxis i fråga om sui generis-skydd för databaser 
konstaterade domstolen inledningsvis att ett spelprogram för en fotbollsliga ut-
gör en databas i den mening som avses i artikel 1.2 i databasdirektivet. När det 
gäller upphovsrättsligt skydd för en databas framhöll EUD att det framgick av 
artikel 3.1 i databasdirektivet att en databas, i den mening som avsågs i artikel 1.2 
i direktivet, var upphovsrättsligt skyddad om den på grund av innehållets urval 
eller sammanställning utgjorde ett intellektuellt verk. Vidare framhöll domstolen att 
det följde av artikel 3.2 i databasdirektivet jämförd med skäl 15 att det upphovs-
rättsliga skydd som direktivet gav avsåg databasens ”struktur” och inte dess ”in-
nehåll” eller de olika uppgifter som ingick i den.726 

Domstolen poängterade också att det på samma sätt följde av artikel 10.2 i 
TRIPS och artikel 5 WCT att sammanställningar av data som, genom urvalet eller 
dispositionen av innehållet, utgjorde intellektuella skapelser skyddas av upphovs-
rätt. Skyddet gällde däremot inte data som sådana och påverkade inte eventuell 
existerande upphovsrätt till dessa data.727 

När det gällde begreppen ”urval” respektive ”sammanställning” i artikel 3.1 i 
databasdirektivet framhöll domstolen att den tog sikte på det ”utväljande” re-
spektive ”arrangemang” av data som upphovsmannen gjorde för att ge databasen 
dess struktur. Begreppen täckte däremot inte skapandet av de data som ingick i 
databasen. Mot den bakgrunden fann domstolen att den eventuella intellektuella 
ansträngning eller den skicklighet som krävts för att skapa data, inte kunde tas i be-
aktande vid bedömningen av om den databas som dessa ingick i var föremål för 
upphovsrättsligt skydd enligt databasdirektivet. Domstolen fann stöd för denna 
tolkning i direktivets syfte. Enligt skälen 9, 10 och 12 i direktivet var dess syfte 
att främja inrättande av system för datalagring och databehandling som bidrog 
till utvecklingen av informationsmarknaden i ett sammanhang som präglades av 
att volymen data som skapades och behandlades ökade exponentiellt varje år 
inom alla verksamhetsområden och inte att skydda skapandet av de data som 
kunde komma att ingå i en databas.728 

GA, som hade kommit till samma slutsats, hade framhållit att domstolen 
på liknande sätt i fråga om sui generis-rätten hade slagit fast att ansträng-
ningarna för att skapa uppgifterna inte kunde tas i beaktande för sui gene-
ris-skyddet. GA hade poängterat att detta gällde även om sui generis-rätten 
var det skydd som hade en starkare anknytning till såväl uppgifterna som 
sättet på vilket dessa uppgifter anskaffas. För upphovsrätten gällde att 
sådana ansträngningar i än högre grad inte skulle beaktas, eftersom det 

                                                      
725 Mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 19. 
726 Op. cit. p. 26–30. 
727 Op. cit. p. 31. 
728 Op. cit. p. 32 ff.  
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upphovsrättsliga skyddet hade en lösare koppling till insamlingen av 
uppgifterna och i stället var inriktat på vilket sätt uppgifterna framställs.729 

Därefter gjorde EUD närmast en bedömning i sak. Domstolen anförde att de 
”intellektuella resurser” som beskrivits av den nationella domstolen (se ovan) 
syftade till att inom ramen för anordnande av de aktuella ligaspelen i fotboll fast-
ställa speldagar, matchtider och vilka lag som ska spela för varje match i de olika 
ligorna på grundval av en rad regler, parametrar och organisatoriska krav, samt 
de berörda klubbarnas specifika önskemål. Dessa resurser avsåg enligt domstolen 
skapandet av de data som ingick i den aktuella databasen. Mot den bakgrunden saknades 
det relevans för bedömningen om de spelprogram för fotboll som var aktuella i 
det nationella målet var föremål för upphovsrättsligt skydd enligt databasdirekti-
vet.730 

Vidare poängterade domstolen, med hänvisning till skäl 16 i databasdirektivet, 
att begreppet intellektuellt verk hänvisade till verkets egenart. Såvitt gällde upprät-
tande av en databas var detta egenartskriterium uppfyllt när upphovsmannen ge-
nom urval eller sammanställning av de data som databasen innehöll hade uttryckt sin 
kreativa kapacitet på ett egenartat sätt genom att göra fria och kreativa val. Det kunde 
däremot inte anses uppfyllt när upprättandet av databasen präglades av tekniska 
överväganden, regler eller krav som inte lämnade utrymme för en kreativ frihet. 
Avslutningsvis poängterade domstolen att det framgick av såväl artikel 3.1 som 
skäl 16 till direktivet att inget annat kriterium än egenartskriteriet var tillämpligt för 
att bedöma om en databas var föremål för det upphovsrättsliga skydd som före-
skrevs i direktivet.731 

Den nationella domstolen hade ställt en fråga om det vid bedömningen av om 
upphovsrättsligt skydd förelåg hade någon betydelse om urvalet och samman-
ställningen innefattade ett ”väsentligt tillägg” till befintliga data. Frågan tog sikte 
på om faktum att ett element som var inlagt i databasen och gavs ytterligare egen-
skaper kunde utgöra ett sådant ”urval eller en sådan sammanställning” som var 
berättigat till skydd enligt artikel 3.1 i direktivet. Det kunde t.ex. handla om att 
speldag för en given match mellan två fotbollslag fastställdes.732 På denna fråga 
svarade EUD att förutsatt att urvalet eller sammanställningen av data var ett 
egenartat uttryck för databasens upphovsmans kreativa sinne, var det utan bety-
delse för bedömningen av om databasen var upphovsrättsligt skyddad enligt da-
tabasdirektivet om urvalet eller sammanställningen innefattade ett väsentligt till-
lägg till befintliga data eller inte. 733 

Vidare poängterade EUD att det för att upprätta databasen, oberoende av 
skapandet av de data som den innehöll, hade krävts ett väsentligt arbete (eng. labour) 
och väsentligt skicklighet (eng. skill) från upphovsmannens sida. Detta kunde inte i 

                                                      
729 GA:s yttrande i mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 24. 
730 Mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 35 f. 
731 Op. cit. p. 37 ff. 
732 GA:s yttrande i C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 26. 
733 Mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 41. 
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sig motivera upphovsrättsligt skydd enligt databasdirektivet, om detta arbete och 
denna skicklighet inte samtidigt gav uttryck för någon egenart vid urvalet eller 
sammanställningen av data.734 

Den brittiska domstolen hade också ställt en fråga till EUD om databasdirek-
tivet skulle tolkas så att det utgjorde hinder för nationella bestämmelser som gav databa-
ser vilka omfattades av definitionen i artikel 1.2 i direktivet upphovsrättsligt 
skydd på andra villkor än dem som föreskrevs i artikel 3.1.735 Den hänskjutande 
domstolen ville framför allt få klarhet i om ett väsentligt arbete och en väsentlig 
skicklighet (”significant labour and skill”) var tillräckligt för att det skulle vara 
fråga om ett intellektuellt verk.736 EUD betonade att databasdirektivet, enligt skä-
len 1 till 4, syftade till att undanröja olikheter i de nationella rättsordningarna i 
fråga om rättsligt skydd för databaser, i synnerhet vad gäller omfattningen av och 
villkoren för upphovsrättsligt skydd.737  

EUD poängterade att skäl 60 i databasdirektivet uttryckte att artikel 3 syftade 
till ”[e]n harmonisering av de tillämpliga villkoren för avgörande av huruvida en 
databas skall skyddas av upphovsrätt”. Vad gällde databaser som per den 27 mars 
1996 åtnjöt skydd enligt en nationell ordning för upphovsrätt på andra villkor än 
dem som föreskrevs i artikel 3.1 i direktivet, så innebar artikel 14.2 i direktivet 
enligt domstolen visserligen att skyddstiden enligt en sådan ordning kunde beva-
ras i den medlemsstaten. Domstolen poängterade dock att, med förbehåll för den 
övergångsbestämmelsen, utgjorde artikel 3.1 emellertid hinder mot att databaser 
som omfattades av definitionen i artikel 1.2 i direktivet gavs upphovsrättsligt 
skydd enligt nationella bestämmelser på villkor som avvek från kravet på egenart 
i artikel 3.1.738 

På samma sätt hade GA framhållit att det upphovsrättsliga skyddet för data-
baser som medgavs enligt databasdirektivet var underordnat omständigheten att 
databasen utgjorde ett ”kreativt” verk. Det räckte inte att skapandet av databasen 
hade krävt arbete och skicklighet. GA hade framhållit att det var ”väl känt” att 
det inom unionen fanns olika standarder för den i allmänhet nödvändiga origina-
litetsnivån för att medge upphovsrättsligt skydd. Mot bakgrund av direktivets be-
stämmelse och syfte hade GA framhållit att det i detta hänseende ”inte råder 
några tvivel” om att databasdirektivet i fråga om det upphovsrättsliga skyddet 
hade antagit ett originalitetsbegrepp som sträckte sig längre än den enkla ”meka-
niska” ansträngning som krävdes för att samla in uppgifter och lägga in dem i 
databasen. En databas skulle, vilket GA påpekade uttryckligen framgick av artikel 

                                                      
734 Op. cit. p. 42. 
735 Mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 47. 
736 GA:s yttrande i C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 33. 
737 Mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 48. 
738 Op. cit. p. 49–50. 
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3 i direktivet, vara upphovsmannens ”intellektuella verk” för att skyddas av upp-
hovsrätten. Denna formulering lämnade enligt GA inte utrymme för några tvivel; 
enligt GA var den ett typiskt uttryck för upphovsrättens kontinentala rättstradition.739  

Football Dataco m.fl. I-avgörandet rör ett område där brittisk upphovsrätt tydligt 
har avvikit från kontinentaleuropeisk tradition genom sin möjlighet att skydda 
arbetsinsatser utan krav på personlig prägel.740 De bedömningar som EUD gjorde i 
Football Dataco m.fl. I-avgörandet påminner mycket om den som amerikanska 
Supreme Court gjorde i Feist-avgörandet: endast arbete är inte tillräckligt, det 
krävs viss kreativitet i urval och disposition av innehållet (se avsnitt 3.3). Som 
anförs i avsnitt 7.2 har arbete dock aldrig ensamt ansetts kunna rendera upphovs-
rättsligt skydd enligt brittisk rätt; det har alltid kombinerats med krav på element 
av ”judgement” (omdöme) eller liknande. Det är därför inte ointressant att EUD 
inte kategoriskt avvisade att ”labour and skill” skulle kunna uppfylla det harmo-
niserade originalitetskravet. Det fick bli en fråga för den nationella domstolen att 
bedöma. EUD gjorde här således en mer nyanserad bedömning än den GA hade 
gjort, där GA tydligt och kategoriskt uttryckte stöd för att ”upphovsmannens 
egen intellektuella skapelse” gav uttryck åt en kontinentaleuropeisk inställning. 
Domstolens resonemang går i samma riktning, men domstolen är mer reserverad 
i sitt sätt att uttrycka sig. Den avvisar visserligen att skydd skulle kunna meddelas 
enbart på basis av en bedömning utifrån kriterierna ”labour and skill”, men läm-
nar dörren öppen för skydd om arbetsinsatsen medför originalitet i urval och 
disposition av innehållet.  

När det gäller allmänna aspekter av det harmoniserande originalitetskravet be-
kräftar Football Dataco m.fl. I-avgörandet de tolkningar som har gjorts av tidigare 
mål från EUD om originalitetskravet, att det är ett fullharmoniserat begrepp som 
är en hybrid mellan den brittiska och den kontinentaleuropeiska traditionen på 
upphovsrättsområdet. Den tolkningen framhölls också av GA. Målet är det 
första där domstolen egentligen markerar den lägre gränsen för upphovsrättsligt 
skydd baserad på det harmoniserade kriteriet. Medan domstolen i de tidigare av-
görandena har angett att enstaka ord (Infopaq), sportevenemang (FAPL) och funktion-
ella element (BSA) inte i sig kan rendera upphovsrättsligt skydd, slår domstolen i 
Football Dataco m.fl. I-avgörandet fast att icke kreativt arbete inte kan medges upp-
hovsrättsligt skydd. 

När det gäller tillämpningsområdet var detta inte en fråga som var föremål för 
prövning i avgörandet, men domstolen har i Infopaq-, FAPL- och BSA-avgöran-
dena gett uttryck åt att originalitetskravet har ett horistontellt tillämpningsområde 
i betydelsen att det ska tillämpas utan hänsyn till verkskategori. Som konstaterats 
i avsnitt 6.7 finns diskrepanser mellan databasdirektivets databasdefinition (och 
därmed tillämpningsområde) och tillämpningsområdet för den övergripande ka-
tegorin sammanställningar i de internationella konventionerna. Det handlar om 

                                                      
739 GA:s yttrande i mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 35–37 och 45–46. 
740 Jfr Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 84 och Hugenholtz 2016 s. 392 f. 
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samlingar av fysiska föremål. Möjligheten finns således att en sådan sammanställ-
ning, som inte är en databas, skulle kunna skyddas av upphovsrätt under de kri-
terier som följer av det harmoniserade originalitetskravet utan att omfattas av de 
bestämmelser i nationell rätt som följer av databasdirektivet. Därigenom uppfylls 
också inom EU kravet i de internationella konventionerna på att skydda sådana 
sammanställningar. 

7.4.6 SAS Institute 
SAS Institute-avgörandet rörde begäran om förhandsavgörande om tolkningen av 
artiklarna 1.2 och 5.3 i datorprogramdirektivet och artikel 2 a i infosocdirektivet. 
Begäran hade framställts i ett mål mellan SAS Institute Inc. och World Program-
ming Ltd, i vilket SAS Institute hade väckt talan angående intrång i upphovsrät-
ten till de datorprogram och användarhandledningar som var knutna till SAS da-
tabassystem. Frågorna från den nationella domstolen var inriktade på att få klar-
het i om artikel 1.2 i datorprogramdirektivet kunde tolkas så att ett datorprograms 
funktioner liksom det programspråk och det filformat som användes i ett datorpro-
gram för att utnyttja vissa av programmets funktioner utgjorde en uttrycksform för 
detta program och därmed kunde åtnjuta upphovsrättsligt skydd för datorprogram 
i den mening som avsågs i datorprogramdirektivet.741 

Domstolen fann att varken ett programs funktion eller det programspråk och det 
filformat som användes i ett datorprogram för att utnyttja vissa av programmets 
funktioner utgjorde en uttrycksform för det i den mening som avsågs i artikel 1.2 
i datorprogramdirektivet. Med referens till GA:s yttrande framhöll domstolen att 
om ett datorprograms funktion i sig kunde skyddas så vore det detsamma som 
att ge möjlighet att monopolisera idéer, till nackdel för den tekniska och indust-
riella utvecklingen. I sammanhanget refererade domstolen till kommissionens 
första utkast till datorprogramdirektiv, där det angavs att det upphovsrättsliga 
skyddet av datorprogram hade som främsta fördel att det omfattade endast ver-
kets individuella uttryck och därmed gav det eftersträvade utrymmet för andra upphovs-
män att skapa liknande eller till och med identiska program, under förutsättning att 
de inte var kopierade.742 

Med hänvisning till BSA-avgörandet framhöll domstolen att även om pro-
gramspråket och filformatet inte kunde utgöra en uttrycksform för datorpro-
grammet i enlighet med artikel 1.2 i datorprogramdirektivet, så hindrade det inte 
möjligheten att språket och formatet kunde vara upphovsrättsligt skyddade verk 
med stöd av infosocdirektivet, om de var upphovsmannens egen intellektuella 
skapelse.743 

SAS Institute-avgörandet är intressant framför allt eftersom det är första 
gången som EUD tydligt slog fast att det upphovsrättsliga skyddet ska bygga på 
subjektiv nyhet kombinerad med ett efterbildningsskydd. I övrigt bekräftade EUD att 

                                                      
741 Mål C-406/10 SAS Institute p. 29. 
742 Op. cit. p. 39 ff.  
743 Op. cit. p. 45. 
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det harmoniserade originalitetskravet är generellt tillämpbart utan hänsyn till in-
delningar i verkskategorier i nationell rätt.  

7.4.7 Sammanfattande diskussion  
Originalitetskravet i datorprogram- skyddstids- och databasdirektiven har varit 
föremål för omfattande diskussion i doktrinen alltsedan de antogs i början och 
mitten av 1990-talet. Genom rättspraxis från EUD har kravet fått tydligare kon-
turer. Mot bakgrund av den genomgripande EU-harmonisering som skett på 
upphovsrättsområdet kan det framstå som märkligt att det grundläggande krite-
riet för upphovsrättsligt skydd – originalitetskravet – inte varit föremål för mer 
uttrycklig harmonisering än på tre områden som inte utgör upphovsrättens klas-
siska kärna. Politiska realiteter har satt hinder i vägen – och det trots, eller kanske 
mer på grund av, att skillnaderna i synsätt har varierat mellan det brittiska objek-
tiva och det kontinentaleuropeiska mer subjektiva. Originalitetskravet i de tre di-
rektiven resulterade också i en kompromiss som ingen riktigt kunde placera i den 
ena eller andra korgen.  

Kompromissens karaktär av hybrid har bekräftats i rättspraxis från EUD, som 
har framhållit att begreppet verk är just ett autonomt (självständigt) unionsbe-
grepp. Genom referens till uttryck som gör anspråk på att beskriva skilda slag av 
intellektuella eller kreativa aktiviteter får domstolen sägas ha gett uttrycket ”intel-
lektuella skapelse” en objektiverad innebörd: ”urval eller disposition”, ”valet, dis-
positionen och kombinationen”, ”arrangemanget eller gestaltningen”. Centralt är 
de kreativa val som upphovsmannen har gjort inom ramen för ett utrymme för en 
kreativ frihet, vad som skulle kunna kallas yttre förutsättningar eller variationsutrymme. 
I några avgöranden har domstolen konstaterat att variationsutrymmet varit så 
begränsat att det inte funnits något utrymme för fria och kreativa val. De exempel 
som har uppkommit i rättspraxis är fotbollsmatcher, vilka omgärdas av spelregler 
som inte lämnar utrymme för en kreativ frihet, komponenter i ett grafiskt använ-
dargränssnitt, som endast kännetecknades av sin tekniska funktion, och när upp-
rättandet av en databas präglats av tekniska överväganden, regler eller krav som inte 
lämnat utrymme för en kreativ frihet. I rättspraxis har också bedömts att enskilda 
ord inte kan utgöra en ”intellektuell skapelse”. Eftersom variationsutrymmet skil-
jer sig mellan olika områden, t.ex. beroende på förutsättningar för skapande – 
dvs. möjlighet för upphovsmannen att uttrycka sin kreativa kapacitet genom att 
göra fria och kreativa val, kommer också den närmare innebörden av de krav 
som kan ställas på ett alster för att ge uttryck åt tillräcklig kreativitet att skilja sig 
mellan olika områden. Kravet är kontext- eller in casu-betonat. 

I såväl direktiven som i rättspraxis har framhållits att uttrycket ”upphovsman-
nens egen intellektuella skapelse” är ett uttömmande kriterium för bedömning av 
originalitet; inga andra kriterier får användas vid bedömningen. Uttrycket gör 
med andra ord anspråk på att vara fullharmoniserande. Kravet på ”fria och kreativa 
val” innebär också att aktiviteter som inte ger uttryck åt sådana val inte är rele-
vanta för bedömningen av upphovsrättsligt skydd, t.ex. ”skill, labour and judge-
ment” som inte innehåller kreativa moment. Det är frånvaron av något kreativt, 
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inte förekomsten av ett betydande arbete, som i så fall gör att alstret inte åtnjuter 
skydd. 

Genom kravet på resultatet av fria och kreativa val har det harmoniserade 
originalitetskravet starka inslag av de rättfärdiganden för upphovsrättsligt skydd 
som uttrycktes av Hegel, Kant och Fichte. Det är inte resultatet av vilken arbetinsats 
som helst som skyddas och det är inte arbetsinsatsen i sig som skyddas. Det antas 
att kreativt skapande främjas och belönas genom etableringen av ett sådant 
skydd. Ibland betecknas även upphovsrätten som ett investeringsskydd – men 
det är endast i den utsträckning som nedlagda investeringar resulterar i något som 
ger uttryck för fria och kreativa val som investeringarna får (indirekt) skydd med 
stöd av upphovsrätten. 

Som har framkommit i diskussionen ovan om förenligheten av brittisk rätt 
med EUD:s tolkningsbesked i Football Dataco m.fl. I-avgörandet, torde det inte 
uppställas något absolut krav på att uttrycket ”upphovsmannens egen intellektu-
ella skapelse” kommer till användning i språkbruket vid nationella domstolar; 
domstolarnas bedömningar behöver dock i sak falla inom den ram som följer av 
det harmoniserande kravet. Den ram som domstolen har ställt upp är att det ska 
vara fråga om resultatet av fria och kreativa val. 

Den kanske mest betydelsefulla nyheten med det harmoniserade kravet är att 
domstolen har utsträckt dess tillämpningsområde till att gälla även andra områden än 
datorprogram, fotografier och databaser. Häri ligger dess motor för införande av 
enhetliga gemenskapsbegrepp. EUD har refererat till begreppet utan begräns-
ningar eller hänsyn till eventuella nationella kategori-indelningar. I EUD:s praxis 
framstår också det enhetliga originalitetskravet som det avgörande kriteriet för om 
ett alster ska skyddas av upphovsrätt. Det gäller även i förhållande till den över-
gripande indelningen mellan litterära och konstnärliga verk. Originalitetskravet 
kan således betecknas inte endast som enhetligt utan också öppet, vilket är spegel-
bilden av att domstolen i viss litteratur betecknas som ”aktivistisk”.  

I praktiken torde kriteriet ”fria och kreativa val” vara ett tillräckligt abstrakt 
kriterium för att kunna tillämpas på skilda litterära och konstnärliga områden. 
Däremot kan det skapa utmaningar i förhållande till nationella kategoriindel-
ningar eller föreställningar om förutsättningar för skapande inom vissa områden. 
I förlängningen torde ett enhetligt och öppet originalitetsbegrepp leda till mer 
enhetliga upphovsrättsliga bedömningar. För att återknyta till den diskussion som 
förts inom doktrinen om det eventuella övermåttet av originalitets- och verks-
begrepp kan således konstateras att originalitetsbegreppets betydelse genom 
EUD:s praxis i stället har ökat – och då på bekostnad av indelningar i skilda 
verkskategorier.  

Det harmoniserade originalitetskriteriet har mycket stora likheter, eller är 
närmast identiskt, med de krav för upphovsrättsligt skydd som Förenta staternas 
Supreme Court uppställde upp i Feist-avgörandet: Dels ett krav på att alstret inte 
är en efterbildning av någon annans alster och därutöver en minimi-nivå på krea-
tivitet (i urval eller disposition) (se avsnitt 3.3). 
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På ett mer grundläggande plan kan frågan ställas om det autonoma och enhet-
liga begreppet förändrar upphovsrättens rättsliga karaktär i den nationella rätts-
ordningen. Några sådana slutsatser kan inte dras och har inte heller skymtat i vare 
sig direktiven eller i domstolens praxis. De tolkningar som domstolen har gjort 
av originalitetskravet rör ett kriterium för att erhålla skydd, inte rättighetens rätts-
liga innebörd. Den rättsliga innebörden har mer med vilka rättigheter som följer 
med verket att göra, t.ex. förhållandet mellan ekonomiska rättigheter (förmögen-
hetsrättsliga bestämmelser) och ideella rättigheter. 

För det upphovsrättsliga skyddet för databaser och sammanställningar inne-
bär EUD:s tolkningsbesked att vi har att göra med ett enhetligt originalitetsbe-
grepp, att såväl sådana databaser som omfattas av direktivets databasdefinition 
som andra sammanställningar skyddas som upphovsrättsliga verk om de uppfyll-
ler det allmänna kriteriet att vara ett uttryck för ”upphovsmannens egen intellek-
tuella skapelse”. Denna aspekt ska utvecklas i det följande i förhållande till 
svenska förhållanden, såsom traditionella krav på verkshöjd och kategori-indel-
ningar. I det följande kommer också det harmoniserade originalitetskravet att re-
lateras till den nordiska s.k. verksdebatten, vilket har relevans för frågan om vad 
som utgör det upphovsrättsliga skyddets föremål i fråga om databaser och den 
tillhörande frågan om vad det är som har harmoniserats. 
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7.5 Upphovsrättsligt skydd för databaser i Sverige 

7.5.1 Allmänt  
Allmänna förutsättningar för sammanställningar, databaser och andra verk ges i 
1 § URL. Där anges i första stycket att ”den som har skapat ett litterärt eller 
konstnärligt verk har upphovsrätt till verket.” Verkskriterierna är således ”litte-
rärt”, ”konstnärligt”, ”skapat” och själva ordet ”verk”.  

Varken sammanställningar eller databaser omnämns i den exemplifierande lis-
tan över verkskategorier i 1 §, men listan följs av en punkt i vilken anges att lagen 
även skyddar verk ”som har kommit till uttryck på något annat sätt.” Den 
”öppna” listan motiverades i förarbetena med att en stängd lista riskerade att bli 
otidsenlig över tid. Det konstaterades också att BK använde sig av en öppen 
metod. Sammantaget motiverade det en beskrivning som mera allmänt angav till-
lämpningsområdet för den upphovsrättsliga lagstiftningen,744 men att en exemp-
lifiering ändå skulle ges.745 Den valda lagstiftningstekniken kan jämföras med de 
före upphovsrättslagens införande gällande författar- och konstnärslagarna från 
1919, som använde sig av stängda listor med verkskategorier vilket innebar att 
skapande som resulterade i andra företeelser uteslöts från skydd.746  

I 5 § finns en särskild bestämmelse om vissa sammanställningar som kallas 
samlingsverk. I bestämmelsen anges att ”den som genom att sammanställa verk 
eller delar av verk åstadkommit ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har 
upphovsrätt till detta, men hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda ver-
ken.” Bestämmelsen tar alltså sikte på situationer när det material som samman-
ställs avser verk eller delar av verk. Som exempel på samlingsverk nämnde AK i 
sitt betänkande kalendrar, läseböcker, diktsamlingar, samlingar av musikstycken, 
planschverk och ”andra samlingar”, som sammanställs av redan existerande verk 
eller delar av sådana. Ytterligare exempel som nämndes av AK var tidningar, tid-
skrifter, uppslagsverk, vetenskapliga publikationer med bidrag från flera förfat-
tare, handböcker och liknande. I propositionen framhölls dock att det inte var 
behövligt att särskilt nämna tidning eller tidskrift som exempel på samlingsverk. 
Det bedömdes vara sällsynt att behöva åberopa skydd för det sätt på vilken ett 
tidnings- eller tidskriftsnummer redigerats.747 

Vid genomförandet av databasdirektivet med svensk rätt gjordes vissa över-
väganden om behovet av att anpassa den svenska lagtexten för att uppfylla direk-
tivets krav på upphovsrättsligt skydd för databaser. Inledningsvis bedömdes att 
direktivet inte föreskrev några andra regler om upphovsrättens föremål än vad 
som gäller enligt upphovsrättslagen. Det bedömdes att dess bestämmelser om 

                                                      
744 SOU 1956:25 s. 64. 
745 Prop. 1960:17 s. 48 f. och SOU 1956:25 s. 69 f. 
746 Skilda lagstiftningstekniker i fråga om öppna och stänga listor i Sverige och övriga Norden fram 
till mitten av förra seklet har beskrivits av Eberstein i NIR 1946 s. 2 f. Jfr Ljungman i NIR 1956 s. 
144. 
747 SOU 1956:25 s. 138 och prop. 1960:17 s. 79. 
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skydd för verk redan i sin befintliga utformning skyddade sammanställningar som 
byggde på en intellektuell prestation. Med begreppet sammanställning avsåg lag-
stiftaren samma sak som begreppet databas i direktivet.748 

I sammanhanget bedömde regeringen att det inte var aktuellt att ändra 5 § så 
att den omfattade ”alla sammanställningar av uppgifter eller annat material.” En-
ligt regeringen fyllde 5 § funktionen att klarlägga förhållandet mellan upphovsrätten till 
samlingsverket och upphovsrätten till de verk som ingår i samlingsverket, inte att ge någon 
upphovsrätt som inte redan skulle följa av den grundläggande regeln om upp-
hovsrättens föremål i 1 §. Att ändra 5 § bedömdes olämpligt även av det skälet 
att paragrafen då skulle ge intryck av att ensamrätt kunde gälla till enskilda upp-
gifter. Regeringen anförde att det skulle vara mer befogat att i stället i 1 § uttryck-
ligen nämna sammanställningar som en typ av verk, men att man vid nordiska 
tjänstemannaöverläggningar varit eniga om att exemplifieringen av verk i 1 § inte 
borde utökas ytterligare.749 

7.5.2 Litterärt och konstnärligt 
När det gäller begreppen litterära och konstnärliga verk angavs i motiven att 
dessa skulle tolkas i sin mest vidsträckta betydelse.750 Med ”litterär” avsågs både 
traditionella framställningar i ord, oavsett om de var talade, skrivna eller tryckta, 
men också ”beskrivande framställningar”. Med det senare avsågs bl.a. framställ-
ningar för att åskådliggöra kvantitativa förhållanden i text, med siffror (tabeller) 
eller grafiska framställningar (kurvor eller andra bilder) eller en kombination av 
dessa.751 Karnell har anfört att ”litterär” som kriterium för avgränsning av URL:s 
tillämpningsområde synes innebära ett krav på att det beskriver, anger eller åskåd-
liggör något.752 Även begreppet konstnärligt skulle tolkas i en vidsträckt betydelse, 
till att omfatta alla former i vilka det förekommer att verk skapas ”med konstnär-
lig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan.” Det framhölls dock, något 
senare i betänkandet, att det för upphovsrättsligt skydd är likgiltigt i vilket syfte 
verket tillkommit – om syftet är konstnärligt, ideellt i annat hänseende, t.ex. reli-
giöst, eller rent praktiskt.753 

Förarbetenas uttalanden om huruvida ”syftet” bör ha betydelse för bedöm-
ningen av kriteriet ”konstnärlig” har varit föremål för intensiv diskussion i litte-
raturen.754 För egen del ansluter jag mig till Strömholms resonemang om sociala 

                                                      
748 Prop. 1996/97:111 s. 31 och 53. 
749 Op. cit. s. 31. 
750 Prop. 1960:17 s. 48 f. och SOU 1956:25 s. 65. 
751 SOU 1956:25 s. 65. 
752 Karnell, Rätten till programinnehållet i TV, Jurist- och samhällsvetareförbundet, Stockholm 
1970 s. 51 (cit. Karnell 1970). 
753 SOU 1956:25 s. 65. 
754 Eberstein i SvJT 1945 s. 491, Ljungman i SvJT 1959 s. 94, Karnell 1970 s. 61 f., Strömholm i 
NIR 1970 s. 184 f. och Bergström i Mélanges de droit comparé en l’honneur du doyen Åke Malm-
ström s. 16 f. (cit Bergström 1972). 
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konventioner, som har överlappning med Karnells resonemang om objektivt syfte. 
Möjligen är det också det som AK avsåg med sin hänvisning till konstnärligt syfte. 

I fråga om gränsdragningen mellan litterärt och konstnärligt framhöll AK att 
det inte gjordes någon bestämd skillnad mellan litterära och konstnärliga verk; 
det skapande som det kunde vara fråga om kunde gå in under ”ettdera begreppen 
eller båda.”755 Tillsammans har dock begreppen ”litterärt” och ”konstnärligt” be-
tydelse, eftersom de avgränsar lagens tillämpningsområde.756 Även om det ofta 
framhålls i doktrinen att man inte bör lägga alltför stor vikt vid kriterierna ”litte-
rärt” och ”konstnärlig”, eftersom de enligt förarbetena ska tolkas i sin mest vid-
sträckta betydelse och över tid – t.ex. på grund av den tekniska utvecklingen – 
också kommit att innefatta allt fler uttryck757, så kan det i enskilda fall ha sin be-
tydelse att kunna hänföra ett alster (eller element i det) till antingen det litterära 
eller konstnärliga området – t.ex. vid tillämpning av vissa bestämmelser i 2 och 3 
kap. upphovsrättslagen, som för sin tillämpning förutsätter en sådan klassifice-
ring.758 Detta skapar emellertid inte något problem för denna undersökning ef-
tersom samtliga former av sammanställningar, inklusive databaser, idag anses 
vara litterära, dvs. beskrivande.759  

7.5.3 Begreppsparet ”skapat” och ”verk” 
När det gäller bestämningen av de centrala rättsfakta ”skapat” och ”verk” har 
lagstiftaren i någon mån tvekat mellan två anknytningspunkter: arbetsresultatet 
(verket) och det bakomliggande arbetet (skapandet),760 vilket är en reflektion av 
subjektiva och objektiva förutsättningar för upphovsrättsligt skydd (jfr avsnitt 
7.2). Förhållandet mellan”skapat” och ”verk” har haft sin motsvarighet i de skilda 
synsätt på förutsättningar för upphovsrättsligt skydd som präglat harmonise-
ringen av det s.k. originalitetskravet inom unionen. 

Allmänt när det gäller begreppet ”verk” anförde AK, med hänvisning till 1914 
års betänkande, att däri låg ett krav på att den produkt av ”andligt arbete” som 
det var fråga om skulle ”hava höjt sig till en viss grad av självständighet och ori-
ginalitet, den måste åtminstone i någon mån vara uttryck för auktors individuali-
tet; en rent mekanisk produkt är icke tillfyllest.” Enligt AK låg det i sakens natur 
att denna gräns ofta kunde vara svår att bestämma och att det endast i allmänna 
ordalag var möjligt att ange vad som skulle vara avgörande.761 I anslutning till 

                                                      
755 SOU 1956:25 s. 65. 
756 Se prop. 1960:17 s. 48 och SOU 1956:25, s. 65, 69 och 81.  
757 Ljungman i NIR 1956 s. 144, Bergström 1972 s. 22, Ljungman i JFT 1977 s. 247, Hammarén, 
Teaterregi och upphovsrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1997 s. 74 (cit. Hammarén 1997), Koktved-
gaard i Festskrift till Karnell s. 344, Rätten till det visuella s. 43 f. och 400 f., och Eklöf, Upphovsrätt 
i konkurrens, Iustus Förlag, Uppsala 2005 s. 43 f. (cit. Eklöf 2005). 
758 Jfr Karnell 1970 s. 53. 
759 Jfr dock Rosenmeier 2001 s. 167 f. 
760 Strömholm 1970 s. 247 med hänvisning till SOU 1956:25 s. 66 f. Jfr Rätten till det visuella s. 53 
och Danowsky i NIR 2011 s. 130. 
761 SOU 1956:25 s. 66 med hänvisning till 1914 års betänkande s. 57.. 
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detta anförde departementschefen att några fasta och fullt klara gränslinjer inte 
kunde dras; det närmare bedömandet fick ankomma på rättsvetenskap och 
praxis. Härvid skulle hänsyn tas till rättsområdets internationella inriktning, lik-
som utvecklingen i andra jämförbara länder.762 Det framhölls också att begreppet 
”skapat” hade avgörande betydelse i sammanhanget. Den ”andliga verksam-
heten” måste vara skapande. Det poängterades att även upphovsmannen bygger 
vidare på de landvinningar på konstens och litteraturens fält som hans föregång-
are har gjort. Vidare framhölls att det av ett verk krävdes viss självständighet och 
originalitet, men att det däremot inte skulle ske någon litterär eller konstnärlig 
värdering; även ett dåligt verk var ett verk.763 

När det närmare gäller vilka element i verket som skulle omfattas av upphovs-
rätt framhöll AK att rättens föremål låg mellan två ytterligheter. Å ena sidan stod 
det klart att rätten inte skulle vara begränsad till verket i den form ”vari det utgått 
från hans hand.” Å andra sidan stod det klart att upphovsrätten inte omfattade 
vad AK betecknade som ”verkets innersta kärna, dess ämne, motiv eller idé och 
icke heller de tankar, erfarenhetsrön eller uppgifter om fakta, som däri framläg-
gas.” Vad verket i dessa avseenden innehöll skulle bli allmän egendom. Mellan 
dessa två poler fanns svaret på rättens föremål. Med hänvisning till Knoph anförde 
AK att detta kunde beskrivas som att upphovsrätten hade till föremål verket inte 
endast i dess yttre form utan även i dess inre form.764 

Tillämpat på sammanställningar anförde AK, med hänvisning till 1914 års för-
arbeten, att upphovsrätt kunde grundas redan genom en verksamhet som kom 
till uttryck endast i ”ett instruktivt urval eller sammanställande, en systematisk 
anordning av ett verks olika delar.” I 1914 års motiv hade som exempel på skyd-
dade alster nämnts lagsamlingar, lexika och kokböcker, medan som exempel på 
oskyddade nämnts ”priskuranter och vanliga annonser”.765 Angående 5 § URL 
anförde AK att det inte är varje sammanställning av verk eller delar av verk som 
kan betecknas som samlingsverk. För det krävs att den är resultatet av en ”intel-
lektuell prestation av viss kvalitet”. I sammanhanget hänvisades till 1914 års mo-
tiv, där det uttrycktes att det för samlingsverk skulle vara fråga om ”en planlägg-
ande, samlande, sovrande och redigerande verksamhet”. Möjligen något förvå-
nande uttryckte AK därefter att ”sammanställas några vanliga visor till en sång-
bok eller utgivas några populära romaner i en serie, kan icke åberopas 
upphovsmannarätt för de sålunda åstadkomna samlingarna.” Vidare framhölls 
att det inte kunde uppställas något krav på att samlingen skulle framstå som ett 
”avslutat helt”. Som exempel nämndes att ett separat häfte ur en tidskriftsserie 

                                                      
762 Prop. 1960:17 s. 49. 
763 SOU 1956:25 s. 66 f. 
764 Loc. cit. med hänvisning till Knoph, Åndsretten, Natinaltrykkeriet, Oslo 1936 s. 101 (cit. 
Åndsretten). 
765 SOU 1956:25 s. 67 med hänvisning till 1914 års motiv s. 60. 
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kunde utgöra resultatet av en redigerande och sovrande verksamhet som förtjä-
nade upphovsrätt. Det påpekades också att skyddet avsåg själva sammanställan-
det, men inte de ingående bidragen.766 

AK uttryckte att den allmänna bestämning av upphovsmannarättens föremål 
som den gett uttryckt åt var den vid den tiden förhärskande i nordisk rättsveten-
skap.767 Faktum är att det vid tiden för arbetet med betänkandet skedde en inten-
siv debatt i nordisk rättsvetenskap om verksbegreppet och upphovsrättens före-
mål. Debatten pågick under flera decennier, möjligen med avslutning vid 1970-
talets ingång, vari deltog snart sagt all immaterialrättslig expertis i Norden.768 
Denna mycket teoretiska diskussion var inriktad på mot att finna något för upp-
hovsrätten gemensamt eller signifikativt.769 Den på sätt och vis grundläggande 
frågan om vilka krav som skulle ställas på ett alster för att vara ett skyddat verk 
ägnades under denna tid inte någon större uppmärksamhet. Frågan var närmast 
vad är ett verk? 

För att sätta in den europeiska harmoniseringen av verksbegreppet i en svensk 
kontext bör denna debatt – som brukar kallas för den nordiska verksdebatten – 
redogöras för. Eftersom debatten behandlade grundläggande frågor om upp-
hovsrättens eventuella objekt och relationen mellan skyddsförutsättningar och 
ensamrätter har den även allmän giltighet för förståelse av sui generis-rättens före-
mål och innehåll. De följande avsnitten kommer att behandla den nordiska verks-
debatten (avsnitt 7.5.4) och det skapade verket som skyddsförutsättning, med 
särskilt fokus på sammanställningar och databaser (avsnitt 7.5.5). I avsnitt 7.5.6 
sker en sammanfattade diskussion. Verksdebattens relevans för förståelse av sui 
generis-rätten behandlas senare sammanfattat i avsnitt 8.1.7 och 8.7. 

7.5.4 Den nordiska verksdebatten 

7.5.4.1 Allmänt 
Den grundläggande frågan om upphovsrättens objekt är så beskaffad att något 
absolut och för alla tider giltigt svar inte kan ges. Det har över tid skett en för-
ändring ifrån svar av mer beskrivande och existensbetonad karaktär (immateriellt, 
inre form, samtliga yttre uttryck etc.) till sådana som lägger tonviken på objektets 
funktion (abstraherande språkuttryck, lagteknisk funktion m.m.). Detta behöver 
inte vara en nackdel. Om man accepterar oförenligheten når man i varje fall en 
effektiv helhetsbeskrivning.770  

                                                      
766 Loc. cit. 
767 SOU 1956:25 s. 69. 
768 Se t.ex. Eberstein i TfR 1941 s. 418, Hedfeldt i TfR 1952 s. 152, Sejersted Selmer i TfR 1952 s. 
536, Lund i NIR 1954 s. 131, Hesser i NIR 1954 s. 203, Godenhielm i JFFT 1955 s. 140, Ljungman 
i NIR 1956 s. 145, Strömholm i NIR 1965 s. 113 ff., Karnell i TfR 1968 s. 404, Karnell 1970 s. 41 
ff., Strömholm 1970, Ljungman i NIR 1970 s. 21 ff., Bergström 1972 s. 13. Jfr Rosén 1989 s. 102, 
Törngren i TfR 1986 s. 365 ff., Rätten till det visuella s. 36 och Rosenmeier 2001 s. 17 ff. 
769 Törngren i TfR 1986 s. 365. Jfr Rosenmeier 2001 s. 17 ff. 
770 Törngren i TfR 1986 s. 366 med hänvisning till Immaterialretspositioner s. 190. 
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7.5.4.2 Eberstein och Knoph m.fl.  
Under den första delen av 1900-talet dominerade en idealistisk grundsyn, som 
hade sitt ursprung i Kohlers immaterialrättsteori (Immaterialgütertheorie).771 Till 
Kohlers främsta nordiska anhängare i den tidiga nordiska debatten hörde bland 
andra de ledande Knoph och Eberstein. De framhöll att upphovsrätten inte mot-
svarade någon verklig äganderätt såsom till en (fysisk) sak, utan rättigheter till 
författarens immateriella skapelse såsom sådan – av andlig eller immateriell ka-
raktär – i motsats till det materiella föremål (den sak) i vilken skapelsen tagit ge-
stalt: ”immateriella rättigheter” saknade den avgörande sakegenskapen och med-
gav därför inte besittning, vindikation eller nyttjanderätt. Det fick i sin tur inver-
kan på innehållet i de rättigheter som kunde knytas till det immateriella objek-
tet.772 Eberstein framhöll att jämförelser eller liknelser med äganderätten dock 
kunde ha den fördelen att den satte objektet för rättsskyddet i centrum773 och 
fungera som rättspolitiskt argument för starkare rättigheter för upphovsmännen 
till sina verk774. Att oreflekterat tillerkänna upphovsmännen en ”allmän rätt” – 
såsom anhängarna av den nya äganderättsteorin (se nedan) – till sina verk skulle 
dock innebära en nyordning och ”ett steg ut i det ovissa.”775 Liknande synpunkter 
fördes fram av Knoph.776 Vilka rättigheter som skulle tillerkännas upphovsmännen 
var enligt Eberstein istället snarast en lämplighetsfråga, som skulle bestämmas utifrån 
praktiska hänsyn.777 Systematiskt borde upphovsrätten, tillsammans med andra 
immaterialrättigheter, inordnas i det förmögenhetsrättsliga systemet i en klass för 
sig vid sidan av sakrätterna.778 Nybergh och Kivimäki framhöll även upphovsrättens 
personlighetsrättsliga sida och anförde att upphovsrätten nog var att beteckna 
som en särskild rätt med personlighetsrättsliga inslag.779  

Enligt Eberstein omfattade det upphovsrättsliga skyddet ”samtliga förefintliga 
former, i vilka författarskapelsen med bibehållande av sin identitet kan translate-
ras.”780 Verkets identitet utgjordes av en kombination av tankeinnehållet och dess 

                                                      
771 Jfr Kohler, Das Autorrecht, eine zivilistische Abhandlung, Jena, 1880 s. 167, 243 och 331, Das 
Immaterialgüterrecht und seine Gegner, Ufita 1993 s. 88 f. och Urheberrecht and Schriftwerken 
und Verlagsrecht, Stuttgart 1907 s. 84 ff. 
772 Eberstein i TfR 1916 s. 377 och Åndsretten s. 8 och 139. Se även Eberstein, Den svenska 
författarrätten, Norstedt, Stockholm 1923 & 1925 s. 113 ff. (cit Den svenska författarrätten), 
Eberstein i SvJT 1945 s. 484 ff., Eberstein i NIR 1946 s. 3 f. och Ask, Om Författarerätt – Före-
trädesvis enligt svensk lagstiftning (1893) s. 6, 
773 Den svenska författarrätten s. 103. 
774 Loc. cit., Eberstein i TfR 1937 s. 81 och Eberstein i SvJT 1945 s. 485 f. Jfr Strömholm 1970 s. 
247 f. och Hesser i NIR 1954 s. 205 f. 
775 Eberstein i TfR 1941 s. 411 och Eberstein i SvJT 1943 s. 745. Se även Den svenska författar-
rätten s. 117 och Eberstein i SvJT 1945 s. 484 ff. 
776 Knoph i TfR 1937 s. 147 f. och Åndsretten s. 614 och 621. 
777 Eberstein i SvJT 1943 s. 744 f. 
778 Eberstein i TfR 1916 s. 377. 
779 Nybergh i JFT 1937 s. 188 och Kivimäki i NIR 1952 s. 226 och 231. 
780 Eberstein i TfR 1916 s. 378 ff. och Eberstein i NIR 1946 s. 3 f. Se även Åndsretten s. 8 och 
Nybergh i JFT 1937 s. 169. 
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speciella form såsom sådan.781 Eberstein betecknade den identitetsskapande kom-
binationen med verkets inre form.782 Eberstein kom senare att uttrycka det generella 
kravet för upphovsrättsligt skydd som att det skulle vara fråga om produkter av 
individuellt skapande verksamhet, vilka fick sin säregna prägel såsom uttryck för den 
mänskliga individualiteten783 eller med andra ord auktors personliga syn på ämnet.784 En-
ligt Eberstein följde av detta att ett konstverk var ett unicum, som ingen hade kun-
nat utföra i upphovsmannens ställe.785  

Baserat på immaterialrättsteorin utvecklade Vinding Kruse en egen äganderätts-
teori. Vinding Kruses uppfattning var rättspolitiskt influerad, i det att han önskade 
ett starkt skydd för upphovsmännen och deras rättigheter.786 Hans teori om ”and-
lig äganderätt” gick ut på att upphovsmannen skulle ges full och oinskränkt rådighet 
över sitt verk till att omfatta verkets ”anvendelse og benyttelse i enhver retning”, 
inklusive även privata tillgängliggöranden och mångfaldiganden samt förfogan-
den över exemplar som innehades av annan, på samma sätt som en ägare över 
ett fysiskt föremål (en sak).787 Vinding Kruse fick stöd av bl.a. Lund.788 

Den idealistiska perioden kan sägas ha präglats av viss animism, dvs. en tes om 
att upphovsmannen hade en osinnlig kraft över verket som ”väsen”, vilket ansågs 
sammanhålla mångfalden av dess delar.789 Den stora skiljelinjen, som hade rätts-
politiska inslag, var främst vilka rättigheter som borde förenas med objektet, dvs. 
i huvudsak en fråga om rättighetens innehåll. Där stod den traditionella immateri-
alrättsteorin under försök till påverkan av dem som med äganderättsliga analogier 
sökte ett utvidgat rättighetsskydd. 

7.5.4.3 Ross och Bergström m.fl. 
En realistisk fas i diskussionen om upphovsrättens verksbegrepp kan sägas ha 
inletts av Ross, som i en artikel i TfR 1945 anmälde Lunds avhandling Billed-
kunsten, i vilken Lund gav stöd åt Vindings Kruses teori om upphovsrätten som en 
andlig äganderätt. Ross ställde sig kritisk och beskrev uppfattningen att det existe-
rar ett immateriellt, andligt objekt som ett ”romantiskt påfund”. I stället var ver-
ket en abstraktion, bestående av den relativa enheten i idéinnehållet i en serie av upp-
levelser. Att råda över verket kunde därför endast betyda att råda över dessa upp-
levelser. Härmed avsåg Ross upplevelser hos andra än upphovsmannen. Det var 
                                                      
781 Den svenska författarrätten s. 231. 
782 Eberstein i TfR 1916 s. 382 f. Se även Åndsretten s. 100 f. och Nybergh i JFT 1937 s. 169 med 
hänvisning till Allfred, Das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst (1928) s. 162 
och Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgart 1907 s. 146. 
783 Eberstein, Den svenska författarrätten s. 101, TfR 1927 s. 393 f., NIR 1941 s. 12 och SvJT 1945 
s. 491 f. 
784 Eberstein, Den svenska författarrätten s. 231 och TfR 1927 s. 384 och 395. För ett liknande 
resonemang, se Åndsretten s. 101. 
785 Eberstein i TfR 1927 s. 393 f., Den svenska författarrätten s. 221 f. och NIR 1941 s. 9. 
786 Vinding Kruse i TfR 1934 s. 218. 
787 Op. cit. s. 211 ff., UfR 1937 s. 76 ff. och TfR 1937 s. 408 f. 
788 Lund, Billedkunsten, Gad, København 1944 s. 344 f. (cit. Billedkunsten). 
789 Jfr Marc-Wogau i Uppsalaskolan – och efteråt (1978) s. 33. 
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endast de som kunde vara av intresse för rättsordningen. Kontroll över upple-
velserna uppnåddes enligt Ross genom att lagen förbehöll upphovsmannen en-
samrätt att utnyttja vissa saker (fysiska föremål), som i övrigt omfattades av vanlig 
äganderätt i fråga om föremålet för upphovsrätt, dvs. förmedling av en konstnär-
lig eller litterär upplevelse av det verk som upphovsmannen har skapat. På detta 
sätt skar upphovsrätten ut en strimma ur all äganderätt i förhållande till det upp-
hovsrättsliga föremålet. Därigenom kunde inte upphovsrätten inordnas som en 
ny äganderätt vid sidan av andra, utan skar på tvärs igenom hela detta system.790  

Ross artikel gav upphov till en intensifiering och förnyelse av den nordiska 
verksdebatten. Enligt Magnussen hade innehavaren av en upphovsrätt befogen-
heter över de enskilda exemplar av verket som inte var i hans ägo. Föremålet för 
upphovsrättigheterna var inte något självständigt existerande immateriellt före-
mål utan samtliga ”ydre udtryk for den åndelige frembringelse”.791 Flera föresprå-
kare för immaterialrättsteorin invände mot Ross synsätt och anförde att ett verk i 
vart fall existerade som en upplevelse hos enskilda individer,792 eller som en abstrakt-
ion.793 Det framhölls att Ross i sin analys inte tillräckligt beaktat att hans resone-
mang om kontroll över vissa yttre företeelser för ett verk förutsatte att just det 
som var ”verket”, eller i vart fall dess egenskaper, kunde identifieras.794 Det var 
betydelselöst eller närmast en språklig fråga hur kontrollen över verket i dessa 
yttre manifestationer skulle beskrivas – som en rätt för upphovsmannen eller som en 
inskränkning i andras rådighet.795 Hedfeldt framhöll att en ensamrätt naturligtvis alltid 
innebar en inskränkning i andra människors handlande, men i så fall en inskränk-
ning inte speciellt i utövningen av en eller annan äganderätt, utan i människors 
fria handlande över huvud taget.796  

Bergström poängterade att vad lagstiftaren i realiteten angav med ordet ”verket” 
som upphovsrättens föremål, var en grupp yttre objekt som hade förmågan att ge en i 
stort sett enhetlig upplevelse av litterär eller konstnärlig art.797 Därmed utgjorde ”verket” 
enligt Bergström det ospecificerade föremålet för upphovsrätten.798 Hesser framhöll att 
Bergström möjligen fokuserat för mycket på möjliga yttre uttryck som upphovsrät-
tens föremål. Hesser anförde att det snarast var en fråga om rättighetens innehåll, 
där det över tid hade skett en utveckling av det upphovsrättsliga regelverket i 
riktning mot att fler rättigheter inkluderades i upphovsmannens ensamrätt. Det 
var en rättspolitisk fråga vilka rättigheter som skulle ges åt upphovsmannen till 
hans verk. Hesser anförde att Bergströms uppfattning tycktes vara att det skulle vara 

                                                      
790 Ross i TfR 1945 s. 336 ff. 
791 Magnussen, Naboretlige studier (1950) s. 49. 
792 Lund i NIR 1954 s. 133 ff., Eberstein i NIR 1946 s. 84 och Vinding Kruse i TfR 1951 s. 8. 
793 Eberstein i NIR 1946 s. 83 f. och Godenhielm i JFT 1955 s. 148 f. 
794 Hedfeldt i TfR 1952 s. 161 och Godenhielm i JFT 1955 s. 148 f. 
795 Hedfeldt i TfR 1952 s. 161 och Godenhielm i JFT 1955 s. 370. Jfr Rosenmeier 2001 s. 45 f. 
796 Hedfeldt i TfR 1952 s. 157 f. 
797 Bergström, Uteslutande rätt att förfoga över verket, Uppsala universitets årsskrift 1954:8, Upp-
sala 1954 s. 68 (cit. Uteslutande rätt att förfoga över verket). 
798 Op. cit. s. 54. 
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tillräckligt att i lagstiftningen såsom objekt för rätten ange ”verket” i största all-
mänhet. Hesser framhöll att så gör man dock inte, utan det omnämns i lagen att 
upphovsmannarätten omfattar även översättningar, bearbetningar osv.799 

Bergströms och Ross’ strävan att anknyta upphovsrättens begrepp till en obser-
verbar verklighet kan ses som ett uttryck för den under den aktuella tiden domi-
nerande skandinaviska rättsrealismen, enligt vilken krav uppställdes på empirisk 
verifierbarhet av vetenskapliga utsagor. Det praktiska resultatet av debatten är 
möjligen att man vann större insikt om realiteterna bakom den ur rättsteknisk syn-
punkt nödvändiga abstraktion ett ändamålsenligt och lätthanterligt begrepp – som 
sammanfattar de många och olika företeelser som ryms därunder – som begrep-
pet ”verk” måste sägas utgöra.800 Dessa aspekter får sägas ha varit en direkt följd 
av det realistiska perspektivets fokus på nödvändigheten av att verksföreteelsen be-
höver kunna bli föremål för bevisning för att kunna göras gällande inför domstol.801 
Det synes ha uppstått nära nog enighet om att det var närmast en språklig fråga 
hur kontrollen över verket i dess yttre manifestationer skulle beskrivas – som en 
rätt för upphovsmannen eller som en inskränkning i andras rådighet. 

Ändringen i den nordiska doktrinens fokus från idealistiskt till realistiskt syn-
sätt kan betraktas i ljuset av samtida diskussioner inom den civilrättsliga doktri-
nen i stort, som i början av förra seklet var starkt influerad av tysk lagstiftning 
och doktrin802, vilken hade naturrättsliga inslag803. De naturrättsliga inslagen var 
en av anledningarna till framväxten av den s.k. skandinaviska rättsrealismen, vil-
ket kom att leda till ett ifrågasättande av många centrala föreställningar och be-
grepp på civilrättens område, såsom t.ex. rättighet och äganderätt.804 Debatten 
om den närmare innebörden av sådana begrepp, handlade om ifall det var korrekt 
att använda dem och om de i så fall refererade till ett komplext rättsfaktum, ett 
komplex av rättsföljder eller en relation mellan vissa rättsfakta och rättsföljder.805 
Nödvändigheten av att studera relationen mellan rättsfaktum och rättsföljd gör sig 
gällande i situationer där rättsföljden inte är absolut, utan istället beskrivs relativt, 
dvs. i förhållande till ett objekt.  

En sådan relativ handling är ”att förfoga över verket” och ”att framställa ex-
emplar”. En relativ handling bildar på visst sätt en enhet med objektet, eftersom 
                                                      
799 Hesser i NIR 1954 s. 205 f. 
800 Jfr Eberstein i NIR 1946 s. 81 ff. och TfR 1955 s. 113 ff., Lund i NIR 1954 s. 144, Weincke i 
UfR 1956 B s. 226 f. och Ljungman i SvJT 1959 s. 92 ff. 
801 Jfr Strömholm 1970 s. 248. 
802 Ljungman i NIR 1956 s. 144 och Strömholm 1970 s. 180. Jfr Sundell, Tysk påverkan på svensk 
civilrättsdoktrin 1870–1914 (1987). 
803 Karnell i TfR 1968 s. 405 och Strömholm 1970 s. 10 f. 
804 Allmänt om den skandinaviska rättsrealismen, se Schmidt i Scandinavian Studies in Law 1978 s. 
151 ff. 
805 Se t.ex. Ekelöf i TfR 1945 s. 211, TfR 1946 s. 309, Festskrift till Ekeberg, s. 151 och SvJT 1952 
s. 546 ff. Se även Strahl i TfR 1946 s. 204 och 1947 s. 481, Ahlander, Är juridiken en vetenskap? 
(1950) samt Ross i Festskrift for Henry Ussing 1951 s. 468 och SvJT 1953 s. 529. Allmänt om 
ägande som ”knippen av relationer” och ”rätt att utesluta och tillåta”, se Hansson i Idéer om ägande 
(1994) s. 11 f. med hänvisningar. 
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när man bestämmer handlingen måste man i princip samtidigt bestämma objektet 
för handlingen och vice versa. Därmed är givetvis inte sagt mer än att rättens inne-
håll, dvs. den rättsligt kvalificerande handlingen, och objektet intimt hör samman. 
Objektet är således inte en del av handlingen.806 I likhet med den debatt som 
parallellt fördes om ”rättighetsbegreppet” i nordisk civilrättsdoktrin kan man där-
med säga att den nordiska verksdebatten landade i att ”upphovsrätten” måste 
förstås som en kombination av rättsfaktum (verkskriterier och -element i det 
skapade verket som ”objekt” för rättigheten) och rättsföljd (rättighetens inne-
håll). Det idealistiska perspektivet var möjligen något ensidigt fokuserat på ob-
jektet, och intolkade eller förespråkade mer ”rättsföljder” (förfoganderätter) med 
hänsyn till verkets ”natur” än vad som nödvändigtvis följde av den positiva rät-
ten. Det realistiska perspektivet var ofullständigt såtillvida som analysen inte in-
begrep nödvändigheten av att identifiera de ”verksrelevanta elementen” i det 
skapade verket. Syntesen av de båda perspektiven, och det är väl så man får upp-
fatta att debatten utmynnade, är att man i praktiken – t.ex. i en intrångssituation 
– behöver se både till vilka element i det skapade verket som är verksrelevanta 
(upphovsrättsligt relevanta), som innehållet i de regler som ges till ett skyddat 
verk.  

7.5.4.4 Koktvedgaard, Karnell och Strömholm 
I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet kom Koktvedgaard, Karnell och Ström-
holm att lägga fram arbeten som baserat sig på den diskussion som följde av Ross 
och Bergströms arbeten. Författarna kom att fokusera på begreppet ”verks” funkt-
ion i lagtexten och ändamålsenligheten av att beteckna verket som ”objekt” för 
förfoganden. Koktvedgaard framhöll att det immateriella ”objektet” kunde ha till 
funktion att avgränsa ett regelkomplex tillämpningsområde. Begreppet ”verk” avsåg i 
varje bedömningssituation ett hos en företeelse uppvisat, fastställbart egenskaps-
komplex – av författaren även kallat strukturerade helheter.807 Karnell uttryckte stöd åt 
uppfattningen att begreppet ”verk” i lagen fungerar som ”objekt” för de upp-
hovsrättsliga reglerna. Han anförde att ordet ”verk” avser objekt i jämförelse. I en 
konkret situation handlade det om att ordet ”verk” betecknade ett egenskapskom-
plex, inom ramen för vad som kunde beskrivas som ”litterärt och konstnärligt 
verk”, vilket kunde vara objektivt iakttagbart i det enskilda fallet. Således kunde 
något enhetligt begrepp inte påvisas bakom beteckningen ”verk”, annat än om 
det användes i en given bedömningssituation, om man inte valde att ”bilda ett 
verksbegrepp av hela det komplicerade sammanhang med varierande faktiska un-
derlag, vilket skulle utgöras av alla verkliga och hypotetiska fall av upphovsrättslig 
erforderlig likhet vid en verksbedömning som till utgångspunkt skulle ha en upp-
sättning egenskaper hos en given primärföreteelse vilka varierade från det ena 
bedömningsfallet till det andra.”808 

                                                      
806 Uteslutande rätt att förfoga över verket s. 56. 
807 Immaterialretspositioner s. 120 ff.  
808 Karnell i TfR 1968 s. 401, 434, 438 f. och 444. 
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Strömholm anförde att vad som vållat den häftiga debatten om verksbegreppets 
betydelse och verkets ontologiska status inom upphovsrätten i mycket stor utsträck-
ning tycktes vara en sammanblandning mellan beteckningen och det betecknade. 
Verksbegreppets kärnområde var en abstraktion: den intellektuella produkten såsom bestäm-
ning till vissa yttre företeelser. Verksbegreppet var dock så oenhetligt att det fick avgöras 
från fall till fall vad som skulle avses med ”verk”. Eftersom ordet ”verk” inte 
hade någon klart avgränsad betydelse så kunde det inte betecknas som ett rätts-
objekt. Det var i stället fråga om ett vanligt abstrakt allmänbegrepp, med funktion 
som adverbial begreppsmässig abstraktion. ”Verket” var snarare en bestämning till 
handlingen än dess föremål, även om verket formellt angivits som handlingens 
objekt. Att förbudsrätten för sin utövning inte förutsatte verksidentitet, utan hän-
förde sig till en skyddssfär, bidrog enligt Strömholm till att avfärda de teorier som 
laborerade med ”verket” som objekt för förfogande i samma mening som saker 
utgjorde de traditionella sakrätternas föremål.809  

Karnells och Strömholms uppfattning om begreppet ”verk” påminner om Witt-
gensteins användning av uttrycket ”familjelikhet”. Enligt Wittgenstein fanns det inte 
någon mängd av egenskaper som var gemensamma och utmärkande för alla fö-
reteelser som föll under samma begrepp, men i regel många likheter och relat-
ioner.810  

Det praktiska bidraget av Koktvedgaards, Karnells och Strömholms insatser kan 
sägas vara att fokus kom att sättas på ”verk” som ett begrepp i lagtexten som beteck-
nar en rad skilda företeelser. Begreppet har i lagen som grundfunktion att uppträda 
som uttryck åt alla existensformer för det som berörs eller resulterar av de hand-
lingar vilka upphovsrätten reglerar och som är upphovsrättsligt relevanta i fall av 
reglernas tillämpning.811 Vad det i realiteten är fråga om är en avancerat utformad 
rättighet av förbudskaraktär, där ”verk” har funktionen som representant för ett 
visst egenskapskomplex som kvalificerar ensamrätten. Man lämnade därmed 
bakom sig rättsrealisternas försök att finna något allmängiltigt, och i verkligen 
verifierbart, fenomen som kunde utgöra upphovsrättens objekt. Såtillvida lan-
dade man i att begreppet verk var ett funktionsbegrepp utan ”mening”.812  

7.5.5 Det skapade verket som skyddsförutsättning 

7.5.5.1 Allmänt om objektiva och subjektiva läror 
Efter Koktvedgaards, Karnells och Strömholms inlägg tappade diskussionen om upp-
hovsrättens natur intresse och man tycks ha stannat vid uppfattningen att den 
var en ensamrätt att förfoga över eller utnyttja verket, vars innebörd närmare 

                                                      
809 Strömholm 1970 s. 7, 136, 204 f., 212 f., 226 ff., 229, 238 och 254.  
810 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar (1992) stycke 64 ff. 
811 Jfr Strömholm 1970 s. 75, 133, 141, 152 och 204, Karnell i NIR 1971 s. 371 med not 2 och 
Rosenmeier 2001 s. 21. Jfr även, mer allmänt, Ekelöf i SvJT 1952 s. 553. 
812 Jfr Ekelöf i SvJT 1952 s. 552, Helin i Uppsalaskolan och efteråt (1978) s. 73 och Ekelöf i Upp-
salaskolan och efteråt (1978) s. 16. 
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bestämdes i lag.813 Därmed kan möjligen något förenklat påstås att man var till-
baka i den grundläggande frågan om vilka krav som kan ställas på ett skyddat verk 
– en diskussion som under samma period som den nordiska verksdebatten ägde 
rum ägnades större utrymme i kontinentaleuropeisk doktrin och där man också 
stannat vid immaterialrättsteorin.814 

Det grundläggande kravet för upphovsrättsligt skydd, att ett alster på det lit-
terära eller konstnärliga området ska vara ett verk som är skapat av en upphovs-
man, har uttrycks på skilda sätt i doktrinen. Det har beskrivits som att ett verk i 
viss mån och på visst sätt ska ge uttryck åt upphovsmannens individualitet815  eller 
personlighet,816 särprägel817, individuell prägel818, verkshöjd819, auktorrättslig höjd820, vara i 
viss mening skiljaktigt från vad som finns tidigare821, unikt822, självständigt och originellt823, 
ge uttryck åt en personlig skapande insats824, självständig insats825, upphovsmannens person-
lighet826, upphovsmannens identitet827, en intellektuell anspänning828, skaparkraft829, grad av 
komplexitet830, eller något som kan karakteriseras som upphovsmannens eget831. Be-
greppsfloran kan möjligen karakteriseras som en lek med odefinierade termer.832 Det 
som avses är – med ett modernt och realistiskt synsätt – att alstret ska ge uttryck 
för viss kreativitet.833  

Kravet på kreativitet torde kunna reduceras till två delkrav. Det första är det i 
lagmotiven angivna kravet att alstret inte får vara följden av en ”rent mekanisk 

                                                      
813 Törngren i TfR 1986 s. 367. 
814 Ljungman i NIR 1970 s. 21. Jfr Rosenmeier 2001 s. 33 f. 
815 Se 1914 års betänkande, s. 57. Jfr Billedkunsten s. 99, Den svenska författarrätten s. 100 f., 
Strömholm 1970 s. 88 och Eklöf 2005 s. 46. 
816 Den svenska författarrätten s. 100 och Karnell 1970 s. 57 med fotnot 63. 
817 Den svenska författarrätten s. 100, Rosén 1989 s. 104 och Eklöf 2005 s. 46. Jfr Levin, Form-
skydd (1984) s. 29 f. 
818 Svensäter, Anställning och upphovsrätt (1991) s. 257 med fotnot 2. 
819 Ljungman i NIR 1970 s. 21 ff., Schønning i NIR 2003 s. 528 och Rognstad 2009 s. 82. 
820 Lögdberg i NIR 1960 s. 220 med fotnot 17. 
821 Karnell 1970 s. 54 och Hedfeldt i NIR 1960 s. 189. 
822 Bergström 1972 s. 28 och Svensäter, Anställning och upphovsrätt (1991) s. 257 med fotnot 2. 
823 SOU 1956:25 s. 67. Jfr Billedkunsten s. 99 f. och 105, Svensäter, Anställning och upphovsrätt, 
s. 257 med fotnot 2 och Rosenmeier 2001 s. 89 ff. Se även Dreier & Karnell 1991 s. 153, Hedfeldt 
i NIR 1960 s. 189 och Schønning i NIR 2003 s. 528. 
824 Rosén 1989 s. 104, Grænsefladespørgsmål s. 21, Rätten till det visuella s. 53 f. och Schovsbo, 
Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 76. 
825 Schmidt 1989 s. 43. 
826 Kivimäki i NIR 1952 s. 228 och Nordell, Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten (1990) s. 
36 (cit. Nordell 1990), med hänvisning till 1914 års betänkande s. 150. 
827 Schmidt 1989 s. 43 och 158. 
828 Ljungman i NIR 1970 s. 31 f. 
829 Rätten till det visuella s. 49 f. 
830 Rosén i SvJT 2004 s. 154. 
831 Nordell 1990 s. 36 med hänvisning till 1914 års betänkande s. 150. 
832 Jfr Strömholm 1970 s. 90, Bergström 1972 s. 15 och SOU 2011:32 s. 141. 
833 Jfr SOU 1985:51 s. 89, Strömholm 1970 s. 88, Olsson i NIR 1981 s. 109 f., Tómasson i NIR 
2001 s. 533 och Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 77. 
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produktion”, varmed torde avses att resultatet av arbetet inte får vara uteslutande 
tekniskt betingat eller på annat sätt givet av de yttre förutsättningarna för det; det bör 
med andra ord finnas ett variationsutrymme.834 Det andra delkravet torde vara 
att arbetet inte får ha varit rutinmässigt.835 Gränsen mellan nödvändigt ”kreativt 
skapande” i förhållande till rent mekaniskt arbete eller rutinmässigt är inte alltid 
lätt att dra och uppfattningen om vad som är sådan kreativitet som omfattas av 
upphovsrättsligt skydd har varierat över tid. 

7.5.5.2 Verkshöjdsläran 
Inom doktrinen har gjorts flera försök att konkretisera den nödvändiga kreativi-
teten. Starten på den nordiska debatten om vilka krav som kan ställas på ett upp-
hovsrättsligt skyddat verk brukar tillskrivas Ljungman, som med sin artikel Något 
om verkshöjd836 lyfte fram detta begrepp i nordisk upphovsrätt. Även om liknande 
tankar och idéer hade förts fram av andra nordiska rättsvetenskapsmän, får det 
ändå anses naturligt att ta Ljungmans artikel som en utgångspunkt för den fortsatta 
framställningen i denna del. 

Ljungman framhöll att behovet av att uppställa kvalitativa krav på den upp-
hovsrättsliga skapelsen var ett utflöde av de skyddsintressen som låg bakom ut-
formningen av det upphovsrättsliga regelverket som en privaträttslig ensamrätt; 
att bereda skydd åt en upphovsman och resultatet av hans ”andliga insats”.837 
Enligt Ljungman skulle dock en nedre gräns dras mot prestationer som var alltför 
triviala, eftersom det i sådana situationer fanns en risk för att två eller flera per-
soner oberoende av varandra kunde åstadkomma en nära nog identisk produkt. 
Av rättstekniska hänsyn, t.ex. tillämpningsproblem beträffande prioritet mellan 
flera skyddade prestationer, skulle verkshöjden avgränsas genom att hänsyn togs 
till om det påstådda verket utvisade sådan egenart, att risken var minimal för att 
ännu ett verk av samma eller liknande innehåll skulle kunna framställas av annan 
person. Enligt Ljungman hade en sådan risk för dubbelskapande allmänt accepterats 
i svensk doktrin som ett avgörande kriterium för nödvändig individualitet.838 
Ljungmans lära om ”verkshöjd” såsom ett utflöde av ett ”dubbelskapandekrite-
rium” baserades således på ett subjektivt nyhetskrav. I det följande redogörs mer 
ingående för innebörden av dubbelskapandekriteriet och läran om subjektiv ny-
het. 

7.5.5.3 Subjektivt nyhetskrav 
I kravet på att det för upphovsrättsligt skydd förutsätts att verket har sitt ursprung 
hos den som påstår sig vara dess upphovsman, brukar intolkas ett krav på s.k. 
subjektiv nyhet. Verket ska med andra ord vara nytt för upphovsmannen – hans 
                                                      
834 Karnell 1970 s. 59 f., Strömholm 1970 s. 95 och Eklöf 2005 s. 51 ff. Se även prop. 1988/89:85 
s. 27 f. och SOU 1985:51 s. 89. 
835 Karnell 1970 s. 60. Jfr Eklöf 2005 s. 48. 
836 Ljungman i NIR 1970 s. 21. 
837 Op. cit. s. 25 f. 
838 Op. cit. s. 26 med hänvisning till bl.a. Lögberg, Auktorrätt och film (1957) s. 71 f. 
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alster ska inte vara resultatet av en efterbildning av någon annans verk. Det ligger 
också i linje med synen på verket som ett uttryck för upphovsmannens person-
lighet; med ett sådant krav kan ett alster inte vara någons verk om det inte har 
sitt ursprung i upphovsmannens egna (självständiga) skapande verksamhet. En-
ligt denna uppfattning, som har varit dominerande i doktrinen839 och fått stöd i 
rättspraxis840, och i vissa förarbeten841, uppställs det således inte – som tradition-
ellt inom patenträttens område – något krav på objektiv nyhet, eller med andra 
ord prioritet.842 Redan ordalydelsen av upphovsrättslagens ensamrätter, som är 
utformade som rättigheter för upphovsmannen att råda över sitt verk på visst 
sätt, torde tyda på att lagen utgår från ett subjektivt nyhetskrav.843 En följd av ett 
subjektivt nyhetskrav är att det, i vart fall teoretiskt, kan hända att flera personer 
skapar ”samma” – eller kanske mer korrekt uttryckt: tillräckligt identiska – als-
ter.844 För att i någon mån lösa sådana problem845, har det i praxis uppställts en 
bevisregel om s.k. omvänd bevisbörda. Den innebär att om likheterna mellan ett 
verk och ett senare tillkommet alster är stora, har skaparen av det senare till-
komna alstret att göra sannolikt att det inte är fråga om efterbildning.846 Inom 
doktrinen har framförts att det av rättspolitiska skäl skulle vara önskvärt med en 
regel om prioritetsskydd. En sådan antas nämligen medföra en skärpande effekt på 
de upphovsrättsliga skyddsvärdighetskraven – i motsats till ett subjektivt nyhets-
krav som kan antas verka sänkande på skillnadskraven och bidra till en flora av 
upphovsrättsligt accepterade ”småmynt”.847  

Den nämnda bevisbörderegeln medför inte att upphovsrättens karaktär av ef-
terbildningsskydd glidit över i en faktisk prioritetsrätt.848 Dubbelskapandekriteriet 
syftade också till att uppställa ett rättsligt krav för upphovsrättsligt skydd som 

                                                      
839 Eberstein i SvJT 1928 s. 7, Åndsretten s. 66, 222, 246, 309, 342–44 och 430, Billedkunsten s. 
107, Kivimäki i NIR 1952 s. 227, Lund i NIR 1954 s. 146, Lögdberg i NIR 1962 s. 252, Karnell 
1970 s. 55, Nordell i NIR 1995 s. 633, Rätten till det visuella s. 52 f., Tómasson i NIR 2001 s. 529, 
Eklöf 2005 s. 53, Rosén i SvJT 2004 s. 152 och Schønning, Ophavsretsloven (2016) s. 123 f. Jfr 
Nordell 1990 s. 42 och Bergström 1972 s. 21. 
840 NJA 1994 s. 74 (Smultron, NIR 1994 s 143). Stöd av Karnell i NIR 1994 s. 91, Levin i NIR 
1994 s. 237, Bernitz i NIR 1994 s. 358 och Halén i NIR 1995 s. 95. 
841 1914 års betänkande s. 57 och prop. 1988/89:85 s. 28. Se även SOU 1965:61 s. 110 ff. och 206 
f. samt prop. 1969:168 s. 65.  
842 Nordell i NIR 1995 s. 632 f. med hänvisning till bl.a. Lund i NIR 1960 s. 202 ff. Jfr Hammarén 
1997 s. 77. 
843 Jfr Lund i NIR 1960 s. 207 f. med hänvisning till bl.a. Vinding Kruse i TfR 1937 s. 90 f., som 
förespråkade ett objektivt nyhetskrav. 
844 Lund i NIR 1960 s. 203, Nordell i NIR 1995 s. 632 och Hammarén 1997 s. 77. 
845 Eberstein i SvJT 1945 s. 491 f., Lund i NIR 1960 s. 202 ff., Immaterialretspositioner s. 126 ff., 
Karnell 1970 s. 42 ff., Strömholm 1970 s. 87, Nordell 1990 s. 42 och Eklöf 2005 s. 53. 
846 Se NJA 1994 s. 74 (Smultron), bekräftat i NJA 2002 s. 178 (Drängarna). En bevisregel av lik-
nande innebörd hade tidigare förts fram i doktrinen, se Immaterialretspositioner s. 133 och 135 
och Karnell 1970 s. 375 f. 
847 Karnell 1970 s. 379. 
848 Eklöf 2005 s. 54. Jfr Uggla i NIR 1994 s. 362 f. och Schmidt 1989 s. 65 och Levin, Formskydd 
(1984) s. 298. 
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åtminstone i teorin skulle utesluta dubbelskapelser.849 I praxis har dubbelskapan-
dekriteriets funktion som hjälpregel fått visst stöd. HD har uttalat att det knapp-
ast torde vara kontroversiellt att ett alster som kunde antas bli föremål för ett 
oberoende dubbelskapande inte uppfyllde kraven på verkshöjd och att ett dub-
belskapandekriterium torde kunna vara till hjälp också när det gäller att avgränsa 
ett verks skyddsområde. Däremot kan det inte i sig ge svar på frågan om kravet 
på verkshöjd är uppfyllt (om nu någon trott det).850 

7.5.5.4 Verksbedömning in casu 
Ovan har framkommit att en bedömning av om ett alster ska skyddas upphovs-
rättsligt generellt kan reduceras till en bedömning utifrån tre krav: subjektiv ny-
het, intellektuellt arbete och kreativitet, där det mest svårtillgängliga är kreativi-
tetskravet. Skälet till det är att kravet är starkt in casu- eller kontextberoende, ef-
tersom bedömningen måste göras utifrån det utrymme för valmöjligheter som 
finns i en enskild skapandesituation. Kontextberoendet kommer till uttryck bl.a. 
i Karnells beskrivning av verk som ”objekt i jämförelse”851 och andra uttalanden 
inom doktrinen som har framhållit att ”verkshöjdskravet” – eller andra uttryck 
för nödvändig kreativitet – varierar.852 Eftersom den rättsliga normen är kreativi-
tetsinsatsen i en viss skapandesituation, så bör generella uttalanden om kreativi-
tetskrav rimligen inte göras på den trubbiga nivån av verkskategorier853, utan sna-
rare utifrån förutsättningarna för kreativitet i det enskilda fallet (in casu).854  
 

Synsättet att bedömningen är starkt in casu-betonad kan jämföras med den 
norska Højesterets uttalande om att vissa sceniska verk fordrar särskilt 
sträng verksbedömning, Rt 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen).855  

 

                                                      
849 Ljungman i NIR 1970 s. 26, Rosén i SvJT 2004 s. 152 och Rognstad 2009 s. 83 f. Jfr Bergström 
1972 s. 18. 
850 Se NJA 2004 s. 149 (Golvskiva) och NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite). 
851 Karnell 1970 s. 42 och Karnell i TfR 1968 s. 437 ff. 
852 Ljungman i NIR 1970 s. 31 f., Tómasson i NIR 2001 s. 531 ff., Godenhielm i NIR 1981 s. 296. 
853 Jfr dock Ljungman i NIR 1970 s 30 f., Strömholm 1970 s. 99, Bergström 1972 s. 20, Godenhielm 
i NIR 1981 s. 290, Hammarén 1997 s. 76 och Nordell i NIR 1995 s. 634 f. med hänvisning till 
Karnell i Mélanges Joseph Voyame s. 153 ff., Levin, Formskydd (1984) s. 297, Rosenmeier 2001 s. 
145 ff., Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 83 och Kopp i NIR 2012 s. 261.och  
854 Halén i NIR 1995 s. 91 ff., Strömholm 1970 s. 88 ff., Godenhielm i NIR 1981 s. 297, Karnell i 
NIR 1990 s. 92, Rätten till det visuella s. 50 och 394 och Tómasson i NIR 2001 s. 533, Calissendorff 
i NIR 2001 s. 540, Adamsson i NIR 2004 s. 49, Eklöf 2005 s. 76, Cederlund 2007 s. 413 och 
Rosenmeier i NIR 2009 s. 500. Jfr Rosén i SvJT 2002 s. 559 f. 
855 Avgörandet diskuteras av Rognstad 2009 s. 82, Tøien i NIR 2012 s. 419 ff., Stray Vyrje i NIR 
2009 s. 212 och Rognstad i NIR 2009 s. 214. Se även ett annat avgörande, denna gång om bygg-
nadskonst, från den norska Højesteret i NIR 2014 s. 246 ff. Det senare avgörandet kritiseras av 
Lund & Tsang i NIR 2014 s. 260 f. 
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AK uttryckte sig på ett sådant sätt att man kan få intryck av att det inte är ”verket 
som helhet” utan vissa i ”verket ingående element” som omfattas av upphovs-
rätten.856 Det skulle kunna tolkas som att när lagen använder sig av uttrycket 
”verket”, man i stället ska läsa ”de skyddade elementen i verket.” Man skulle så-
ledes kunna anse att det som det upphovsrättsliga skyddet kan anses avse är endast 
de element som omfattas av upphovsmannens valfrihet, medan övriga element i arbetsre-
sultatet är upphovsrättsligt irrelevanta. Följden blir, enligt Strömholm, att sådana 
element i ett ”verk” som tillkommit genom en utövning av upphovsmannens 
valfrihet, inte får tillgodogöras av andra, eftersom inget bindande skäl tvingat 
dem att välja just dessa element. Deras användning av en föregångares lösningar 
skulle då te sig som ett obehörigt nyttjande av annans arbete. Strömholm kallade denna 
”formel” för konkurrensrättslig.857 Liknande uppfattning framfördes av Koktved-
gaard.858 

På ett liknande sätt angav Karnell att det upphovsrättsliga skyddet skulle om-
fatta ”den egna idésammanställningen i de tecken genom vilka den förmedlas, 
det av upphovsmannen valda sättet att ordna stoffet, konstruktionen och sam-
manfogandet av tankeinnehållet, det högre sambandet mellan elementen i verket, 
verkets individuella drag.” Det skyddsvärda, angav Karnell kunde ”konstateras ge-
nom att man efter iakttagelser av en given företeelse fastställer att det icke varit 
mer eller mindre naturligt eller självfallet att vid förevarande slag av material, me-
del etc. eller angivna fakta åstadkomma den aktuella sammanställningen eller 
sammanställande redogörelsen för dem.” Detta motsvarade, enligt Karnell, det 
s.k. ”självständighetskravet” och det av Ljungman uppställda dubbelskapandekri-
teriet. Enligt Karnell kunde det måhända vara så att det som omtalades som ett 
verks ”inre form” i själva verket utgjordes av en så oprecis bestämning som ”ur-
val och sammanställning”.859 

Liknande uppfattningar som Strömholm och Karnell har även uttrycks av 
andra.860 Även om viss doktrin anfört att en diskussion om ”inre form” är me-
ningslös861, så är det min bedömning att Strömholms och Karnells resonemang bör 
ges stöd som ett generellt uttryck för de ”i verket ingående element”862 som om-
fattas av upphovsrätten. I deras resonemang kan vi se en koppling till grundläg-
gande teorier om rättfärdigande av upphovsrättsligt skydd (se avsnitt 2.2).  Be-
greppet ”verk” i betydelsen ”verksrelevanta element” eller ”inre form” ger ut-
tryck för att rättsordningen skyddar resultatet av kreativt arbete av visst kvalifi-
cerat slag; uttryck för som uttryck för personligt, kreativt skapande i linje med 
tankar som fördes fram av Hegel, Kant och Fichte. Begreppet ”verk” ges funkt-
ionen av att vara representant för resultatet av ett arbete som rättsordningen vill 
                                                      
856 SOU 1956:25 s. 68 ff. 
857 Strömholm 1970 s. 88, 91 och 232. Jfr Eklöf 2005 s. 53.  
858 Immaterialretspositioner s. 189 och s. 205 f. 
859 Karnell 1970 s. 81–84. 
860 Bergström 1972 s. 16. 
861 Godenhielm i NIR 1981 s. 294. 
862 SOU 1956:25 s. 68. 
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belöna och främja. Genom att kombinera representanten med vissa förfogande-
rätter etablerar rättsordningen utgångspunkten att ingen annan än upphovsman-
nen ska få skörda frukterna av resultatet av hans kreativa insats. De generella 
kriterier som Strömholm och Karnell uppställde för de ”verksrelevanta elementen” 
motsvarar närmast direkt det EU-harmoniserade originalitetskriteriet ”upphovs-
mannens egen intellektuella skapelse”. 

Det uttrycks ofta i doktrinen att verkshöjdskravet över tid har sänkts, dvs. 
kravet på nödvändig kreativitet för upphovsrättsligt skydd har sänkts.863 Förkla-
ringarna anses bl.a. ligga i en växelverkan mellan samhälleliga krav på effektiv 
infrastruktur, teknik, miljö m.m. och på uppfattningen om konstnärliga värden 
som ändrat uppfattningen om verkets egenskaper, funktion och ändamål.864 

Det framhålls ofta också att som en möjlig orsak till sänkning av kravet finns 
ett underliggande behov av skydd mot illojala konkurrensbeteenden, dvs. att det 
skulle te sig stötande om det var fritt att utnyttja eller efterbilda en litterär eller 
konstnärlig prestation som är någons annan.865 Det gäller framför allt i fråga om 
upphovsrättens s.k. småmynt, där de ”kreativa” elementen kanske inte alltid rim-
mar väl med traditionella uppfattningar om skapande på det litterära och konst-
närliga området, men där den bakomliggande arbetsprestationen likväl anses – 
möjligen på vad som kan karakteriseras som ”konkurrensmoralisk grund” – ha 
resulterat i något som bör ges skydd av rättsordningen.866  

Mot bakgrund av att det generellt anses finnas ett samband – som en im-
materialrättslig princip – mellan graden av originalitet (i betydelsen kreativitet) 
hos ett alster, och dess skyddsomfång, och vice versa, finns det anledning att dra 
paralleller mellan områdena.867 Det brukar framhållas att det är konkurrensintresset 
som lett till fram till denna princip.868 

För att inte ge skydd för alltför banala företeelser och därigenom utestänga 
andra från skydd, skulle man enligt Levin vara försiktig med ett alltför generöst 
skydd. Det fick anses vara en viktig faktor för balans i systemet att det också fanns 
ett konkurrensrättsligt efterbildningsskydd att tillgå. I avsaknaden av ett sådant kunde 
annars ”ömkansvärdet” på grund av att käranden varit utsatt för otillbörlighet 
oriktigt komma att vägas in vid och till och med överskugga den upphovsrättsliga 
helhetsbedömningen. Det vore då rimligare och enklare att fälla en intrångsgö-
rare på grund av illojal konkurrens än på grund av upphovsrättsintrång.869 

                                                      
863 Se t.ex. Levin i NIR 1994 s. 238 f. och Hammarén 1997 s. 77. Jfr Rosén i SvJT 2002 s. 559 f. 
864 Strömholm 1970 s. 120, Schmidt 1989 s. 369, Rätten till det visuella s. 394 ff., Nordell i JT 1998-
99 s. 657, Calissendorff i NIR 2001 s. 540, Adamsson i NIR 2004 s. 49, Eklöf 2005 s. 46 f. och 
Cederlund 2007 s. 416 ff. Jfr NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite). 
865 Calissendorff i NIR 2001 s. 540, Eklöf 2005 s. 46 f. och Cederlund 2007 s. 413 och 418. Jfr 
Levin i NIR 1994 s. 242 och Lund & Tsang i NIR 2014 s. 269. 
866 Bernitz 1993 s. 55 och Eklöf 2005 s. 91. Jfr Rosén i SvJT 2002 s. 559 f. 
867 Halén i NIR 1995 s. 92. Jfr Levin i NIR 1994 s. 238 ff., Rosenmeier i NIR 2005 s. 503 ff. och 
Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 216 f. 
868 Levin i NIR 1994 s. 240. 
869 Op. cit. s. 242.  
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7.5.5.5 Svensk rättspraxis om sammanställningar 
Förutsättningarna för att skydda sammanställningar (fram till 1996 reglerades inte 
databaser särskilt i svensk rätt), har varit föremål för flera vägledande avgöranden 
i rättspraxis. Den nordiska verksdebatten och de grundläggande frågor som dis-
kuterades inom ramen för den, gjorde inte något tydligt avtryck på rättspraxis. 

I NJA 1882 s. 490 var fråga om s.k. poängvärden, som av två botanistföre-
ningar utformats för att utgöra ledning vid byte av växter mellan samlare. Högsta 
domstolen ansåg inte att det utgjorde otillåtet eftertryck att utgivaren av en växt-
förteckning i en ny upplaga korrigerade däri upptagna poängvärden med ledning 
av en förteckning som föreningarna utgivit. NJA 1913 s. 520 gällde notiser om 
domar, lösöreköp m.m., hämtade ur tidningen Justitia, som inte ansågs skyddade. 
I NJA 1927 s. 357 ansågs en i en adresskalender ingående förteckning över per-
soner och firmor m.m. inte vara ett litterärt verk. Förteckningen utgjorde en al-
fabetisk sammanställning av uppgifter som erhållits från folkbokföringen. I NJA 
1946 s. 371 ansågs matrecept inte vara skyddade såsom litterära verk. NJA 1948 
s. 414 gällde Järnhandelns katalogsystem, med vars hjälp man kunde ordna i bran-
schen förekommande kataloger från leverantörer och lätt finna i vilka en viss 
artikel var upptagen. Arbetet ansågs vara ett litterärt verk. I NJA 1965 s. 523, 
Svensk Bokkatalog, var fråga om tillåtligheten av att fotokopiera och ge ut en för 
åren 1901-1905 utarbetad bokkatalog. Resultatet av ett visst systematiserande ar-
bete ansågs inte tillräckligt för upphovsrättsligt skydd. I NJA 1995 s. 256, Num-
merbanken, var fråga om en systematiserad förteckning över artiklar som före-
kom i elbranschen. Högsta domstolen ansåg att nummerbanken uppvisade er-
forderlig originalitet och självständighet för att åtnjuta skydd enligt 1 § URL.  

I doktrinen har framhållits att det får anses ligga i linje med avvägningen i 
förarbetena, att HD i NJA 1927 s. 357 enhälligt vägrade skydd för Göteborgs 
adress- och industrikalender.870 Mer svårbedömt var NJA 1948 s. 414 angående 
Järnhandels katalogsystem, i vilket alla instanser enhälligt fann att katalogsyste-
met var upphovsrättsligt skyddat. Någon närmare motivering för denna bedöm-
ning framgår inte av domskälen. Domstolarna såg sannolikt katalogsystemet som 
en så pass särpräglad systematisk ordning eller uppställning att det borde komma 
i åtnjutande av skydd.  

Även avgörandet NJA 1965 s. 523 har diskuterats i doktrinen. Det har fram-
hållits att avgörandet – som i och för sig ägde rum efter genomförandet av den 
nya upphovsrättslagen i vilken det s.k. katalogskyddet införts, men eftersom det 
var fråga om en gammal katalog något katalogskydd inte kunde komma ifråga – 
möjligen kan tyda på en benägenhet att strama åt förutsättningarna för upphovs-
rättsligt skydd sedan det särskilda katalogskyddet införts. Majoritetsdomen i HD 
har dock en stark prägel av in casu-bedömning och det tycks som om HD fortfa-
rande var beredd att ge upphovsrättsligt skydd åt kataloger som verk under för-
utsättning att systematikens utformning eller tillämpning hade en mer påtaglig 
prägel av självständig insats. I doktrinen har utgången kritiserats av Ljungman, 
                                                      
870 Eberstein i NIR 1946 s. 11 och Bernitz 1993 s. 55 f. 
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som hävdat att verkshöjdsbedömningen i målet var för sträng. Enligt honom var 
domen ett olyckligt avsteg från internationellt vedertagna bedömningsprinciper, 
i det att domstolen inte bedömde att frånvaro av risk för dubbelskapande ut-
gjorde en praktiskt användbar beskrivning av individualitetskravet.871 Bernitz har 
anfört att Ljungmans kritik synes ha goda skäl för sig.872 Jag delar denna bedöm-
ning. Det är inte förvånande att HD valde att göra en bedömning in casu, eftersom 
en sådan behöver göras i förhållande till de allmänna kriterierna för upphovs-
rättsligt skydd. Behovet av att göra bedömningar i varje enskilt fall i fråga om 
upphovsrättsligt skydd – med tillhörande rättsosäkerhet för sammanställningar 
där det är oklart om förutsättningarna för skydd är uppfyllda – var drivande 
bakom införandet av katalogregeln (se avsnitt 4.1). 

Även Nummerbank-avgörandet har diskuterats i doktrinen. Eklöf har anfört 
att HD i avgörandet tycktes ha tangerat gränserna för ”det i och för sig flexibla 
verksbegreppet”. En svårighet med att bedöma målet var att det av domskälen 
inte klart framgick vad HD ansåg utgöra ”verket”, men att det i varje fall inte var 
enstaka nummer.873 HD åberopade inte uttryckligen investeringsskyddsaspekter i 
sina skäl. Först konstaterades att utredningen i målet klarlagt att ”den s.k. num-
merbanken är resultatet av att medvetet, skapande arbete att åstadkomma en på 
visst sätt systematiserad förteckning över de artiklar som förekommer i elbran-
schen. Nummerbankens väsentliga och karakteristiska del är de sjusiffriga num-
mer som utgör uttryck för den valda systematiken och med vars hjälp varje en-
skild artikel kan identifieras.” Därefter anförde domstolen att ”nummerbanken 
får anses vara uttryck för ett sådant tekniskt kunnande och ha en sådan logisk 
uppbyggnad att det får betraktas som nära nog uteslutet att resultatet av en lik-
artad arbetsprestation skulle ha fått samma form. HD finner sammantaget att 
SEG:s nummerbank uppvisar sådan originalitet och självständighet att den i 
egenskap av verk åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen”. Rosén har fram-
hållit att specifika kunskaper eller den logik som t.ex. ter sig naturlig för en yrkes-
man inom området, sedda för sig knappats kan uppfattas som sådana originella 
eller individuellt särpräglade fenomen som renderar upphovsrättsligt skydd. En-
ligt Rosén torde nummerbanken snarast ha angetts uppvisa en i förekommande 
fall individualiserad och särpräglad logisk uppbyggnad.874 

Nummerbank-avgörandet ger uttryck för att det finns särskilda krav för data-
baser för vilka det upphovsrättsliga skyddet, med sitt krav på kreativitet, passar 
mindre väl för att ge skydd för det arbete och andra investeringar som fordrats 
för basens upprättande. Utan särskilt skydd finns en risk att domstolarna gör 
liknande bedömning som HD i det aktuella målet och medger skydd av billig-
hetsskäl. Det är mot den bakgrunden möjligen inte förvånande att HD inte angav 

                                                      
871 Ljungman i NIR 1970 s. 30 och Ljungman i JFT 1977 s. 243. 
872 Bernitz 1993 s. 57. 
873 Eklöf 2005 s. 91 f. med fotnot 8. Jfr Rosenmeier i Festskrift til Koktvedgaard s. 501 och Spoor 
i Festskrift till Karnell s. 739. 
874 Rosén i SvJT 2004 s. 155. 
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vad i utformningen av Nummerbanken som utgjorde det skyddade verket: Möj-
ligen fanns det inte något verk att identifiera. Nummerbanken och liknande av-
göranden för med sig en rättsosäkerhet; det blir i förlängningen mindre förutse-
bart vilka prestationer som kan komma i åtnjutande av upphovsrättsligt skydd. 
Det är samtidigt en naturlig följd av att tillämpa de upphovsrättsliga kriterierna 
på sammanställningar, vilket bidrog till införandet av katalogregeln (se avsnitt 
4.1). 

7.5.5.6 Genomslag i svensk rätt av det harmoniserade originalitetskravet  
I avsnitt 7.4.7 konstateras att det EU-harmoniserade originalitetskravet är en full-
harmoniserande kompromiss mellan subjektiva och objektiva läror, som i rätts-
praxis från EUD har kommit att utsträckas till att gälla även andra områden än 
datorprogram, fotografier och databaser. Genom referens till uttryck som gör 
anspråk på att beskriva skilda slag av intellektuella eller kreativa aktiviteter får 
domstolen sägas ha gett uttrycket ”intellektuell skapelse” en objektiverad innebörd: 
Centralt är de kreativa val som upphovsmannen har gjort inom ramen för ett ut-
rymme för en kreativ frihet, vad som skulle kunna kallas yttre förutsättningar eller 
variationsutrymme, vilket gör kravet kontext- eller in casu-betonat. 

De allmänna slutsatserna har relevans också för det upphovsrättsliga skyddet 
för databaser och sammanställningar. För dem gäller dock att det redan av direk-
tivet och konventionsåtaganden följer att de ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd 
om urvalet eller dispositionen av deras innehåll utgör en intellektuell skapelse. 
Med EUD:s terminologi innebär det att urvalet eller dispositionen ska ge uttryck 
åt fria och kreativa val. Liksom för andra alster som gör anspråk på upphovs-
rättsligt skydd kan variationsutrymmet eller, som situationen var i det s.k. Football 
Dataco m.fl. I-avgörandet, tekniska överväganden, regler eller krav som inte läm-
nar utrymme för en kreativ frihet, begränsa möjligheten att göra fria och kreativa 
val. 

Som konstateras i avsnitt 7.3.4 är rekvisiten ”urval” och ”disposition” alterna-
tiva. För upphovsrättsligt skydd krävs således inte att både urvalet och disposit-
ionen är originella. På ett abstrakt plan avser ”urval” öppna val om vad som ska 
ingå i en databas eller en sammanställning. Valen tar sikte på att avgränsa basen 
eller sammanställningens innehåll i förhållande till vad som inte ska ingå i den. 
Val avseende ”disposition” är bundna i betydelsen att de avser hur de element som 
utgör innehållet som (redan) har valts ut ska förhålla sig till varandra. I praktiken 
torde det vara vanligt att öppna och bundna val sker parallellt eller växelvis: in-
nehållet ökar i takt med att fler element väljs ut, för att därefter disponeras eller 
omdisponeras. 

I såväl EUD:s praxis som i ingressen till databasdirektivet anges att det upp-
hovsrättsliga skyddet avser databasens struktur. Det är ett uttalande som behöver 
nyanseras. Medan en disposition kan komma till uttryck som en struktur, är det 
inte lika uppenbart hur urvalet behöver komma till uttryck i själva strukturen. 
Däremot behövs en struktur för att det över huvud taget ska vara fråga om en 
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databas. Vad som avses torde alltså vara att en databas för att skyddas av upp-
hovsrätt ska ha en struktur som är originell – och att det därvid är tillräckligt att 
urvalet i fråga om vad som ska ingå i databasen är originellt. En databas med ett 
originellt urval som återges i en icke-originell disposition kan således skyddas av 
upphovsrätt. 

När det gäller urval torde svårigheter att påvisa tillräckligt kreativa val kunna 
uppstå i samband med databaser som gör anspråk på att vara heltäckande inom 
ett visst område, eller som tillhandahåller allmänt känd information om ett visst 
ämne. I fråga om disposition kan svårigheter uppstå om innehållet är strukturerat 
enligt en ”given” ordning, typiskt sett t.ex. en alfabetisk ordning eller kronologisk 
ordning. Som har anförts är dock kravet på ”fria och kreativa val” starkt in casu-
beroende. Vad som utgör urval i form av ”heltäckande” eller ”notorisk” inform-
ation kan avgöras endast i varje enskilt fall. Detsamma gäller dispositionskravet; 
i vissa situationer kan det mycket väl vara kreativt att lista ett visst innehåll i kro-
nologisk eller alfabetisk ordning och omvänt kan andra ”strukturer” vara noto-
riska på ett visst område och därför inte originella. 

I svensk doktrin spekulerades länge om det harmoniserade originalitetskravet 
skulle få genomslag i nationell rättspraxis. Som nämns i avsnitt 7.3.5 var Koktved-
gaard och Levin av uppfattningen att uttrycket innebar ett avståndstagande från 
en kontinentaleuropeisk ”objektslära”. Karnell och Schovsbo m.fl. ställde sig frå-
gande till om det harmoniserade kriteriet med sin språkligt abstrakta utformning 
över huvud taget innebar någon harmonisering i sak.875 Rosenmeier och Rognstad 
anförde att det harmoniserade originalitetskravet skulle tillämpas endast på de 
harmoniserade områdena.876 Spoor uttryckte att det harmoniserade kravet väl 
motsvarade det krav på verkshöjd som uppställts i svensk rätt.877 Schovsbo m.fl. 
argumenterade för att det harmoniserade originalitetskravet var tillräckligt brett 
för att inbegripa alla skilda uppfattningar om förutsättningar för upphovsrättsligt 
skydd på nationell nivå.  

Debatten fick förnyad aktualitet efter att HD – med hänvisning till vissa utta-
landen i förarbeten och doktrin i NJA 2009 s. 159 (Mini maglite), som rörde 
upphovsrättsligt skydd för brukskonst, uttalat att ”den partiella harmonisering 
som följer av direktiven är alltså begränsad till vissa särskilt angivna alster och får 
anses motiverad av dessa alsters särskilda art.”878 Avgörandet kom dock innan 
EUD hade meddelat dom i Infopaq-avgörandet och därmed innan EUD hade sla-
git fast det harmoniserade originalitetskravets generella tillämplighet. 

                                                      
875 Karnell i NIR 1998 s. 157 ff. och Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 83. 
876 Rosenmeier 2001 s. 111 och Rognstad 2009 s. 82. 
877 Spoor i Festskrift till Karnell s. 740. 
878 HD hänvisade till prop. 1992/93:48 s. 114 och 1993/94:109 s. 23 samt bl.a. Bernitz m.fl., Im-
materialrätt och otillbörlig konkurrens (2007) s. 43 f., Karnell i NIR 1998 s. 157 ff. och Levin, 
Lärobok i immaterialrätt (2007) s. 83. 
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I NJA 2015 s 1097 (C More Entertainment) fick dock HD möjlighet att uttala 
sig om hur den traditionella verkshöjdsläran förhöll sig till det harmoniserade 
originalitetskravet. HD uttalade att: 

 
”EU-domstolen har bl.a. i dom den 16 juli 2009 i mål C-5/08, Infopaq, 
(EU:C:2009:465) formulerat kravet för att ett verk ska åtnjuta upphovsrätt. 
Där anges att det ska vara fråga om ett alster som är originellt på så sätt 
att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse (p. 37 i domen). I 
rättspraxis, lagmotiv och juridisk litteratur har sedan länge begreppet 
verkshöjd använts som en sammanfattande beteckning på kravet för 
skydd. Såsom innebörden av detta begrepp har kommit att uttolkas kan 
inte anses att det därmed avses något annat än det ganska måttliga krav på 
originalitet som EU-rätten ger uttryck för. Klart är att det finns ett krav på 
viss individuell särprägel. Verkets litterära eller konstnärliga kvalitet saknar 
emellertid i princip betydelse för om upphovsrätt föreligger. … Som en 
hjälpregel vid bedömningen av verkshöjd har det s.k. dubbelskapandekri-
teriet ansetts kunna vara till hjälp. Ett alster som kan bli föremål för ett 
oberoende dubbelskapande uppfyller inte kravet på verkshöjd. Kriteriet 
kan även vara till hjälp vid bestämning av ett verks skyddsomfång. Däre-
mot kan det inte i sig ge svar på om kravet på verkshöjd är uppfyllt.” 
 

I endast några få meningar och utan någon närmare analys eller motivering gjorde 
HD bedömningen att det harmoniserade originalitetskriteriet i stort motsvarar 
den verkshöjdslära som utvecklas i Sverige (och övriga nordiska länder) under 
flera decennier.879 Generellt bör domstolens uttalande ges stöd. Verkshöjdsläran 
bygger liksom det harmoniserade originalitetskravet på en bedömning av uttryckt 
kreativitet i förhållande till tillgängligt variationsutrymme. EU-domstolens reso-
nemang om ”fria och kreativa val” förmår på ett mer pedagogiskt sätt uttrycka vari 
en sådan bedömning faktiskt ligger – och i förhållande till vad – än vad abstrakta 
uttryck som ”verkshöjd”, ”individualitet”, ”särprägel” har förmått göra. Som HD 
uttalar kan dubbelskapandekriteriet fortfarande användas som en hjälpregel vid 
bedömningen av verkshöjd eller tillräcklig originalitet – bedömningen av om nå-
gon har gjort fria och kreativa val behöver ju göras i förhållande till den givna 
skapandesituationen (in casu) och de möjligheter till fria och kreativa val som stod 
till buds. 
 Vid en jämförelse motsvarar det EU-harmoniserade originalitetskravet också 
väl de bedömningar om upphovsrättsligt skydd för sammanställningar som kom-
mit till uttryck i äldre nationella (svenska) förarbeten och praxis från HD. Un-
dantaget är möjligen det s.k. Nummerbanksavgörandet, men i det angav HD ald-
rig vad det skyddade ”verket” skulle utgöras av. 

                                                      
879 Avgörandet kommenteras översiktligt av Rydén i NIR 2016 s. 205 ff. och Nordell i JT 2016-17 
s. 172 ff. Jfr Wolk 2016 s. 75. 
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 En tillhörande och mer grundläggande fråga är vad det är som har harmonise-
rats genom det EU-rättsliga originalitetskravet. Det är åtminstone förutsättning-
arna för att resultatet av ett skapande arbete ska uppfylla kriterierna för ett skydd-
dat ”verk”, dvs. vad viss doktrin betecknat som det ”inre verket”.  

Som uppmärksammades av Bergström, Hesser och Strömholm under den nordiska 
verksdebatten (avsnitt 7.5.4) används verksbegreppet på skilda sätt i upphovs-
rättslagen: Dels som kriterium för skyddsförutsättning och dels som en beteck-
ning för en skyddssfär. Det harmoniserade verksbegreppet tycks ta sikte på båda 
dessa aspekter, vilket har kommit till utryck bl.a. i EUD:s praxis, där domstolen 
har tolkat begreppet i anslutning såväl till bedömningar av skyddsförutsättningar, 
som i anslutning till bestämningar av ensamrätterna. 

Såsom lagen är utformad är bestämmelser om ändringsrätt formulerade som 
en del av innehållet i upphovsrätten (i 2 § första stycket) – inte föremålet för 
rättigheten (1 §). Att lagen avsiktligt är utformad så framhölls också av Hesser i 
sin anmälan av Bergströms arbete. Det skulle möjligen kunna invändas att frågan 
är av mer teoretisk än praktisk natur, eftersom reglerna om upphovsrättens inne-
håll tar sikte på innehåll i förhållande till ett visst objekt. Om ändringar m.m. 
inkluderas i objektet eller i innehållet skulle med den utgångspunkten inte få nå-
gon praktisk betydelse. Frågan har dock fått förnyad aktualitet i samband med 
upphovsrättsutredningens betänkande med förslag till ny upphovsrättslag.  

I betänkandet Ny upphovsrättslag föreslås att bestämmelserna om ändringsrätt 
m.m. bör flyttas till dem om definitionen av begreppet verk. Enligt betänkandet 
bör det framgå redan av 1 § att verk ska vara skyddade ”oavsett på vilket sätt eller 
i vilken form de kommer till uttryck och att det inte heller har någon betydelse 
om de förekommer i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbet-
ning, i annan litterär form, annan konstform eller i annan teknik.” Enligt utred-
ningen är den struktur som finns i dag i motsvarande bestämmelser i 1 § och 2 § 
inte ”lämplig från pedagogisk synvinkel.” Enligt utredningen ter det sig inte ade-
kvat att frågan om ”rättsskyddets omfattning”, till att avse bl.a. det ändrade ver-
ket, ska framträda i bestämmelsen om förfoganderättens innehåll, såsom för när-
varande är fallet enligt 2 §. Detta bör, enligt utredningen, i stället framträda i en 
bestämmelse om vad som avses med skyddade verk.880 

Hur den svenska lagtexten är utformad i detta avseende har sin betydelse i 
förhållande till den EU-rättsliga harmoniseringen, där viss harmonisering har 
skett av såväl begreppet ”verk” som av rättens innehåll – ensamrätterna. Fråga är 
då om EU-harmoniseringen omfattar alla aspekter – såväl föremål som innehåll 
– eller om vissa aspekter har lämnats till nationell rätt, eller om det EU-rättsliga 
regelverket kan sägas implicera ett visst förhållande mellan föremål och innehåll 
som avviker från det som för närvarande kommer till uttryck i svensk rätt. Frågan 
har relevans för Upphovsrättsutredningens förslag om att bestämmelserna om 
rätt till bearbetning m.m. bör flyttas till bestämmelserna om definitionen av be-
greppet verk. Förslaget skulle inte endast innebära att den svenska lagtexten 
                                                      
880 SOU 2011: 32 s. 145 och 213. 
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skulle ge uttryck för en annan innebörd av begreppet ”verk” än vad som följer 
av det harmoniserade verksbegreppet. Det skulle även innebära att skyddet mot 
ändringar inte längre uttrycktes som en egen rättighet i lagen.  

7.5.6 Databasens upphovsman 
I avsnitt 7.3.4 har konstaterats att databasdirektivet inte närmare reglerar vem 
som är att anse som ursprunglig upphovsman till en databas. Detsamma gäller 
för relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare; om rättigheterna ska övergå 
till arbetsgivaren inom ramen för anställningsförhållandet. Dessa aspekter får 
istället regleras på nationell nivå.  

I samband med genomförandet av databasdirektivet gjorde regeringen be-
dömningen att en ”arbetsgivarregel” inte skulle införas. En sådan regel skulle ha 
inneburit att om ett verk som är en databas skapas av en arbetstagare i ett anställ-
ningsförhållande, dennes upphovsrätt skulle gå över till arbetsgivaren om inte 
något annat hade avtalats. Vissa remissinstanser på arbetsgivarsidan hade pekat 
på att arbetsgivaren många gånger stod för den investering som var nödvändig för att 
skapa verket, att framställandet ofta var av rent teknisk natur, att en arbetsgivarre-
gel fanns för datorprogram och att det kunde leda till praktiska problem för ar-
betsgivaren om detsamma inte gällde för databaser. Regeringen framhöll att den 
särskilda arbetsgivarregeln för datorprogram i 40 a § URL infördes i upphovs-
rättslagen på grund av att en sådan reglering krävdes enligt artikel 2.3 i datorpro-
gramdirektivet. Den direktivbestämmelsen byggde på synsättet att utvecklingen 
av datorprogram som regel innebar en betydande investering och att det därför 
var viktigt för arbetsgivaren att kunna tillgodogöra sig datorprogrammets ekono-
miska värde.881 Vidare anförde regeringen att databasdirektivet byggde på be-
dömningen att det inte fanns några skäl att föreskriva en arbetsgivarregel i direk-
tivet. Det skulle stå medlemsstaterna fritt att avgöra den saken i enlighet med sina 
egna traditioner. Eftersom en arbetsgivarregel skulle innebära ett stort avsteg från 
en grundläggande princip i den nordiska upphovsrätten fastnade regeringen för 
att det inte fanns övervägande skäl för att införa någon sådan i fråga om databa-
ser. Frågan om upplåtelse eller överlåtelse av förfoganderätten till de ingående 
verken fick i stället lösas inom ramen för anställningsavtal eller omständigheterna 
kring avtalet och den praxis som råder i respektive bransch.882 
 I litteraturen och i praxis har utvecklats en s.k. tumregel om vad som kan anses 
gälla för upphovsrättens övergång i anställningsförhållanden när det saknas ut-
tryckligt avtal. Den formuleras olika av olika författare men förekommande utta-
landen pekar i allt väsentligt i samma riktning. I huvudsak går den ut på att ar-
betsgivaren inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet får 
utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden gente-
mot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som 

                                                      
881 Prop. 1996/97:111 s. 29 f. med hänvisning till prop. 1992/93:48 s. 117. 
882 Prop. 1996/97:111 s. 30 f. med hänvisning till prop. 1960:17 s. 50 f., prop. 1988/89:85 s. 21 f. 
och prop. 1992/93:48 s. 116. 
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kan förutses när verket tillkommer. I den mån verket måste ändras för att ända-
målet med dess tillkomst i tjänsten ska uppnås är ändringen tillåten.883  

I betänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) övervägdes frågan om arbets-
givarregel på nytt, men då som en allmän bestämmelse och inte endast i förhål-
lande till databaser skapade i anställningsförhållanden. Utredningen föreslog att 
det infördes en bestämmelse som innebar att en arbetsgivare, inom sitt verksam-
hetsområde och för sin normala verksamhet, med ensamrätt skulle få förfoga 
över sådana verk som skapats av en arbetstagare som ett led i arbetsuppgifterna 
eller efter instruktioner av arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt skulle omfatta ut-
nyttjanden för de ändamål som kunde förutses när verket tillkommit. I den mån 
verket behövde ändras för att ändamålet med dess tillkomst i anställningsförhål-
landet skulle uppnås, skulle ändringen vara tillåten, dock endast i den omfattning 
som det medgavs enligt bestämmelserna om ideell rätt i 3 § URL.884 Utredningens 
förslag i denna del övervägs för närvarande inom justitiedepartementet och har 
(ännu) inte lett till någon lagstiftning. Sammanfattningsvis gäller alltså för data-
baser som är verk allmänna förutsättningarna för att vara upphovsman till ett 
verk. Om en databas skapas inom ett anställningsförhållande gäller (för upphovs-
rätten till basen) den tumregel som utvecklats i doktrin och praxis. Som utvecklas 
i avsnitt 8.1.4 gäller andra förutsättningar för sui generis-rätten, något som kan 
skapa praktiska utmaningar och ställer krav på reglering i avtal. 

7.5.7 Sammanfattande diskussion 
Begreppsparet ”skapat” och ”verk” i 1 § utgör nödvändiga rättsfakta för det upp-
hovsrättsliga regelverkets tillämpning. Tillsammans ger begreppen uttryck för en 
avvägning mellan subjektiva och objektiva läror, där de förra fäster mer avseende 
vid det bakomliggande arbetet (skapandet) medan de senare fäster mer avseende 
vid arbetsresultatet (verket). Över tid och i skilda länder har synsättet varierat 
mellan mer betoning på det subjektiva och mer betoning på det objektiva.  

I den internationella diskussionen om verksbegreppet accepterades tidigt teo-
rin om det ”immateriella verket” och togs där som utgångspunkt för en debatt 
om subjektiva och objektiva läror. Den nordiska debatten kom under några de-
cennier istället att präglas av den nordiska rättsrealismens reaktion till den nya 
äganderättsteorins strävanden att, med stöd i analogier till äganderätten till fysiska 
föremål, utvidga innehållet i det upphovsrättsliga skyddet. Något direkt avtryck i 
de färdiga lagstiftningsprodukterna fick inte rättsrealisterna. Efter en tid togs i 
Norden istället upp den s.k. verkshöjdslära som etablerats i bl.a. tysk doktrin som 
ett sätt att jämka samman objektiva och subjektiva läror. Den nordiska verksde-
batten mellan 1945 och 1970 kan således ses som ett sidospår med mer rättsfilo-
sofiska inslag, där grundfrågan tyckts koka ner till en språk- eller perspektiv-fråga 

                                                      
883 Jfr SOU 2010:24 s. 144 ff. med hänvisningar och Wolk, Arbetstagares immaterialrätter (2008) 
s. 119 ff. 
884 Op cit. s. 160 ff. 
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om upphovsmannens kontroll över sitt verk i sina yttre manifestationer bör be-
skrivas som en rätt för upphovsmannen eller som en inskränkning i andras rå-
dighet. Lagstiftningen stannade vid det förra perspektivet, i enlighet med immateri-
alrättsteorins perspektiv. I praktiken hade dock realisterna rätt i att upphovsrätten 
är en förbudsrätt. Skälet till att lagen fick en viss utformning hade närmast med 
språklig tradition att göra; det fanns möjligen pedagogiska fördelar med att uttrycka 
upphovsrätten som en rätt att förfoga över verket. 

Genom den nordiska verkshöjdsdebatt som får sägas ha inletts med Ljungmans 
artikel kom den nordiska diskussionen att knytas till en internationell diskurs om 
objektiva och subjektiva läror. Särskilt i Sverige uppstod en debatt om att bristen 
på generella bestämmelser om illojal konkurrens fick domstolarna att sänka kravet 
för upphovsrättsligt skydd och ge verkshöjdskravet en dynamisk innebörd, som 
inte endast innebar att domstolarna anpassade skyddsomfånget till originaliteten, 
utan även ansåg sig kunna sänka originalitetskravet i kombination med att medge 
ett snävt skyddsomfång.  

Det senaste steget i denna utveckling är det EU-harmoniserade originalitets-
kravet, som i rättspraxis från EU-domstolen har getts en enhetlig (språkbestämd) 
och öppen tolkning. Det ger underlag för en kompromiss mellan subjektiva och 
objektiva läror, där fokus ligger på kreativa val som upphovsmannen har gjort 
inom ramen för ett utrymme för en kreativ frihet. Den innebörd som EUD har 
gett uttrycket ”upphovsmannens egen intellektuella skapelse” är ett subjektivt 
nyhetskrav i kombination med ett krav på kreativ insats i relation till ett givet 
variationsutrymme. I denna del påminner det om de in casu-betonade bedöm-
ningar som svenska domstolar traditionellt har gjort baserade på verkshöjdsläran. 
På senare tid (NJA 2015 s. 1097) har också HD gett uttryck för att den etablerade 
verkshöjdsläran motsvarar det krav på viss originalitet som uppställts i EUD:s 
praxis. EUD:s resonemang om originalitet för sammanställningar – i form av 
urval eller disposition av innehållet – innebär troligen en förändring i förhållande 
till den bedömning som gjordes av HD i Nummerbanksmålet. Något tydligt ställ-
ningstagande kan dock inte ges eftersom HD i målet inte uttryckte vad hos ban-
ken som utgjorde det skyddade verket. 

En viktig skillnad mellan EU-domstolens praxis och traditionellt svenskt syn-
sätt, som endast implicerats i EUD:s praxis och ännu inte ställts på sin spets, är 
att EUD inte synes vara öppen för det i svenska domstolar förekommande ”om-
vända” synsättet att en lägre originalitetsnivå kan accepteras av en domstol i kom-
bination med ett snävt skyddsomfång.885  

Den nya domstolsordningen886, med möjligheten att få prövat immaterialrätts-
liga och marknadsrättsliga frågor i samma process, kan medföra att domstolarna 

                                                      
885 Jfr Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 83. 
886 Prop. 2015/16:57, Patent- och marknadsdomstol. 
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nu utvecklar en mer generös praxis om kompletterande skydd mot illojal konkur-
rens. Denna möjlighet har hittills inte stått till buds, vilket kan ha hämmat rätts-
utvecklingen om skydd mot illojal konkurrens.  

En tillhörande fråga är vad det är som har harmoniserats genom det EU-rätts-
liga originalitetskravet. Det som har harmoniserats tycks vara allmänna och ab-
strakta kriterier för det ”inre verket”. Samtidigt används begreppet ”verk” på 
skilda sätt i upphovsrättslagen: Dels som kriterier för skyddsförutsättning och 
dels som en beteckning för en skyddssfär. Det harmoniserade verksbegreppet 
tycks ta sikte på båda dessa aspekter, vilket bl.a. har kommit till utryck i EUD:s 
praxis, där domstolen har tolkat begreppet både i anslutning till bedömningar av 
skyddsförutsättningar och i anslutning till bestämningar av ensamrätterna. 
EUD:s tillvägagångssätt tycks svårförenligt med att ändringsrätten inte är harmo-
niserad på EU-nivå. Det har relevans för Upphovsrättsutredningens förslag om 
att bestämmelserna om rätt till bearbetning m.m. bör flyttas från ensamrätten till 
bestämmelserna om definitionen av begreppet verk. Förslaget skulle inte endast 
innebära att den svenska lagtexten skulle komma att laborera med en annan in-
nebörd av begreppet ”verk” än vad som följer av det harmoniserade verksbegrep-
pet. Det skulle även innebära att skyddet mot ändringar inte längre uttrycktes 
som en egen rättighet i lagen. 

Att direktivets definition av databas inte är införd i den svenska lagtexten leder 
till problem i förhållande till EUD:s enhetliga originalitetskrav. De särskilda reg-
ler som gäller för databaser är inte tillräckligt avgränsade i upphovsrättslagen, 
som endast refererar till begreppet sammanställning. Det kan skapa utmaningar, 
eftersom den ekonomiska förfoganderätten varierar för olika verkskategorier, 
och där direktivet påbjuder en särskild ordning för databaser.  
  



 183 

7.6 Upphovsrättslig ensamrätt till databaser 

7.6.1 Allmänt  
I det här avsnittet redogörs för de ekonomiska rättigheter som ges till databaser. 
För det upphovsrättsliga skyddet för databaser gäller att svensk rätt behöver upp-
fylla kraven i artikel 5 i databasdirektivet, i vilken anges att ”till den del databasen 
kan utgöra föremål för ett upphovsrättsligt skydd åtnjuter basens upphovsman 
ensamrätt att själv utföra eller tillåta följande”: 
 

a) provisorisk eller varaktig framställning av exemplar, helt eller delvis och 
oberoende av sätt eller form, 
b) översättning, bearbetning, arrangering eller annan transformation, 
c) att databasen eller en kopia härav görs tillgänglig för allmänheten. När 
ett exemplar av databasen första gången inom gemenskapen förts i han-
deln av rättsinnehavaren, eller med hans medgivande, konsumeras hans 
rätt att kontrollera återförsäljningen inom gemenskapen av detta exemplar, 
d) all förmedling, framställning eller offentligt framförande, 
e) all framställning av exemplar, spridning, förmedling, förevisning eller 
offentligt framförande av resultaten av de förfoganden som citerades i 
punkt b. 

  
Något förvånande anger databasdirektivets artikel 5 uttrycket ”själv utföra eller 
tillåta”, men någon avvikelse från vad som allmänt gäller för upphovsrättsligt 
skydd avses inte: Endast upphovsmannen eller dess rättsinnehavare, är berättigad 
att utan samtycke vidta någon åtgärd i fråga om ett verk, vilket omfattas av rätten. 
I svensk rätt är de ekonomiska rättigheter som ges till en upphovsrättsligt skyd-
dad databas genomförda i 2 § URL. 

I utländsk rätt, liksom i BK, används ofta uttrycket ”tillåta eller förbjuda” för 
att beskriva de nämnda rättigheterna. Att upphovsrätten innebär en rätt att ”till-
låta eller förbjuda” medför att den, ibland något oegentligt887, beskrivs som en 
”immateriell äganderätt”888 – en engelsk term som används är property – möjligen 
som ett sätt att kontrastera rätten i förhållande till alternativen fria nyttjanden, 
ersättningsrätter eller tvångslicenser.889 EUD har anfört att rättigheterna är av fö-
rebyggande natur som innebär att upphovsmannen kan ingripa mot eventuella an-
vändare av sitt verk och därvid förbjuda sådan användning.890 

                                                      
887 Jfr Rognstad i TfR 2016 s. 521 f. 
888 Vinding Kruse i TfR 1934 s. 211 ff., TfR 1937 s. 413. Jfr SOU 1956:25 s. 84. 
889 Se härom 1914 års betänkande, s. 36 ff. och SOU 1956:25 s. 97 f. Jfr Calabresi & Melamed i 
Harv. L. Rev. 1972 s. 1105, Merges i Colum. L. Rev. 1994 s. 2655, Geiger i IIC 2006 s. 376 och 
Carter i Chi.-Kent. L. Rev. 1993 s. 715 ff. Jfr Hansson som beskriver äganderätt i allmänhet som 
”knippen av relationer” och ”rätt att utesluta och tillåta”, se Idéer om ägande (1994) s. 11 f. 
890 Se t.ex. mål C-160/15 GS Media p. 28. 
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De första bestämmelserna om upphovsrätt i svensk rätt, i 1812 års tryckfri-
hetsförordning, angav visserligen att ”varje skrift skall vara författarens eller dess 
rätts lagliga innehavares egendom.” Eftersom rätten i fråga uppfattades som 
äganderätt, var det fullt följdriktigt att rätten inte inskränktes genom någon tids-
begränsning. En sådan ordning bedömdes medföra vissa olägenheter och efter 
hand infördes en begränsning i skyddets tillämpning i tiden. I motiven till lagen 
av den 28 maj 1897 angående ändring i 1877 års lag uttrycktes också att föremålet 
för ifrågavarande lagstiftning inte var en äganderätt i vanlig mening, utan en ute-
slutanderätt att reproducera ett alster av andlig verksamhet. Vidare följde av be-
stämmelsernas civilrättsliga natur skäl att flytta dem från tryckfrihetsförord-
ningen till en ny lag.  

Vid BK:s andra diplomatkonferens fördes en ingående diskussion om upp-
hovsrättens natur. Den franska delegationen önskade att upphovsrätten i för-
dragstexten betecknades som en äganderätt (propriété), medan den tyska delegat-
ionen motsatte sig det med hänvisning till immaterialrättsteorin. Bland de länder 
som anslöt sig till den tyska ståndpunkten i denna fråga var också Sverige. Till 
slut enades om att beskriva rättighetens ”natur” neutralt.891 

Allmänt gäller att det upphovsrättsliga skyddet inte är föremålscentrerat som 
äganderätten till fysiska föremål. Den är en ensamrätt att uppnå vissa resultat.892 
Det har mot den bakgrunden framhållits att äganderätten ger ett ”speciesprivile-
gium” medan upphovsrätten ger ett ”genusprivilegium”.893 Skillnaden måste åter-
speglas i en olikartad utformning av regelsystemen.894  

En grundläggande utgångspunkt för avgränsningen av upphovsrättens inne-
håll är att ett förfogande över ett verk ytterst alltid är en fråga om att andra än 
upphovsmannen ska få ta del av verket – att uppfatta det med sina sinnen: att läsa det, 
att se det eller att både se och höra det eller att uppfatta det med känseln.895 Mot 
den bakgrunden tar rättigheterna till tillgängliggörande för allmänheten och ex-
emplarframställning sikte på att kontrollera förutsättningarna för andras upplevelse av 
verket.896 Historiskt är exemplarframställningsrätten den äldsta – med ursprung i 
privilegiesystemet – medan rätten till tillgängliggörande har växt fram över tid 
kopplat till nya sätt för nyttjande av verk inför eller till en allmänhet.897  
                                                      
891 1914 års betänkande s. 50 f., Knoph i TfR 1937 s. 156 f., Den svenska författarrätten s. 116 med 
not 3 och Dietz i RIDA 1993 s. 14 ff. 
892 1914 års betänkande s. 51 f., Eberstein i TfR 1916 s. 377, Uteslutande rätt att förfoga över verket 
s. 47 f., Bergström i NIR 2011 s. 149, Eberstein i TfR 1955 s. 113 f., Ross i TfR 1953 s. 410 ff. och 
SvJT 1955 s. 245 ff., Hesser i NIR 1954 s. 203 f. och Godenhielm i FJFT 1955 s. 368 f. 
893 Bergström i NIR 2011 s. 149 med hänvisning till Uteslutande rätt att förfoga över verket s. 147. 
Jfr Ross i SvJT 1955 s. 252. Jfr Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (1996) s. 1 och 4. 
894 1914 års betänkande, s. 51 f., Knoph i TfR 1937 s. 152, Eberstein i SvJT 1943 s. 744 ff., Ross i 
TfR 1951 s. 85 f., TfR 1953 s. 410 och SvJT 1955 s. 252 samt Bergström i NIR 2011 s. 149. Jfr 
Uteslutande rätt att förfoga över verket s. 27 och 146. 
895 SOU 1956:25 s. 92. Jfr  
896 Se t.ex. SOU 1956:25 s. 92 och prop. 1960:17 s. 60. 
897 Se Rosén i NIR 2006 s. 2 f. Jfr 1914 års betänkande s. 31, 40 och 75. Jfr Davies 2002 stycke 3-
003. 
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I avsnitt 7.3.4 konstateras att en databas i sig kan skyddas av upphovsrätt om 
urvalet eller dispositionen av basens innehåll ger uttryck åt upphovsmannens egen 
intellektuella skapelse, dvs. ger uttryck åt de personliga val som upphovsmannen 
har gjort i fråga om urval eller disposition av innehållet. Att det upphovsrättsliga 
skyddet är begränsat till dessa ”verksrelevanta element” erinras om i inledningen 
till artikel 5, som anger att ”till den del databasen kan utgöra föremål för ett upp-
hovsrättsligt skydd…”. Att de upphovsrättsliga ensamrätterna till en databas ska 
avse dessa egenskaper framhölls redan i förarbetena till direktivet.898 Det innebär 
att en användning av en databas faller utanför det upphovsrättsliga skyddet för 
databasen om användningen inte relaterar till urvalet eller dispositionen. Härige-
nom uppnås en överensstämmelse mellan kriterierna för skydd för databasen i 
sig som ett verk och vilka aspekter av databasen som (som sådan) skyddas av 
upphovsrätt.899  

Att upphovsrätten primärt tar sikte på upphovsmannens möjlighet att kon-
trollera förutsättningarna för andra att ta del av verket har ibland beskrivits som 
en befogenhet för upphovsmannen att bestämma över verkets offentliga – i mot-
sats till privata – nyttjande.900 Men någon allmän och enhetlig sådan rätt har inte 
kommit till uttryck. Rättigheterna till exemplarframställning och tillgängliggö-
rande för allmänheten har i stället sin historiska förklaring, där de skilda befogen-
heterna har fått sitt erkännande efter hand.901  

Den historiska utvecklingsprocessen kan sägas ha haft till ändamål att förverk-
liga upphovsrättens syfte. Det är dock inte helt klart vad som kan anses vara detta 
syfte, och över tid har det skett en perspektivförskjutning. Ett representativt ut-
tryck, åtminstone för traditionell nordisk uppfattning, ges av Knoph, som anger 
syftet med två träffande satser: ”nyttigt arbete bör ha sin lön” och ”den som har 
sått bör skörda frukterna av sitt arbete”.902 I AK:s betänkande återges den första 
av de båda satserna i formen ”arbetaren är sin lön värd”.903 Här kommer grund-
läggande rättfärdiganden för upphovsrättsligt skydd, baserat på Lockes, Hegel, 
Kants och Fichtes uppfattningar (se avsnitt 2.2) till uttryck.  

Samtidigt har det allmännas intresse – upphovsrättslig reglering som public po-
licy – vunnit starkare insteg över tid. Upphovsrätten ses som en förutsättning för 
ett rikt kulturliv.904 Redan AK framhöll, med ett citat från Knoph, att det upphovs-

                                                      
898 Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 5.0 och Utkastet, artiklarna 2.1 och 2.2. 
899 Denna överensstämmelse har också framhållits av EUD för verk i allmänhet, se t.ex. Infopaq I, 
p. 34 ff.  
900 SOU 1956:25 s. 93 och 1914 års betänkande, s. 27 och 74. Se även Eberstein i TfR 1916 s. 393, 
SvJT 1945 s. 493 och 497 och NIR 1946 s. 82 f. 
901 SOU 1956:25 s. 92 och prop. 1960:17 s. 60. Jfr Eklöf 2005 s. 108 f. och Rosén i SvJT 2002 s. 
560. 
902 Bergström i NIR 2011 s. 144 med hänvisning till Åndsretten s. 4. Jfr Rognstad 2009 s. 31. 
903 SOU 1956:25 s. 85. 
904 Se t.ex. Ljungman i RIDA 1976 s. 51 ff. och Bergström i NIR 2011 s. 144 



 186 

rättsliga skyddet inte endast är ett ”individuellt rättfärdighetskrav från upphovs-
mannens sida utan god politik när saken ses från allmänhetens sida.”905 Engdahl 
har uttryckt det så att ”upphovsrätten erbjuder ett av de klaraste och vackraste 
exemplen på att allmänintressen och egenintresset, när man lyfter sig från kort-
siktigt till långsiktigt seende, på ett förbluffande vis sammanfaller.”906  

Inom ramen för att upphovsrätten bör reglera förutsättningarna för andra än 
upphovsmannens upplevelse av verket har en riktpunkt för den närmare avgräns-
ningen av de ekonomiska rättigheterna i svensk rätt traditionellt varit, för att ci-
tera AK, ”att sådana former för auktorverks utnyttjande som äga större ekono-
misk eller eljest praktisk betydelse borde förbehållas upphovsmännen, om icke 
mycket starka samhällsintressen talade däremot”.907 I 1960 års proposition till 
upphovsrättslagen uttrycks att den principiella utgångspunkten är att ”åt upp-
hovsmannen bör förbehållas rätt att ekonomiskt tillgodogöra sig alla sådana ut-
nyttjanden av verket som har praktisk betydelse, låt vara att man med hänsyn till 
religiösa, kulturella och annars samhälleliga behov gör vissa inskränkningar i 
denna rätt.”908 Den grundläggande synpunkten vid utstakande av ensamrättens 
gränser var att inom den skulle falla ”allt sådant utnyttjande av verket i ekono-
miskt syfte, vilket icke är att hänföra till privatlivets område”. 909 Riktpunkten har 
således varit att inskränka huvudprincipen i två fall, dels då utnyttjandet inte har 
någon ekonomisk eller annars praktisk betydelse, dels då mycket starka samhälls-
intressen så kräver.910 Den svenska lagstiftarens har därmed sökt utforma det 
upphovsrättsliga regelverket som en balans mellan skilda intressen; vilka befo-
genheter som bör tillkomma upphovsmannen om hänsyn tas till både hans och 
samhällets berättigade intressen.911 Detta har kallats för ett ”differentierat” sy-
stem.912  

I förarbetena till 1960 års upphovsrättslag anfördes att den huvudsakligen 
gränsdragningen mellan upphovsmannens intressen och motstående allmänna 
och enskilda intressen huvudsakligen kommit till uttryck i omfattningen av be-
stämmelserna om inskränkningar i upphovsrättslagens andra kapitel, men även 
till viss del i utformningen av ensamrätterna i 2 §.913 Liknande utgångspunkter har 
kommit till uttryck i senare lagstiftningsarbeten.914  

                                                      
905 SOU 1956:25 s. 86 med hänvisning till Åndsretten s. 4. 
906 Engdahl i NIR 2005 s. 566. Jfr Ds 1996:71 s. 16. Jfr Riis & Schovsbo i EIPR 2007 s. 1. 
907 SOU 1956:25 s. 86 och 248. Jfr Eberstein i SvJT 1943 s. 747. 
908 Prop. 1960:17 s. 60. 
909 SOU 1956:25 s. 104/204 och prop. 1960:17 s. 60. 
910 Se SOU 1956:25 s. 488, 86. Jfr Eberstein i TfR 1916 s. 393 f. och SvJT 1945 s. 496 f., Bergström 
i NIR 2011 s. 148. 
911 SOU 1956:25 s. 84 ff. och prop. 1960:17 s. 60. Jfr Ds 1996:71 s. 16. 
912 Bergström i NIR 2011 s. 149. 
913 Prop. 1960:17 s. 60 ff. och 109 ff. och SOU 1956:25 s. 87 ff. och 177 ff. Se även Rosén i NIR 
1985 s. 166 och Eklöf 2005 s. 109. 
914 Se t.ex. Ds 1996:71 s. 17. 
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En allmän utveckling från fokus på upphovsmannen till perspektivet att upp-
hovsrätten syftar till att tillgodose många olika intressen kan skönjas i de inter-
nationella konventionerna och i EU-dokument. Preambeln till BK sätter upp-
hovsmännen i fokus med sin hänvisning till ”the countries of the Union, being 
equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner 
as possible, the rights of authors in their literary and artistic works…”. Preambeln 
till WCT vidmakthåller denna utgångspunkt genom hänvisningen till ”desiring to 
develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and 
artistic works in a manner as effective and uniform as possible”, men framhåller 
samtidigt behovet av balans; ”recognizing the need to maintain a balance between 
the rights of authors and the larger public interest, particularly education, re-
search and access to information, as reflected in the Berne Convention”. Genom 
TRIPS-avtalet har upphovsrätten satts in i en handelspolitisk kontext och målbe-
stämmelsen i artikel 7 i avtalet ger uttryck för en syn på immaterialrättigheter som 
ett medel för att uppnå samhälleliga mål. 

EU-dokument på upphovsrättsområdet ger i regel uttryck för en syn på upp-
hovsrättsligt skydd som innehåller element av äganderättsperspektiv915 samt be-
lönings916- och incitamentsperspektiv.917 EUD har uttalat att den harmonisering 
som genomförs genom infosocdirektivet syftar till att upprätthålla en skälig av-
vägning mellan, å ena sidan, intresset hos innehavare av upphovsrätter och när-
stående rättigheter att skydda sin rätt till immateriell egendom och å andra sidan 
skyddet av de intressen och grundläggande rättigheter som tillkommer använ-
darna av skyddade alster liksom allmänintresset.918 

I skilda sammanhang har förts fram förslag om att utforma upphovsrätten 
mer allmänt, till att omfatta ”all användning”919 eller som en rätt att kontrollera 
                                                      
915 Se skäl 9 till infosocdirektivet: ”Utgångspunkten för en harmonisering av upphovsrätt och när-
stående rättigheter måste vara en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter har en avgörande be-
tydelse för det intellektuella skapandet. Skyddet av dem bidrar till att bevara och utveckla kreativi-
teten och gagnar upphovsmän, utövande konstnärer, producenter, konsumenter, kultur, näringsliv 
och allmänhet. Immaterialrätt har därför erkänts som en integrerad del av äganderätten.” 
916 Se skäl 10 till infosocdirektivet: ”För att upphovsmännen och de utövande konstnärerna skall 
kunna fortsätta med sin skapande och konstnärliga verksamhet måste de få en skälig ersättning för 
utnyttjandet av sina verk och detsamma gäller producenterna som måste kunna finansiera denna 
verksamhet. De investeringar som krävs för att producera varor, t.ex. fonogram, filmer eller mul-
timedieprodukter, och tjänster, t.ex. sådana som tillhandahålls på begäran, är betydande. Ett till-
fredsställande rättsligt skydd av immateriella rättigheter är nödvändigt för att säkerställa sådan er-
sättning och för att möjliggöra en tillfredsställande avkastning på investeringarna.” 
917 Se skäl 4 till infosocdirektivet: ”Harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående 
rättigheter kommer genom ökad klarhet i rättsligt hänseende och genom att en hög skyddsnivå 
skapas inom området för immaterialrätt att uppmuntra till betydande investeringar i kreativ och 
innovativ verksamhet, bl.a. då det gäller nätinfrastruktur, vilket i sin tur leder till tillväxt och ökad 
konkurrenskraft för europeisk industri inom såväl innehållsskapande som informationsteknik och 
mer allmänt inom ett brett område av industri- och kultursektorer.” 
918 Se mål C-160/15 GS Media p. 31. 
919 Se t.ex. Dreier i NIR 2001 s. 63, Geller i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2008 s. 179 f. och Ladd i 
Copyright 1983 s. 295 ff. 
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”anvendelse og benyttelse i enhver retning”.920 Förslag i den riktningen har dock 
avfärdats, bl.a. med argumentet att det skulle leda till osäkerhet om rättigheternas 
faktiska innebörd.921  

Rosén har uttryckt att allmänna rättssäkerhetskrav ger uttryck åt att förfogan-
derätten ska vara åtminstone så pass distinkt och välavgränsad att exploatörer 
inte ska behöva sväva i tvivelsmål om dess innehåll.922 Liknande synpunkter har 
framförts av Rognstad, som har anfört att flera av de grundläggande upphovsrätts-
liga begreppen – såsom exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten – 
har en oklar innebörd i digital miljö, t.ex. i fråga om länkning och streaming. 
Rognstad har förespråkat en ”alternativ modell” där lagtexten ges en mindre gene-
rell utformning till förmån för en mer detaljerad beskrivning av rättigheterna och 
där det klargörs att vissa förfoganden inte omfattas av rättigheterna. De exklusiva 
rättigheterna skulle enligt Rognstad kombineras med en proportionalitetsprincip, enligt 
vilken endast sådana förfoganden som syftar till att uppnå upphovsrättens syfte, 
ska ingå i ensamrätten. Under den ”alternativa” modellen är den grundläggande 
frågan om det är rimligt att upphovsmannen ska kunna kontrollera ett visst förfo-
gande. Modellen skulle få betydelse bl.a. i fråga om skilda slag av ”nya” tillgäng-
liggöranden (vidareförfoganden) ska omfattas av ensamrätten. Rognstad jämför i 
sammanhanget med konsumtionsregeln för fysiska exemplar och medger att 
hans förespråkade flexibilitet för med sig en viss rättsosäkerhet.923  

Förslag om ”ökad flexibilitet” har också förts fram med grund i det s.k. tre-
stegstestet (se avsnitt 9.5). Förslaget går ut på att trestegstestet i sig skulle kunna 
fungera som ”tak” för vilka rättigheter som bör ges till upphovsmän och andra 
rättighetshavare.924 Min bedömning är att ett sådant synsätt öppnar upp för cir-
kelresonemang eftersom trestegstestet inte i sig kan avgöra vad som omfattas av 
ensamrätterna – vad som är ett normalt utnyttjande och så vidare. 

7.6.2 Databaser som föremål för upphovsrättsligt skydd 
I samband med databasdirektivets genomförande med svensk rätt bedömde re-
geringen att samtliga i direktivets artikel 5 uppräknade ensamrätter täcktes av de 
i dåvarande svensk rätt angivna rättigheterna att förfoga över verket genom att 
framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten.925 
Efter antagandet av databasdirektivet kom det dock att ske en utveckling av det 
upphovsrättsliga regelverket på internationell nivå genom antagandet av WCT 
och WPPT. De avtalen kom så småningom att leda till en ökad harmonisering av 

                                                      
920 Se t.ex. Vinding Kruse i TfR 1934 s. 211 ff. och TfR 1937 s. 413. 
921 Jfr SOU 1956:25 s. 84 f. 
922 Rosén 1989 s. 133. För ett liknande resonemang, se Eberstein i TfR 1941 s. 411 och SvJT 1943 
s. 744 f. 
923 Rognstad i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2015 s. 507 ff., 520 ff. och 525. Jfr Rognstad i NIR 2009 
s. 540 ff. 
924 Riis & Schovsbo i EIPR 2007 s. 2. 
925 Se prop. 1996/97:111 s. 23 och 31 och Ds 1996:71 s. 28 f. och 37. 
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det upphovsrättsliga regelverket på europeisk nivå genom antagandet av in-
fosocdirektivet. Genomförandet av det direktivet med svensk rätt innebar bl.a. 
vissa ändringar i rättigheterna till tillgängliggörande för allmänheten och exem-
plarframställning. Ändringarna kom att göras generellt för alla verkskategorier, 
dvs. även sådana databaser som omfattas av databasdirektivet – trots att artikel 
1.2 e uttryckligen anger att infosocdirektivet inte på något sätt ska påverka be-
fintliga gemenskapsbestämmelser om rättsligt skydd för databaser. I samman-
hanget fördes inte något resonemang om databasdirektivet är ett minimidirektiv 
eller ett fullharmoniseringsdirektiv och om det – utan att strida mot bestämmel-
sen i artikel 1.2 e – är möjligt att tillhandahålla längre gående bestämmelser om 
upphovsrättsligt skydd för databaser, än vad som anges i databasdirektivet, i 
svensk rätt (se nedan). 

De upphovsrättsliga ensamrätter som anges i artikel 5 i databasdirektivet ska 
dock förstås som en uttömmande fullharmoniseringsreglering. Annars skulle den ef-
tersträvade harmoniseringen med direktivets upphovsrättsliga bestämmelser inte 
uppnås. Till skillnad från infosocdirektivet innehåller databasdirektivet också har-
monisering av bestämmelser om offentligt framförande, ändring och visning. Ytterligare 
upphovsrättsliga rättigheter, utöver dem som anges i databasdirektivet, får inte 
medges enligt nationell rätt. Det enda undantaget från detta är den uttryckliga 
regleringen i artikel 2 b i direktivet som anger att det inte ska påverka bestämmel-
serna i uthyrnings- och utlåningsdirektivet. Det senare direktivets bestämmelser 
om uthyrning och utlåning ska således gälla även för databaser som är verk.  

Som en allmän utgångspunkt torde gälla att den rättspraxis som EUD har ut-
vecklat för bl.a. bestämmelserna i infosocdirektivet, har giltighet för tolkningen 
av motsvarande bestämmelser i databasdirektivet, t.ex. rättigheterna till överfö-
ring till allmänheten och mångfaldigande. Det följer bl.a. av allmänna krav på att 
unionens rättsordning ska vara enhetlig och konsekvent; begrepp som används i 
flera upphovsrättsdirektiv bör ges samma betydelse, såvida unionslagstiftaren 
inte i ett specifikt lagstiftningssammanhang har uttryckt en annan avsikt.926 Med 
utgångspunkt i de krav som uppställs i artikel 5 i databasdirektivet och motsva-
rande bestämmelser i infosocdirektivet kommer innehållet i rätten till exemplar-
framställning och tillgängliggörande för allmänheten att beskrivas och analyseras 
i det följande. 

7.6.3 Exemplarframställningsrätten 

7.6.3.1 Allmänt 
De flesta användningar av databaser baseras på exemplar. Tillhandahållande av 
databaser genom försäljning av exemplar, såsom CD-ROM eller DVD och skilda 
slag av överföringar till allmänheten via internet förutsätter i regel ett exemplar 
som utgångspunkt. Detsamma gäller för de flesta andra verkskategorier, varför 
rätten till exemplarframställning, ibland betecknas som ”upphovsrättens klassiska 

                                                      
926 Se härom avsnitt 1.4.1. 
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fundament”.927 På internationell nivå infördes det dock inte bestämmelser om 
exemplarframställning i BK förrän vid Stockholmskonferensen 1967 och då 
främst för att man önskade reglera förutsättningarna för att tillåta undantag och 
inskränkningar i denna rätt – det som senare kom att bli den s.k. trestegsregeln.928 

Vid förhandlingarna om WCT kom mångfaldiganderätten att bli en av de mest 
diskuterade rättigheterna – särskilt frågan om rätten skulle omfatta tillfälliga for-
mer av mångfaldiganden av främst automatisk och teknisk natur som sker i digital 
miljö. Det var inte möjligt att nå enighet i frågan.929 

Allmänt innebär rätten att framställa exemplar av verket att upphovsmannen 
ensam har rätt att nedlägga eller fixera sitt verk i ett föremål som gör det möjligt 
för andra att ta del av det.930 Rätten fick sin nuvarande utformning vid genomfö-
randet av artikel 2 a i infosocdirektivet med svensk rätt, enligt vilken medlems-
staterna ska föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, 
tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller del-
vis för upphovsmän av deras verk. Ordalydelsen av artikeln motsvarar vad som 
anges för rätten till mångfaldigande för upphovsmän till databaser enligt artik-
larna 5 a och e i databasdirektivet. Som nämnts bedömde regeringen i samband 
med genomförandet av databasdirektivet att direktivets rätt till mångfaldigande 
täcktes av den rätt till exemplarframställning som då kom till uttryck i 2 § URL.931 
Vid genomförandet av infosocdirektivet bedömdes dock att en ändring av lagen 
var nödvändig för att tydligt motsvara det direktivets krav.932 EUD har framhållit 
att begreppet ”mångfaldigande” är ett unionsrättsligt begrepp som ska ges en 
självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen. 933 

EUD har anfört att uttrycken ”direkt eller indirekt”, ”tillfälligt eller perma-
nent”, ”oavsett metod och form” för rätten till mångfaldigande i infosocdirekti-
vet innebär att rätten ska ges en stor räckvidd. En stor räckvidd gör det möjligt för 
upphovsmännen att få en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk för att de 

                                                      
927 Rosén 2006 s. 122. Jfr von Lewinski 2008 avsnitt 5.112, Rätten till det visuella s. 214 och Levin, 
Lärobok i immaterialrätt (2011) s. 137. 
928 Tidigare hade det gjorts gällande, att sådant skydd skulle tillkomma unionsförfattarna redan på 
grundval av konventionens allmänna principer. Enligt en annan uppfattning, som bl.a. företräddes 
av den dåvarande s.k. Bernbyrån, var unionsförfattarna hänvisade till det skydd som tillkom dem 
på grund av principen om nationell behandling. I allmänhet åtnjöt unionsländernas egna upphovs-
män ensamrätt att mångfaldiga sina verk. Där så var fallet erhöll unionsförfattarna motsvarande 
rätt. Se härom SOU 1956:25 s. 91 f. och von Lewinski 2008 avsnitt 5.114 f. 
929 Artikel 7 i den s.k. Basic Proposal för WCT syftade till att klargöra att artikel 9.1 i Bernkonvent-
ionen om rätten till mångfaldigande omfattade inte endast direkt och permanent mångfaldigande, 
utan även indirekt och tillfälligt mångfaldigande, och att vissa tillfälliga mångfaldiganden skulle un-
dantas under vissa villkor.  
930 SOU 1956:25 s. 93 och 100, prop. 1960:17 s. 60 f. samt prop. 2004/05:110 s. 49. Jfr Rosén 1989 
s. 98, Rätten till det visuella s. 214, Rosén 2006 s. 122 och Ds 1996:71 s. 21. 
931 Se prop. 1996/97:111 s. 23. 
932 Prop. 2004/05:110 s. 51 ff. 
933 Infopaq International I, p. 27–29 och de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football 
Association Premier League m.fl. p. 154. 
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på så sätt ska kunna fortsätta med sin skapande verksamhet.934 Genom detta ut-
talande har EUD indikerat ett kriterium för vilka förfoganden som ska vara upp-
hovsrättsligt relevanta. 

7.6.3.2 Direkt eller indirekt  
Rätten att framställa exemplar av databasverk omfattar såväl direkt som indirekt 
framställning, även om detta inte kommer till direkt uttryck i artikel 5 databasdi-
rektivet (till skillnad från artikel 2 i infosocdirektivet).935 Med direkt framställning 
avses främst kopiering från ett exemplar till ett annat, exempelvis genom fotoko-
piering eller digital kopiering. Indirekt exemplarframställning föreligger när ett 
verk kopieras utan tillgång till ett annat exemplar av verket.936 

7.6.3.3 Tillfällig eller permanent 
Vidare omfattar exemplarframställningsrätten varje tillfällig eller permanent fram-
ställning. Redan användning av en databas i digital miljö som förutsätter ett till-
fälligt mångfaldigande av basens struktur innebär således ett förfogande som da-
tabasens upphovsman som utgångspunkt kan villkora.937 Det kan t.ex. handla om 
tillfälliga lagringar av en databas i en dators minne vilka försvinner när datorn 
slås av eller exemplar som framställs i servrar vid internetöverföringar. Samtidigt 
har det varit en grundläggande utgångspunkt att betraktande av verk eller an-
vändning av dess praktiska egenskaper inte ska omfattas av upphovsrätt.938 

Vid genomförandet av databasdirektivet rådde viss oklarhet om innebörden 
av en ensamrätt till tillfälliga exemplarframställningar.939 I propositionen uttalades 
bl.a. att exemplarframställningsbegreppet byggde på förutsättningen att fixe-
ringen var så självständig att den i sig kunde spridas bland allmänheten genom 
t.ex. försäljning.940 Med ett sådant resonemang skulle enbart att ett databasverk 
som är återgivet i digital form återges på en bildskärm inte medföra att ett exem-
plar framställs av verket, eftersom detta inte fixeras på bildskärmen. Om ett da-
tabasverk i digital form visserligen fixerades inne i en dator, t.ex. på dess hårddisk, 
men fixeringen var osjälvständig, t.ex. försvann efter ett ögonblick eller när da-
torn stängdes av, framställdes inte heller ett exemplar av verket. Om man däre-
mot gjorde en självständig fixering av verket, t.ex. genom att lagra det på datorns 
                                                      
934 Infopaq International I p. 40 ff. och mål 145/10 Painer p. 96. 
935 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.7. Jfr dock Hugenholtz 2016 s. 396 och Derclaye i EU 
Copyright law (2014) stycke 9.21. 
936 Jfr SOU 1956:25 s. 100. Bergström uppställde en liknande åtskillnad mellan medelbara och 
omedelbara exemplar. Omedelbara exemplar innebar att man kunde tillgodogöra sig verkets inne-
håll direkt. De medelbara exemplaren krävde tekniska hjälpmedel eller arrangemang för att verks-
innehållet skulle kunna tillgodogöras, se Uteslutande rätt att förfoga över verket s. 79 f. 
937 Jfr Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 5.a och 6.1–2, samt Utkastet, skäl 24 och 
25. 
938 Jfr Rosén i NIR 1993 s. 282 och Rognstad i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2015 s. 535. 
939 Prop. 1996/97:111 s. 32 och bet. 1997/98:LU2 s. 6. Jfr prop. 2004/05:110 s. 50 och 53 f. och 
Rosén 2006 s. 124. 
940 Prop. 1996/97:111 s. 32. 
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hårddisk eller på en datadiskett, framställdes ett exemplar.941 Dessa uttalanden 
från regeringens sida om innebörden av förfoganderätten när det gäller exemplar 
i digital form kritiserades inför lagutskottet av företrädare för vissa rättighetsha-
vare. Utskottet fann för sin del inte anledning att inom ramen för det lagstift-
ningsärendet göra några uttalanden i frågan om innebörden av upphovsmannens 
förfoganderätt när det gällde exemplar i digital form.942 

En liknande oklarhet med skilda uppfattningar hade kommit till uttryck på 
internationell nivå i samband med förhandlingarna om WCT. Vid antagandet av 
WCT rådde delade meningar om rätten till mångfaldigande i artikel 9.1. BK om-
fattade tillfälliga mångfaldiganden. Rätten till mångfaldigande i artikel 8 i WIPO:s 
ursprungliga förslag till WCT inkluderade ”direct or indirect reproduction – 
whether permanent of temporary, in any manner or form.” Detta uppfattades av 
åtskilliga konferensdeltagare som alltför långtgående ännu vid mitten av 1990-
talet. Det slutliga fördraget kom därför inte att innehålla någon bestämmelse alls 
om reproduktionsrätt, men delegationerna enades om att anta ett gemensamt ut-
talande om tillämpningen av rätten till mångfaldigande i BK i digital miljö. Utta-
landet ansluter till den s.k. efterlevnadsbestämmelsen i artikel 1.4 i WCT, enligt 
vilken fördragsparterna ska följa bestämmelserna i artiklarna 1-21 och bihanget 
till BK: 

 
”Rätten till mångfaldigande enligt artikel 9 i Bernkonventionen och de i 
den artikeln angivna medgivna undantagen äger full tillämpning också i 
den digitala omgivningen, särskilt med avseende på utnyttjande av verk i 
digital form. Lagring av ett skyddat verk i digital form i ett elektroniskt 
medium skall förstås så att det utgör ett mångfaldigande enligt artikel 9 i 
Bernkonventionen.” 
 

Första meningen bör tolkas mot bakgrund av att WCT utgör ett särskilt avtal i 
den mening som avses i artikel 20 i Bernkonventionen, vilken förbjuder en re-
striktiv tolkning. Eftersom lydelsen av artikel 9(1) i Bernkonventionen – ”mång-
faldigande … oavsett form eller metod” – är tillräckligt bred för att också omfatta 
mångfaldiganden med mycket kort varaktighet, får WCT inte tolkas till att inne-
bära en lägre skyddsnivå. Således omfattas även mångfaldiganden som är tillfäl-
liga och tekniska och som görs i syfte såsom caching, browsing, eller lagring i 
elektroniska minnen. Den nödvändiga balansen i förhållande till användarnas in-
tressen lämnas till möjligheten att införa undantag och inskränkningar inom tre-
stegstestets ram.943 Den andra meningen klargör bl.a. att lagring av ett verk i en 
dator utgör ett upphovsrättsligt relevant mångfaldigande om den görs ”in a form 
sufficiently stable to permit its communication to an individual” – en uppfattning 
som redan hade bedömts som ett relevant mångfaldigande av en enhällig grupp 

                                                      
941 Op. cit. s. 32 och 50 f. 
942 Se bet. 1997/98:LU2 Rättsligt skydd för databaser, m.m. 
943 Se Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.7. 
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experter i början av 1980-talet. Den andra meningen reflekterar således en allmän, 
traditionell uppfattning.944  

Efter genomförande av infosocdirektivet, som liksom databasdirektivet upp-
ställer ett krav på skydd för tillfälliga exemplarframställningar, men därutöver 
också en inskränkningsbestämmelse till förmån för vissa tillfälliga exemplarfram-
ställningar, framgår nu uttryckligen av 2 § att rätten omfattar även tillfälliga ex-
emplarframställningar.945 Det innebär i praktiken att utgångspunkten är att data-
baser omfattas av ett åtkomstskydd i betydelsen tillåta och förbjuda sådana till-
fälliga exemplar som krävs för att kunna se och titta på innehållet i en databas. 
Det finns dock inskränkningar till förmån för s.k. behöriga användare av dabaser, 
vilka mjukar upp denna utgångspunkt något (se avsnitt 9.6). 

7.6.3.4 Helt eller delvis 
Också framställning av en del av en databas anses som framställning av ett exem-
plar, nämligen om delen i sig uppfyller kravet på originalitet.946 I Infopaq I-avgö-
randet uttalade EUD att det inte fanns något som tydde på att delar av verk skulle 
bedömas annorlunda än hela verk. En del av ett verk åtnjuter upphovsrättsligt 
skydd om delen i sig bidrar till originaliteten hos verket i dess helhet: de olika 
delarna av ett verk ska således åtnjuta skydd förutsatt att de innehåller de element 
som ger uttryck åt upphovsmannens egen intellektuella skapelse.947 För databaser 
innebär det att rätten till mångfaldigande omfattar sådana delar av en databas som 
i tillräcklig mån ger uttryck åt dess urval eller disposition. 

Rätten till delvist mångfaldigande omfattar också situationen att ett flertal 
fragment mångfaldigas samtidigt. Den helhet som utgörs av fragment som mång-
faldigas samtidigt – och således existerar vid en given tidpunkt – behöver under-
sökas för att man ska kunna bedöma om helheten innehåller sådana element. Om 
så är fallet anses helheten utgöra ett delvist mångfaldigande. Vidare kan rätten till 
mångfaldigande omfatta även situationen att många kumulativa förfoganden över 
mindre delar av ett verk kan utgöra ett delvist mångfaldigande. Genom sådana 
kumulativa åtgärder ökar sannolikheten för att åtgärderna sammantagna motsva-
rar ett delvist mångfaldigande: åtgärderna kan nämligen tillsammans innebära att 
omfattande fragment som är ägnade att återge originaliteten hos det berörda ver-
ket rekonstrueras, så att de innehåller ett antal element som är sådana att de ger 
uttryck åt upphovsmannens egen intellektuella skapelse.948 Så kan vara fallet vid 
användning av databaser i digital miljö, där flera kumulativa sökningar sker. 

                                                      
944 von Lewinski 2008 avsnitt 17.58. Jfr Lehmann i IIC 2003 s. 523. 
945 Prop. 2004/05:110 s. 54. Jfr Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 540. 
946 SOU 1956:25 s. 93, NJA 1995 s. 256 (NIR 1995 s. 341, Nummerbanken), prop. 2004/05:110 s. 
50 och Karnell i NIR 1957 s. 162. Jfr Rosenmeier 2001 s. 75 ff. Det är inte uppenbart att BK ställer 
krav på skydd för delvisa mångfaldiganden, se von Lewinski 2008 stycke 5.119. 
947 Infopaq International I p. 38 f. 
948 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 157. 
Jfr Infopaq International I p. 45 f. och 49 f. 
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7.6.3.5 Oavsett form eller metod 
Uttrycket ”mångfaldigande … oavsett metod eller form” är teknikneutralt. Det 
omfattar alltså varje teknik genom vilken mångfaldigande av en databas kan ske, 
såsom mångfaldigandet av en kopia genom fotokopiering eller utskrift i fråga om 
databaser på papper och genom lagring på en CD-ROM eller nedladdning i en 
elektronisk databas på hårddisken i en dator.949 Uttrycket inkluderar också mång-
faldigande av en databas som sker i fler eller färre dimensioner än dem i vilka 
databasen först kommer till uttryck, samt olika form eller storlek. Uttrycket ”oav-
sett form eller metod” omfattar dock inte situationen att det framställs exemplar 
av ett verk i ”förändrad” form, såsom bearbetning eller översättning. Sådana si-
tuationer omfattas i stället av 2 § första stycket URL. 

7.6.3.6 Verk som utgör en del av en större helhet 
I samband med genomförandet av infosocdirektivet konstaterades att den nya 
definitionen av mångfaldigande, som då infördes, innebar att ett exemplar av ett 
verk kunde föreligga i situationer där det enligt tidigare gällande rätt var tveksamt 
om ett exemplar förelåg. Exempel som nämndes var att ett verk (t.ex. ett konst-
verk) återgavs i bakgrunden av en bild eller där inkluderandet i ett annat verk 
skett på ett sådant sätt att det kunde vara svårt att identifiera det verk som inklu-
derats. I propositionen anfördes att det också med den nya ordalydelsen av mång-
faldiganderätten kunde uppstå situationer där ett verk som inkluderats i bakgrun-
den i en film eller en bild inte alls eller endast med stor svårighet kunde identifie-
ras; i sådana situationer kunde det inte anses att ett exemplar hade framställts av 
verket i bakgrunden.950 Detta förtydligande har förmodligen ringa eller ingen be-
tydelse för databaser. 

7.6.3.7 Exemplarframställning och offentliggörande 
Som nämnts uppställer rätten till exemplarframställning inte något krav på att 
exemplarframställningen sker till eller inför en allmänhet. Rent privata exemplar-
framställningar ingår således som utgångspunkt i ensamrätten, låt vara att in-
skränkningsbestämmelsen i 12 § URL undandrar vissa exemplarframställningar 
för privat bruk från ensamrätten. I och med utvecklingen av digitala verk och 
digitala nätverk har exemplarframställning för enskilt bruk ökat markant. Det har 
lett inte endast till önskemål om fastare definitioner av gränserna mellan privat 
och offentlig exemplarframställning, utan också till att krav ställts på särbestäm-
melser som syftar till att begränsa utnyttjandet.951 Genom införlivandet av data-
basdirektivet infördes en särskild begränsning av exemplarframställning för pri-
vat bruk enligt 12 § URL. Enligt 12 § andra stycket punkten 3 är det inte tillåtet 

                                                      
949 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.7 och Hugenholtz 2016 s. 396. 
950 Prop. 2004/05:110 s. 378. Jfr prop. 1960:17 s. 61, NJA 1981 s. 313 och Levin, Lärobok i im-
materialrätt (2011) s. 137. 
951 Rätten till det visuella s. 275. 



 195 

att för privat bruk framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital 
form, se vidare avsnitt 9.7.2. 

7.6.4 Tillgängliggörande för allmänheten 

7.6.4.1 Allmänt 
Den andra grundläggande ekonomiska rättighet som ges till en upphovsman till 
en databas är ”rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten”. Huvudbestäm-
melsen i detta hänseende finns intagen i 2 § första stycket URL, medan de olika 
elementen i denna rätt behandlas i paragrafens tredje stycke. Där behandlas när-
mare under fyra olika punkter rätten till överföring till allmänheten, offentligt 
framförande, offentlig visning och spridning till allmänheten.  

Bestämmelserna fick sin nuvarande lydelse i samband med genomförandet av 
artiklarna 2 och 3 i infosocdirektivet. Tidigare rådde viss oklarhet om hur de för-
foganden som nu faller under rätten till överföring till allmänheten skulle klassi-
ficeras i förhållande till de dåvarande kategorierna offentligt framförande, visning 
och spridning. Det rådde också viss oklarhet om rätten till tillgängliggörande för 
allmänheten utgjordes endast av de tre nämnda kategorierna, eller om ytterligare 
förfoganden – som inte utan svårighet kunde inbegripas i någon av kategorierna 
– kunde falla inom ramen för det övergripande begreppet ”tillgängliggörande för 
allmänheten.”952 Exempelvis var Rosén av uppfattningen att lagens teknikneutra-
litet befordrade synsättet att de i lagen angivna typerna av tillgängliggörande för 
allmänheten endast var exemplifierande,953 medan Nordell förespråkade en mot-
satt uppfattning.954 I propositionen till genomförande av infosocdirektivet be-
dömdes att direktivet inte innebar att det infördes några nya rättigheter som inte 
tidigare omfattats av den övergripande rätten till tillgängliggörande för allmän-
heten. Begreppet tillgängliggörande för allmänheten, dvs. det begrepp som regle-
rar de yttre gränserna för upphovsmannens ensamrätt i denna del, skulle alltjämt 
ha samma innebörd som tidigare.955 Vad som däremot behövde göras var vissa 

                                                      
952 Se prop. 2004/05:110 s. 57 ff. med hänvisningar. 
953 Se Rosén 2006 s. 125 f. Se även NJA 1933 s. 639, i vilket HD:s majoritet bedömde att offentlig 
återgivning genom högtalare föll inom upphovsmannens ensamrätt till ”föredragande” eller ”utfö-
rande” av sitt verk i den dåvarande författarlagen, även om sådant förfogande inte tydligt föll inom 
ordalydelsen. Rättsfallet kommenteras av Eberstein i SvJT 1938 s. 119 f. Jfr dock NJA 1958 s. 80, 
där HD:s majoritet ansåg att musik som spelades inför en större sluten krets på en arbetsplats, s.k. 
industrimusik, inte kunde likställas med framförande som sker ”offentligen”. Det senare rättsfallet 
anses ha betydelse för frågan om gränsen för utveckling av upphovsrätten genom domstolspraxis, 
se härom t.ex. Ljungman i SvJT 1977 s. 516 jämförd med SOU 1956:25 s. 103 f. och Lagrådets 
yttrande, återgivet i prop. 1960:17 s. 378. 
954 Se Rätten till det visuella s. 204. 
955 Prop. 2004/05:110 s. 67 ff. och Rosén 2006 s. 129. 
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justeringar och preciseringar av det inbördes förhållandet mellan begreppen över-
föring till allmänheten, offentligt framförande och offentlig visning.956 Genom-
förandet av infosocdirektivet i denna del har därför beskrivits som närmast av 
”redaktionell” natur.957 

Bestämmelserna om tillgängliggörande för allmänheten i URL gäller enligt 
dess lydelse också för databaser, även om databaser inte nämns som en särskild 
verkskategori i den exemplifierande listan i 1 § (se avsnitt 7.5.1). Formellt ska 
rättigheterna till tillgängliggörande för allmänheten av databaser motsvara de krav 
som databasdirektivets artikel 5 ställer i detta hänseende. Det understryks av ar-
tikel 1(2)(e) i infosocdirektivet, enligt vilken det direktivet inte på något sätt på-
verkar befintliga gemenskapsbestämmelser om det rättsliga skyddet för databa-
ser. För databaser gäller således de särskilda harmoniseringsbestämmelser om 
rätten till tillgängliggörande för allmänheten som anges i databasdirektivet. I ar-
tikel 5 c i det direktivet anges att till den del databasen kan utgöra föremål för ett 
upphovsrättsligt skydd så ska basens upphovsman ha ensamrätt att själv utföra 
eller tillåta att databasen eller en kopia härav görs tillgänglig för allmänheten (på 
engelska any form of distribution to the public of the database or of copies thereof). I samma 
bestämmelse anges en konsumtionsbestämmelse, enligt vilken gäller att när ett 
exemplar av databasen första gången inom gemenskapen förts i handeln av rätts-
innehavaren, eller med hans medgivande, så konsumeras rätten att kontrollera 
återförsäljningen inom gemenskapen av detta exemplar. Vidare anges i artikel 5 
d att ensamrätten också ska omfatta all förmedling, framställning eller offentligt 
framförande (på engelska any communication, display or performance to the public). I 
samband med databasdirektivets genomförande bedömde den svenska lagstifta-
ren att samtliga i direktivet uppräknade ensamrätter omfattades av rätten att för-
foga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det 
tillgängligt för allmänheten.958 Den harmonisering av rätten till tillgängliggörande 
för allmänheten av databaser som följer av databasdirektivet är mer komplett än 
den harmonisering av verk i allmänhet som följer av infosocdirektivet. En skill-
nad är bl.a. att infosocdirektivet inte harmoniserar offentliga framföranden och 
offentliga visningar som inte är distansöverföringar.959  

I samband med genomförandet av infosocdirektivet uppmärksammades att 
den dåvarande omfattningen av rätten till offentligt framförande i svensk rätt 
skilde sig i betydande utsträckning från motsvarande uttryck (public perfor-
mance) i BK. Den innebörd begreppet hade i svensk rätt hade det också enligt 
övriga nordiska lagar. I internationella sammanhang, liksom enligt annan nation-
ell lagstiftning, var det emellertid vanligare att begreppet offentligt framfö-
rande/public performance omfattade endast framföranden för en närvarande all-
mänhet (eller där allmänheten kunde närvara) antingen det skedde ”live” eller 

                                                      
956 Prop. 2004/05:110 s. 67 ff. och Rosén 2006 s. 126 ff. 
957 Rosén i NIR 2005 s. 576 och Rosén 2006 s. 126. Jfr Sorvari i NIR 2005 s. 64. 
958 Se prop. 1996/97:111 s. 23. 
959 Prop. 2004/05:110 s. 63 och 66. 
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genom att t.ex. en skivinspelning spelades upp genom högtalare.960 Genomföran-
det av infosocdirektivet innebar att direktivets begrepp ”överföring till allmän-
heten” infördes i den svenska upphovsrättslagen. Begreppet omfattar dels vissa 
element som tidigare ingick i begreppet offentligt framförande och offentlig vis-
ning, dels också vissa situationer där det tidigare möjligen kunde finnas en viss 
tveksamhet om hur de var täckta av lagen i dess dåvarande utformning, framför 
allt i s.k. ”on demand”-situationer (tillhandahållande på begäran).961  

7.6.4.2 Överföring till allmänheten 

Allmänt 
I databasdirektivets artikel 5 d anges att upphovsmannen till en databas ska ges 
en rätt till överföring till allmänheten (i direktivets svenska språkversion anges 
begreppet ”förmedling” och i den engelska ”communication to the public”). Rät-
ten till överföring till allmänheten är förmodligen den praktiskt viktigaste vad 
gäller det upphovsrättsliga skyddet för databaser, men det saknas en definition 
av vilka förfoganden den omfattar. De skrivningar om överföringsrätten som 
finns i ingressen till direktivet är också mycket summariska och övergripande. I 
skäl 31 anges att det upphovsrättsliga skyddet för databaser ska omfatta även 
databaser som gjorts tillgängliga på ett annat sätt än genom kopior. I skäl 33 anges 
att frågan om spridningsrättens konsumtion inte uppkommer i fråga om online-
databaser som hör under området för tjänster. Vidare framhålls att i motsats till 
CD-ROM eller CD-I, i vilka den immateriella rättigheten ingår i en vara, är varje 
on-line tjänst en handling som ska vara underställd ett tillståndsförfarande i den 
mån upphovsrätten föreskriver det.  

Skrivningarna i ingressen kan jämföras med att onlineöverföringar (”online 
transmissions”) i det förklarande memorandumet till det första utkastet till direk-
tiv inte kategoriserades som en del av rätten till överföring till allmänheten utan 
som en rätt kopplad till spridningsrätten. Särskilt angavs att ”since the distribu-
tion of databases ’on line’ is the most current means of distribution to the public, 
it is important to note that paragraph 5d covers all forms of distribution.” Kom-
missionens bedömning i denna del låg i linje med den som kommissionen gjort i 
samband med uthyrnings- och utlåningsdirektivet, när den också bedömde att 
”online transmissions” utgjorde förfoganden i form av upphovsrättslig ”sprid-
ning” i vid bemärkelse. I sin gemensamma ståndpunkt lämnade dock rådet öppet 
för medlemsstaterna själva att rättsligt klassificera ”online transmissions” i sin 
nationella rättsordning.962  
                                                      
960 Prop. 2004/05:110 s. 63 f. 
961 Genomförandet av infosocdirektivet har inte i alla delar skett på ett samordnat sätt i de nordiska 
länderna. Divergenser kommer bl.a. till uttryck i hur rätten till överföring till allmänheten har ge-
nomförts i Danmark, jämfört med Sverige. I Danmark och Norge är rätten införd som en under-
kategori till rätten till offentligt framförande. Se härom t.ex. Schønning i NIR 2003 s. 528 f. och 
Rognstad 2009 s. 175 ff. 
962 Se avsnitt 5.2.3 och 5.2.6 och de dokument som det hänvisas till där. 
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I linje med rådets gemensamma ståndpunkt lämnar de neutrala skrivningarna 
i direktivets ingress i princip öppet för medlemsstaterna att besluta hur rätten till 
överföring ska införas i nationell rätt, som en del av en allmän rätt till överföring 
till allmänheten avseende verk, eller som en del av spridningsrätten, eller på annat 
sätt. Denna avsikt är reflekterad i skäl 32 i ingressen till direktivet, enligt vilket 
medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella bestämmelserna ”åtminstone i 
materiellt hänseende” är likvärdiga med direktivets krav på de upphovsrättsliga 
ensamrätterna.963 

Databasdirektivets bestämmelse om överföring övervägdes inte särskilt i sam-
band med genomförandet av databasdirektivet mer än att den svenska lagstifta-
ren bedömde att (dåvarande) svensk rätt redan uppfyllde direktivets krav. I för-
arbetena till genomförande av infosocdirektivet nämndes dock att kommissionen 
påpekat bl.a. att rätten till ”digital överföring” i databasdirektivet inte genomförts 
i svensk rätt. Det bidrog till att regeringen bedömde att det var önskvärt att införa 
– också i linje med infosocdirektivets krav – en allmän rätt till överföring i upp-
hovsrättslagen, något som även skulle underlätta möjligheten att förstå och till-
lämpa lagen i ljuset av direktivet. Ändringen medförde också att den svenska la-
gen blev mer förenlig med de uttryck som används i de internationella konvent-
ionerna – ”public performance” och ”communication to the public”.964 

En fråga är om databasdirektivets rätt till överföring till allmänheten innebär 
något annat än den rätt till överföring som kommer till uttryck i infosocdirektivet. 
Bestämmelsen i infosocdirektivet är mer tydligt angiven, bl.a. i fråga om s.k. till-
handahållande på begäran.965 Artikel 3.1 i infosocdirektivet föreskriver att upp-
hovsmän ska ha en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmän-
heten av deras verk, ”på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs 
tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa 
verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.”  

För databasernas del torde uttrycket ”överföring till allmänheten” i artikel 5 d 
i databasdirektivet omfatta alla slags överföringar, inklusive sådana som sker ge-
nom tillhandahållande på begäran. Stadgandet i skäl 33 till direktivet om att varje 
on-linetjänst är en handling som skall vara underställd ett tillståndsförfarande (i den 
mån upphovsrätten föreskriver det) är delvis en erinran om att rätten till överfö-
ring till allmänheten som sker online inte är föremål för konsumtion, men ut-
trycket ”varje on-linetjänst” ger också underlag för en bred tolkning av begreppet 

                                                      
963 Den svenska språkversionen lyder ”medlemsstaterna skall säkerställa att de nationella bestäm-
melserna åtminstone i materiellt hänseende är likvärdiga med detta direktiv vad beträffar inskränk-
ningar i förfogandet över verket.” De upphovsrättsliga ensamrätterna i artikel 5 ges i direktivet 
rubriken ”inskränkningar i förfogande över verket”. Jfr den engelska språkversionen av skäl 32 
”whereas Member States are required to ensure that their national provisions are at least materially 
equivalent in the case of such acts subject to restrictions as are provided for by this Directive” och 
rubrik ”restricted acts”.  I sin översättning använder Karnell ordet ”rättigheter” i rubriken för arti-
kel 5, se NIR 1999 s. 216. 
964 Prop. 2004/05:110 s. 66 ff. 
965 Jfr Hugenholtz 2016 s. 398. 
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överföring till allmänheten.  Rättigheten avgränsas framför allt av omfattningen 
av rättigheterna visning och framförande, vilka i artikel 5 anges som sidställda 
med rätten till överföring till allmänheten. Denna tolkning ligger i linje med 
EUD:s generella uttalande att samma uttryck som förekommer i skilda direktiv 
normalt ska ges samma tolkning.  

En ordning där rätten till överföring till allmänheten enligt artikel 5 d i data-
basdirketivet tolkades snävare en vad som gäller för verk i allmänhet, skulle leda 
till den orimliga situationen att det upphovsrättsliga skyddet för en databas var 
snävare än det upphovsrättsliga skyddet till verk och alster som skyddas av när-
stående rättigheter och som utgör basens innehåll. Även det talar för att databas-
direktivets uttryck ”överföring till allmänheten” ska uppfattas som att det omfat-
tar också tillhandahållanden på begäran. 

Sammanfattningsvis inkluderar databasdirektivets uttryck ”överföring till all-
mänheten” både traditionella överföringar (via tråd eller trådlöst) och tillhanda-
hållanden på begäran. Den praxis som EUD utvecklat vad gäller rätten till över-
föring till allmänheten i artikel 3.1 i infosocdirektivet torde därmed gälla även för 
rätten till överföring till allmänheten enligt artikel 5 d i databasdirektivet. Som en 
allmän utgångspunkt gäller att domstolen har framhållit att begreppet överföring 
till allmänheten innehåller två kumulativa förutsättningar, nämligen ”överföring” 
av ett verk och överföring av detta verk till ”allmänheten”.966  

Förfoganden som kan utgöra en överföring  
EUD har uttalat att begreppet ”överföring” måste ges en vidsträckt innebörd för 
att upphovsmän ska säkerställas en hög skyddsnivå.967 En sådan skyddsnivå medför 
att de får en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk, särskilt vid överföring 
till allmänheten.968 Det ska omfatta alla överföringar av skyddade verk, oberoende 
av vilka medel eller tekniska processer som används.969 På samma sätt som för 
rätten till exemplarframställning (se avsnitt 7.3.6.1) gäller att EUD genom detta 
uttalande har indikerat ett kriterium för vilka förfoganden som ska vara upphovs-
rättsligt relevanta.  

Rätten är teknikneutral, vilket innebär att även andra tillhandahållanden på 
begäran omfattas än sådana som sker via internet, t.ex. via satellit eller på annat 

                                                      
966 Mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 21 och 31, mål C-466/12 Svensson m.fl. p. 16 och mål 
C-325/14 SBS Belgium p. 15. 
967 Mål C-466/12 Svensson m.fl. p. 17 med hänvisning till de förenade målen C-403/08 och C-
429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 193. 
968 Mål C-306/05 SGAE p. 36, mål C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace p. 54, de förenade 
målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 186, mål C-607/11 
ITV Broadcasting m.fl. p. 20, mål C-325/14 SBS Belgium p. 14 och mål C-351/12 OSA p. 23. 
969 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 193, 
mål C-325/14 SBS Belgium p. 16 och mål C-351/12 OSA p. 25. För ett liknande resonemang, se 
prop. 2004/05:110 s. 69. 



 200 

sätt.970 Det är dock en allmän förutsättning att rätten omfattar endast tillgänglig-
görande i immateriell form, till skillnad från spridningsrätten som avser verk i 
fysisk form.971  

Som indikeras ovan omfattar rätten till överföring till allmänheten även rätten 
till tillhandahållande på begäran. Avgörande är individualitet – att enskilda personer 
ur allmänheten ska ha möjlighet att själva bestämma om de önskar bereda sig 
tillgång till ett specifikt verk vid en viss tidpunkt. Situationer som kan klassificeras 
som tillhandahållande på begäran är webbsidor som uppfyller definitionen av be-
greppet databas där ett urval av musikaliska verk, filmverk m.m. finns tillgängliga 
för att lyssnas på och/eller för att laddas ned på hårddisken i enskildas datorer. 
Som tillhandahållande på begäran räknas dock inte s.k. near on demand-situationer, 
dvs. förfoganden som utgörs av att vissa specifika verk – t.ex. en topplista med 
musikverk – återupprepat och med regelbundenhet överförs till en enskild an-
vändare utan att denne vid varje given tidpunkt kan kontrollera vad som ska 
överföras. 

En grundläggande förutsättning för att det ska vara fråga om en överföring av 
en upphovsrättsligt skyddad databas är att basen överförs till en del av allmän-
heten som inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker. Detta krav framgår 
uttryckligen av skäl 23 i infosocdirektivet, men motsvarande torde gälla för data-
basdirektivet, eftersom databasdirektivet även uppställer en rätt till offentligt 
framförande. Överföring till allmänheten omfattar således inte ”direkta framställ-
ningar och framträdanden”. De anknyter istället närmast till begreppet ”offentligt 
framförande”. Det senare begreppet inbegriper tolkning av verk inför den publik 
som befinner sig i fysisk och direkt kontakt med den som framför verket (se avsnitt 
7.6.4.3 nedan).  

Överföring till en allmänhet 
Det andra grundläggande kriteriet för att det ska vara fråga om en överföring av 
en upphovsrättsligt skyddad databas är att basen faktisk överförs ”till en allmän-
het”.972 Det var länge den dominerande uppfattningen att det ålåg medlemssta-
terna att själva definiera detta begrepp, eftersom det inte definierades i direkti-
ven973 och eftersom de internationella konventionerna inom upphovsrättens om-
råde traditionellt har ansetts lämna denna fråga till nationell rätt att reglera – åt-
minstone i den utsträckning som definitionen av begreppet på nationell nivå inte 
undergräver ”kärnan” i de rättigheter som anges i de konventionerna.974 
 Vid genomförandet av databasdirektivet fördes inte något resonemang om 
begreppet allmänheten; lagstiftaren utgick från att svensk rätt redan uppfyllde 
direktivets krav om vilka former av tillgängliggöranden för allmänheten av en 

                                                      
970 von Lewinski 2008 avsnitt 17.78. 
971 Jfr von Lewinski 2008 avsnitt 17.75. 
972 Op. cit. p. 31 och mål C-325/14 SBS Belgium p. 20. 
973 Se prop. 2004/05:110 s. 73. Se även Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.13 och 9.5.19. 
974 Jfr von Lewinski 2008 avsnitt 17.61 och 5.147 och Lehmann i IIC 2003 s. 524. 
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databas som skulle omfattas.975 Vid genomförandet av infosocdirektivet uttalades 
att det direktivet inte definierade begreppet allmänheten och inte heller upp-
ställde några kriterier för bedömningen. Enligt regeringen ankom det i stället på 
nationell rätt (i medlemsstaterna) att reglera den frågan. Regeringen uttalade att 
det rådde enighet om detta, såväl mellan medlemsstaterna som mellan medlems-
staterna och kommissionen, under direktivförhandlingarna. För svensk del 
kunde vägledning hämtas ur den praxis som då gällde för offentliga framföran-
den.976 Enligt den praxisen omfattades inte framföranden som hörde till privatli-
vet. Ett framförande var däremot offentligt om möjligheten att närvara i princip 
stod öppen för var och en (NJA 1980 s. 123 och NJA 1988 s. 715). Framförandet 
ansågs som offentligt även om tillträdet till den aktuella platsen formellt hade 
gjorts beroende av vissa krav, t.ex. att medlemsavgift betalades eller att en formell 
inbjudan fanns, om dessa kunde uppfyllas av var och en som så önskar (NJA 
1967 s. 150, och NJA 1988 s. 715). Alla framföranden som inte endast skedde 
inför en helt sluten krets var att anse som offentliga.977 Det saknade betydelse i 
vilket syfte ett framförande hade skett.978 Offentlighetsbegreppet gavs samman-
fattningsvis en mycket vidsträckt omfattning. 
 EUD har i sin praxis kommit att avvika från de bedömningar som gjordes om 
begreppet ”allmänheten” vid direktivets infosocdirektivets genomförande. Dom-
stolen har framhållit att begreppet ska ges en självständig och enhetlig tolkning 
inom hela gemenskapen.979 Kravet på enhetlig tolkning torde innebära att dessa 
tolkningsbesked gäller även för överföringar till allmänheten av databaser enligt 
databasdirektivet.980  

Domstolen har framhållit att begreppet ”allmänheten” förutsätter en indivi-
dualiserad bedömning, som ska ske med beaktande av flera kompletterande, inte 
självständiga och av varandra beroende kriterier.981 Begreppet avser ett obestämt 
antal potentiella tittare eller åhörare och dessutom förutsätter ett ganska stort antal 
personer.982  Med potentiella tittare eller åhörare avses att det är tillräckligt att verket 
görs tillgängligt för en allmänhet på ett sådant sätt att de personer som tillhör 
denna kan få tillgång till verket, oberoende av om dessa har utnyttjat denna möj-
lighet eller inte.983  Om att allmänheten är av ”obestämd” karaktär, har domstolen 
framhållit att det handlar om att ”göra så att ett verk kan uppfattas … på varje 
                                                      
975 Jfr prop. 1996/97:111 s. 31 f. 
976 Prop. 2004/05:110 s. 73. 
977 Op. cit. S. 57. 
978 Jfr Strömholm i NIR 1984 s. 154 och 158. 
979 Mål C-306/05 SGAE p. 31 med hänvisning till mål C-357/98 Yiadom p. 26 och mål C-245/00 
SENA p. 23. 
980 Jfr Hugenholtz 2016 s. 398. 
981 Se mål C-160/15 GS Media p. 33 f. 
982 Mål C-306/05 SGAE p. 37 och 38, mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 32, mål C-466/12 
Svensson m.fl. p. 21, mål C-325/14 SBS Belgium p. 21, mål C-351/12 OSA p. 27, mål C-135/10 
SCF p. 84, mål C-162/10 Phonographic Performance (Ireland) p. 33 och mål C-160/15 GS Media 
p. 36. Jfr Mediakabel p. 30 och Lagardère Active Broadcast p. 31. 
983 Mål C-466/12 Svensson m.fl. p. 19 med hänvisning till mål C-306/05 SGAE p. 43. 
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lämpligt sätt av personer i allmänhet, i motsats till vissa bestämda personer till-
hörande en privat krets”.984 Vad gäller kriteriet ”ett ganska stort antal personer”, 
avses att begreppet allmänheten är förenat med ett visst de minimis-krav, varför 
begreppet inte omfattar alltför små eller till och med obetydliga kretsar av be-
rörda personer.985 Vidare ska fastställandet av detta antal ske med beaktande av 
de kumulativa effekter som följer av att verk sprids till eventuella tittare eller åhö-
rare. Det gäller i det avseendet inte endast att veta hur många personer som har 
tillgång till ett och samma verk vid samma tillfälle, utan även hur många av dem 
som i följd efter varandra har tillgång till verket.986 Det är inte heller relevant om 
den potentiella allmänheten har tillgång till de överförda verken via individuella 
anslutningar; det är tillräckligt att ett stort antal personer har tillgång till samma 
verk parallellt.987 Huruvida det utrymme där överföringen sker är av privat eller 
offentlig beskaffenhet saknar betydelse.988 I dessa delar avviker inte EUD:s be-
dömningar från vad som traditionellt gällt i svensk rätt. 

En aspekt av kriteriet ”allmänheten” som väckt uppmärksamhet är EUD:s 
nyansering av kriteriet i situationer som kännetecknas av skilda slag av ”vidareö-
verföringar”. Den allmänna utgångspunkten är att tillåtelse till att upphovsrätts-
ligt skyddade verk ingår i en överföring till allmänheten inte konsumerar rätten 
att tillåta eller förbjuda andra överföringar till allmänheten av verken.989 Detta 
framgår för överföringar i allmänhet av artikel 3.3 i infosocdirektivet och för 
överföringar av databasverk enligt skäl 33 till databasdirektivet. Enligt EUD föl-
jer att unionslagstiftaren, genom att reglera de situationer där ett verk används 
flera gånger, menar att varje sändning eller vidaresändning av ett verk genom an-
vändning av en särskild teknik i princip ska tillåtas individuellt av upphovsmannen 
i fråga.990 Omvänt gäller enligt domstolen att en överföring av ett verk som ge-
nomförs med samma teknik som en ursprunglig överföring ska vara riktad till en 
ny publik för att omfattas av begreppet ”överföring till allmänheten”, varmed av-
ses en publik som verkens upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den 
ursprungliga överföringen till allmänheten.991  

                                                      
984 Mål C-135/10 SCF p. 85 och mål C-162/10 Phonographic Performance (Ireland) p. 34. 
985 Mål C-135/10 SCF p. 86 och mål C-162/10 Phonographic Performance (Ireland) p. 35. 
986 Mål C-306/05 SGAE p. 39, mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 33, mål C-351/12 OSA p. 
28, mål C-135/10 SCF p. 86 och 87 och mål C-162/10 Phonographic Performance (Ireland) p. 35. 
987 Mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 34. 
988 Mål C-306/05 SGAE p. 50–51. 
989 Mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 23. För en diskussion, se Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 
541 och Rosén i NIR 2005 s. 577. 
990 Mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 24, mål C-325/14 SBS Belgium p. 17 och mål C-
117/15 Reha Training p. 39. 
991 Mål C-306/05 SGAE p. 40 till 42, mål C-136/09 Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon 
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon p. 38, mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 39, mål C-
466/12 Svensson m.fl. p. 24, de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association 
Premier League m.fl. p. 197, de förenade målen C-431/09 och C-432/09 Airfield och Canal Digi-
taal p. 76, mål C-351/12 OSA p. 31 och mål C-160/15 GS Media p. 37. 
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Vidare har EUD slagit fast att det inte saknar betydelse om en överföring till 
allmänheten har ett vinstsyfte.992 Vinstsyftet är visserligen inte avgörande för om 
en vidaresändning utgör en ”överföring till allmänheten”. Domstolen har slagit 
fast att överföringen av skyddade verk har ett vinstsyfte när användaren kan dra 
ekonomisk vinning av denna överföring.993 Domstolen har emellertid framhållit 
att ett sådant syfte inte är ett absolut villkor för att det ska föreligga överföring 
till allmänheten.994 Detsamma kan förväntas gälla för överföringar enligt databas-
direktivet.  

Avslutningsvis har EUD framhållit att eventuellt konkurrensförhållande mellan 
aktörer som överför upphovsrättsligt skyddade verk parallellt inte är relevant för 
om en överföring ska anses utgöra ”överföring till allmänheten” i den mening 
som avses i artikel 3.1 i infosocdirektivet.995  

Domstolens resonemang om ”ny teknik”, ”ny publik” och betydelsen av 
eventuellt vinstsyfte är i viss utsträckning relaterad till frågan om vilket krav på 
aktivitet som ställs för att en åtgärd ska anses utgöra ett förfogande i form av 
överföring, samt den tillhörande frågan om var gränsen ska dras mellan en åtgärd 
som endast utgör ett mottagande och en åtgärd som utgör ett vidareförfogande. 
EUD har slagit fast att för att det ska föreligga en överföring till allmänheten 
måste användaren, med full kännedom om följderna av sitt handlande, ge en ytterligare 
publik tillgång till verket och det måste framgå att de personer som utgör den nya 
publiken i princip inte skulle kunna få tillgång till verket utan denna åtgärd.996 

I Soulier och Doke-avgörandet har EUD förtydligat att dess resonemang om ”ny 
publik” baseras på ett resonemang om implicit samtycke. Avgörande är vad upp-
hovsmannen kan anses ha gett sitt samtycke till i fråga om den första överfö-
ringen.997  

Att vidareutnyttjanden i ”ny teknik” som utgångspunkt innebär ett förfogande 
till en ”ny allmänhet” som kräver upphovsmannens tillstånd reflekteras i viss ut-
sträckning av bestämmelserna i artikel 11bis(1)(ii) BK om återgivning av sänd-
ningar av primära radio- och televisionsutsändningar.998 I litteraturen har fram-
hållits att BK inte tillhandahåller något särskilt kriterium för att göra en åtskillnad 
mellan överföring (en handling som omfattas av upphovsmannens rättigheter) 
och mottagning (en handling som inte omfattas). Inom ramen för de skyldigheter 
som BK uppställer kan det därför vara nödvändigt att tillerkänna Bernunionens 
medlemmar en viss flexibilitet.999  

                                                      
992 Mål C-160/15 GS Media p. 38. 
993 Mål C-117/15 Reha Training p. 51. 
994 Mål C-306/05 SGAE p. 44 och mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. pp. 42-43. 
995 Mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl. p. 46. 
996 Mål C-117/15 Reha Training p. 46 och mål C-160/15 GS Media p. 35. 
997 Se mål C-301/15 Soulier och Doke p. 35 f. 
998 Jfr Axhamn i NIR 2014 s. 20 ff. och ERT 2015 s. 847 ff. 
999 Se von Lewinski 2008 avsnitt 5.145. Jfr Wolk 2016 s. 94 ff. 
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EUD:s resonemang om ”ny teknik” har gett upphov till en mycket intensiv 
diskussion i den juridiska litteraturen. Domstolen har anklagats för att vara aktiv-
istisk.1000 Det har också anförts att dess tolkningsbesked skulle stå i strid med 
bakomliggande konventionsåtaganden.1001 Min uppfattning är att den lära om ”ny 
teknik” som EUD har utvecklat ligger inom ramen för den flexibilitet som är 
tillåten enligt konventionerna. Med domstolens klargörande att resonemanget 
om ”ny publik” baseras på implicit samtycke minskar också riksen för konflikt 
med konventionsåtagandena. Man skulle nämligen kunna uppfatta domstolens 
resonemang om ”ny publik” så att rättigheten till överföring till allmänheten är 
intakt, men att upphovsmannen genom ett visst agerande kan sägas ha gett im-
plicit samtycke till vissa vidareutnyttjanden som annars hade krävt hans samtycke. 

Harmoniseringsgrad 
EUD har aldrig tagit ställning till vilken grad av harmonisering som gäller för 
rätten till överföring till allmänheten – eller för de andra upphovsrättsliga ensam-
rätter som gäller enligt databasdirektivet. Som har framkommit i avsnitt 7.6.2 är en 
bedömning i den här framställningen att databasdirektivets upphovsrättsliga en-
samrätter är fullharmoniserande, vilket innebär att svensk rätt måste uppfylla pre-
cis de krav på bestämmelser som direktivet anger i denna del. Samtidigt har gjorts 
bedömningen att de tolkningsbesked som EUD har gjort beträffande rätten till 
överföring till allmänheten i infosocdirektivet har tillämpning på databasdirekti-
vets bestämmelse om överföring till allmänheten. Om bestämmelsen i in-
fosocdirektivet har EUD uttalat att det, mot bakgrund av direktivets syfte att 
motverka skillnader i medlemsstaternas lagstiftningar, är en fullharmoniserings-
bestämmelse. De syften som eftersträvas med det direktivet skulle nämligen 
äventyras om skilda medlemsstater kunde låta begreppet överföring till allmän-
heten omfatta fler förfoganden än dem som avses i artikel 3.1 i direktivet. Det 
innebär också att även om internationella konventioner inom upphovsrättens 
område tillåter att de anslutna parterna tillhandahåller ett starkare skydd på nat-
ionell nivå, kan denna möjlighet inte utnyttjas i den utsträckning som samma 
aspekt omfattas av ett fullharmoniserande EU-direktiv. En medlemsstat som en-
ligt ett internationellt avtal får vidta en åtgärd som förefaller strida mot unions-
rätten, utan att vara skyldig att göra detta, måste avstå från att vidta en sådan 
åtgärd.1002 

                                                      
1000 Se t.ex. ALAI Opinion on the criterion ”New Public”, developed by the Court of Justice of the 
European Union (2014). 
1001 Se t.ex. loc. cit., ALAI Report and Opinion on a Berne-compatible reconciliation of hyperlink-
ing and the communication to the public right on the internet (2015) och Rosén & Granmar i SvJT 
2015 s. 347 ff. 
1002 Mål C-466/12 Svensson m.fl. p. 34 ff. 
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Särskilt om länkning 
En fråga som har väckt särskilt intresse är den om länkning via internet kan ut-
göra en överföring till allmänheten.1003 EUD har framhållit att internet har en 
särskilt betydelse för yttrandefriheten och informationsfriheten och att hyperlän-
kar medverkar till att internet fungerar väl, liksom till utbyte av åsiker och in-
formation.1004 Frågan om länkar prövades första gången av EUD i det s.k. Svens-
son-avgörandet, i vilket domstolen till stor del kom att basera sin bedömning på 
kriteriet ”ny teknik” som beskrivs ovan.  

EUD inledde med att framhålla att tillhandahållandet på en webbplats av 
klickbara länkar till skyddade verk som utgångspunkt skulle anses utgöra ”till-
gängliggörande” och följaktligen ”överföring” i den mening som avsågs i artikel 
3.1 i infosocdirektivet. En överföring som genomfördes med hjälp av klickbara 
länkar av den som drev en webbplats avsåg samtliga potentiella användare av 
denna webbplats, det vill säga ett obestämt och relativt stort antal mottagare. Den 
som drev en sådan webbplats skulle därför anses genomföra en överföring till 
allmänheten. Ett sådant tillgängliggörande innebar dock inte att verken överför-
des till en ny publik. Den publik som den ursprungliga överföringen riktade sig 
till utgjordes nämligen av den berörda webbplatsens samtliga potentiella besö-
kare. Eftersom tillgången till verken på den webbplatsen inte var föremål för nå-
gon begränsning, kunde samtliga internetanvändare få fri tillgång till dem. Ef-
tersom kravet på ny publik inte var uppfyllt i den nämnda situationen, krävdes 
det inte heller något medgivande från verkens upphovsmän. Denna slutsats på-
verkades inte av om verket, när internetanvändarna klickade på länken i fråga, 
visades på ett sådant sätt att de fick intryck av att det visades på den webbplats 
där länken fanns, trots att verket i själva verket fanns på en annan webbplats, 
eftersom det inte heller i en sådan situation handlade om att verket överfördes 
till en ny publik.1005 

Domstolen framhöll dock att bedömningen skulle bli annorlunda om en klick-
bar länk gjorde det möjligt för användare av den webbplats på vilken länken åter-
fanns att kringgå begränsningar – som ställts upp av den webbplats på vilken det 
skyddade verket fanns i syfte att endast abonnenter skulle ges tillgång till verket 
– och således utgjorde en åtgärd utan vilken användarna inte skulle kunna ta del 
av verken i fråga. I en sådan situation skulle samtliga dessa användare anses ut-
göra en ny publik som verkens upphovsmän inte tagit i beaktande när de lämnade 
sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen. Exempel på en sådan situation var 
                                                      
1003 Se t.ex. Rosén i NIR 2005 s. 578 f., Rognstad i NIR 2005 s. 344 ff., Schovsbo & Udsen i NIR 
2006 s. 47 ff., Rognstad 2009 s. 183 ff., Rognstad i NIR 2015 s. 624 ff., Deichmann i Internetretten 
2012 s. 476 ff., Axhamn i ERT 2015 s. 847 ff., Granmar i Liber Amicorum Rosén s. 357 ff., Kur i 
Liber Amicorum Rosén s. 443 ff., Rognstad i Liber Amicorum Rosén s. 681 ff., Stamatoudi i Liber 
Amicorum Rosén s. 759 ff. och Wolk i Liber Amicorum Rosén s. 883 ff. Länkning har även varit 
föremål för omfattande nationell rättspraxis, t.ex. det svenska HD-avgörandet NJA 2000 s. 292 
och ett avgörande från Højesteret i Norge, Rt. 2005 s. 41. 
1004 Mål C-160/15 GS Media p. 45. 
1005 Mål C-466/12 Svensson m.fl. p. 20–30. 
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enligt domstolen att verket inte längre var tillgängligt för allmänheten på den 
webbplats där det ursprungligen överfördes eller när verket endast var tillgängligt 
för en begränsad publik på den webbplatsen, medan det var tillgängligt på en 
annan webbplats utan upphovsmännens medgivande.1006 

Frågan om länkning behandlades även i det s.k. Bestwater-avgörandet. I avgö-
randet framhöll EUD att den omständigheten att ett skyddat verk som är fritt 
tillgängligt på Internet förs in i en annan internetsida med hjälp av en länk i vilken 
transklusionsteknik (”framing”) använts, inte kan anses utgöra ”överföring till 
allmänheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i infosocdirektivet, eftersom 
det aktuella verket inte har överförts till en ny publik eller överförts med hjälp av 
en viss teknisk metod som skiljer sig från den ursprungliga överföringen.1007 

Ett tredje avgörande där länkning aktualiserades var C More Entertainment-av-
görandet. Det nationella (svenska) målet rörde länkning av hockeymatcher och 
EUD hade bl.a. att ta ställning till om länkningen utgjorde en överföring till all-
mänheten av tv-företagets signalrätt. Domstolen uttalade att artikel 3.2 i in-
fosocdirektivet skulle tolkas så att den inte utgjorde hinder för en nationell lag-
stiftning som innebär att ensamrätten för radio- och televisionsföretag utvidga-
des till sådana överföringar till allmänheten som direktsändningar av idrottseve-
nemang på internet. Domstolen framhöll dock att det gällde under förutsättning 
att en sådan utvidgning inte påverkade skyddet för upphovsrätten.1008 

Länkning aktualiserades även i det s.k. GS Media-avgörandet. EUD framhöll 
att vid bedömningen av om det rör sig om en ”överföring till allmänheten” ska 
man – när fråga är om tillhandhahållande av en hyperlänk till ett verk som är fritt 
tillgängligt på en annan webbplats utförts av en person som inte hade något vinst-
syfte med tillhandahållandet – ta hänsyn till om personen inte kände till, och inte 
rimligen kunde känna till, att detta verk hade publicerats på internet utan tillstånd 
från upphovsrättsinnehavaren.1009 

Som nämns ovan har EUD i Soulier och Doke-avgörandet förtydligat att dess 
resonemang om ”ny publik” baseras på ett resonemang om implicit samtycke. 
Avgörande är vad upphovsmannen kan anses ha gett sitt samtycke till i fråga om 
den första överföringen. De bedömningar som EUD gjort i fråga om länkning – 
och som baseras på läran om ”ny publik” – avviker till stor del från bedömningar 
som tidigare gjorts inom litteraturen, i domstolspraxis och i viss mån även av 
nationella lagstiftare. I ett äldre svenskt rättsfall (NJA 2000 s. 292) hade HD tagit 
ställning till om anordnandet av s.k. djuplänkar, dvs. att man på en webbplats 
anger länkar till filer (med i detta fall olagligt material) på andra webbplatser, ut-
gjorde ett tillgängliggörande för allmänheten (i form av offentligt framförande 
enligt dåvarande terminologi). De aktuella djuplänkarna var utformade så att när 
någon använde länken så märktes det inte att materialet hämtades från en annan 

                                                      
1006 Op. cit. p. 31. 
1007 Mål C-348/13 BestWater International. 
1008 Mål C-279/13 C More Entertainment p. 38. 
1009 Mål C-160/15 GS Media p. 47. 
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webbplats. HD bedömde att länkar på en webbsida till olagliga musikfiler på In-
ternet enligt dåvarande bestämmelser utgjorde ett offentligt framförande eller 
medverkan därtill, vilket innebar att det utgjorde ett förfogande som föll under 
upphovsmannens ensamrätt. Som framhölls av regeringen i samband med ge-
nomförandet av infosocdirektivet med svensk rätt medger rättsfallet däremot inte 
någon slutsats beträffande vad som gäller för s.k. referenslänkning, dvs. länkar 
där det tydligt och klart framgår att man vid användningen hamnar på en annan 
webbplats. I samband med genomförandet av infosocdirektivet bedömde rege-
ringen att rätten till tillgängliggörande för allmänheten enligt svensk rätt även ef-
ter genomförande av direktivet kunde omfatta förfoganden i form av djuplänk-
ning. Oavsett om sådan länkning inte omfattades av direktivets rätt till överföring 
till allmänheten så var det enligt regeringens bedömning möjligt att i svensk rätt 
omfatta sådana förfoganden, eftersom direktivet enligt regeringens bedömning 
var ett minimidirektiv.1010  

Eftersom EUD har angett att rätten till överföring till allmänheten är föremål 
för fullharmonisering, är regeringens uttalanden i denna del inte ett uttryck för 
gällande rätt.1011 Däremot är regeringens uttalanden ett uttryck för den utomor-
dentligt svåra gränsdragning som en bedömning av länkning från upphovsrätts-
ligt perspektiv innebär. Länkning innebär också en konkret tillämpning av de ny-
anserade kriterier för överföring till allmänheten som uppställts av EUD i fråga 
om rätten till överföring till allmänheten. EUD:s uttalanden om överföring till 
allmänheten ger över huvud taget uttryck för en nyanserad, flexibel bedömning 
av ett slag som inte är bekant från äldre nationell, svensk rättspraxis om rätten 
till offentligt framförande. 

7.6.4.3 Offentligt framförande 
Begreppet offentligt framförande inbegriper tolkning av verk inför en publik som 
befinner sig i fysisk och direkt kontakt med den som framför verket.1012 Redan i 
utkastet till databasdirektiv framhölls att det upphovsrättsliga skyddet för data-
baser skulle inkludera en rätt till offentligt framförande.1013 I likhet med vad som 
gäller för överföring förutsätter ett framförande inte att det framställs några nya 
exemplar vid denna form av nyttjande. Som praktiska exempel på framföranden 
brukar nämnas att en teaterpjäs uppförs på teater eller scen, att ett litterärt verk 

                                                      
1010 Prop. 2004/05:110 s. 70 f. En liknande bedömning hade gjorts i ett danskt avgörande från 
Vestre Landsret, se UfR 2001.1572 V och NIR 2002 s. 415 med kommentar av Riis. 
1011 Jfr dock Schønning som anför att C More Entertainment-avgörandet ska uppfattas så att artikel 
3.2 i infosocdirektivet inte hindrar att man i nationell rätt ger skydd också mot länkning (av alster 
som skyddas av närstående rättigheter) i situationer som enligt EUD:s resonemang inte uppfyller 
kravet på ”ny publik”. Se Schønning i NIR 2015 s. 565 f. 
1012 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 201. 
Se även C-283/10 Circul Globus Bucureşti p. 35 och 39. Jfr dock Wolk 2016 s. 92. 
1013 Utkastet, artikel 5. 
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läses upp för en allmänhet eller att musikaliska verk spelas på en danstillställning 
eller i en restaurang.1014  

Det har anförts att eftersom direktivet inte definierar begreppet allmänheten, 
det har lämnats till medlemsstaterna att själva definiera detta begrepp.1015 I likhet 
med vad som gäller för begreppet ”allmänheten”, som EUD har tolkat i anslut-
ning till begreppet ”överföring till allmänheten” i artikel 3.1. i infosocdirektivet, 
torde dock ”allmänheten” vara ett EU-autonomt begrepp även i fråga om offent-
liga framföranden. 

Det är inte uppenbart hur en databas skulle kunna framföras offentligt. Rätten 
till offentligt framförande torde sannolikt ha liten eller ingen praktisk betydelse 
för databaser.1016  

7.6.4.4 Närmare om gränsdragningen mellan överföring och framförande 
Det avgörande kriteriet för om det är fråga om ett offentligt framförande eller en 
överföring till allmänheten är om framförandet eller överföringen sker ”på di-
stans” eller med andra ord vad som kan anses vara ”samma plats”.1017 För att det 
ska vara fråga om en överföring förutsätts enligt ordalydelsen i 2 § tredje stycket 
första punkten att det är fråga om att ”verket … görs tillgängligt för allmänheten 
från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket” (min kursivering) och 
omvänt fordras för offentliga framföranden att ”verket görs tillgängligt för all-
mänheten … på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket.” 
Bestämmelserna i den svenska lagen återgår på artikel 3.1 i infosocdirektivet och 
tillhörande skäl 23 i direktivets ingress.  

Mot bakgrund av infosocdirektivets krav diskuteras åtskillnaden mellan över-
föringar och framföranden ingående i förarbetena till genomförande av det di-
rektivet. Bedömningen gjordes att överföringsrätten inte ska omfatta ”sådana till-
gängliggöranden där allmänheten är närvarande på den plats varifrån tillgänglig-
görandet sker”. I propositionen fördes ett längre resonemang om skilda situat-
ioner när det kan vara oklart om det är fråga om ett tillgängliggörande från samma 
plats som den där allmänheten kan ta del av verket eller inte, t.ex. i situationer 
där allmänheten får tillgång till verk via en internetuppkoppling som sker via en 
central server. Regeringen landade i att en helhetsbedömning behövde göras uti-
från flera faktorer, bl.a. om det var fråga om en och samma avgränsade byggnad, 
avståndet mellan den punkt från vilken tillgängliggörandet skedde och den punkt 
där allmänheten kunde ta del av verken, samt frågan om den punkt från vilken 
tillgängliggörandet skedde och den punkt där verken kunde tas emot dispone-
rades av samma fysiska eller juridiska person.1018 
                                                      
1014 Prop. 2004/05:110 s. 79. 
1015 Dreier & Hugenholtz (red.), Concise European Copyright Law, 2006, s. 323. Jfr Hellstadius, 
Immaterialrätt och marknadsrätt (2016) s. 36 f. 
1016 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.18 och Hugenholtz 2016 s. 398. 
1017 Schønning i NIR 2003 s. 529 och prop. 2004/05:110 s. 71. 
1018 Prop. 2004/05:110 s. 60 ff. För ett liknande resonemang, se Wolk 2016 s. 92 och Hellstadius 
Immaterialrätt och marknadsrätt (2016) s. 36 f. 
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Gränsdragningen mellan överföring till allmänheten och offentligt framfö-
rande har även prövats av EUD. Frågan har aktualiserats i mål där fråga har varit 
bl.a. om rätten till överföring till allmänheten i infosocdirektivet överhuvudtaget 
är tillämplig på den aktuella situationen, varvid EUD har gjort sin bedömning 
med utgångspunkt i skäl 23 till direktivet.1019 De bedömningar som EUD gjort 
om omfattningen av rätten till överföring till allmänheten och gränsdragningen 
mot andra rättigheter, såsom rätten till offentligt framförande, torde ha relevans 
för gränsdragningen mellan rättigheterna såsom de harmoniseras i artikel 5 data-
basdirektivet. 

Det kan konstateras att den bedömning som EUD har gjort avviker från den 
som den svenska regeringen gjorde i samband med genomförandet av in-
fosocdirektivet. EUD har tagit som utgångspunkt att rätten till överföring inte 
omfattar tillgängliggöranden som sker direkt, på en plats som är öppen för all-
mänheten, genom offentliga direkta framföranden av ett verk.1020 Till skillnad från 
uttalandena i de svenska förarbetena har EUD dock bedömt att sådana inslag av 
”fysisk och direkt kontakt”, vilket är en förutsättning för att fråga ska vara om 
ett offentligt framförande, saknas vid en överföring av ett utsänt verk med hjälp 
av en tv-skärm och högtalare till den publik som är närvarande på platsen för 
denna överföring – såsom på en pub – men som inte är närvarande på den plats 
varifrån överföringen sker, dvs. där det utsända framförandet äger rum.1021 Enligt 
EUD:s praxis är det således fler förfoganden som ingår i överföringsrätten än 
vad som bedömdes vid genomförandet av infosocdirektivet. Ordalydelsen av den 
svenska lagen, där kravet på distans uttrycks som ett krav på distans mellan plat-
sen varifrån överföringen sker och där allmänheten kan ta del av verket, kan där-
för behöva ändras för att motsvara EU-rättens krav. 

7.6.4.5 Visning 
Den tredje typen av tillgängliggörande är visning av exemplar av ett verk för all-
mänheten, vilket behandlas i 2 § tredje stycket punkt 3 URL. Visningsrätten om-
fattar endast s.k. direkt visning, dvs. befogenhet för upphovsmannen att ställa ut 
verksexemplar i original och kopia. Däremot omfattas inte att visa exemplaret 
genom tekniska anordningar av olika slag, s.k. indirekt visning. Sådana åtgärder 
omfattas istället av rätten till offentliga framföranden, vilket indirekt framgår av 
sista meningen i punkt 3 som anger att ”om ett tekniskt hjälpmedel används är 
det i stället ett offentligt framförande”.1022 

                                                      
1019 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 202 
och C-283/10 Circul Globus Bucureşti p. 33 och 36. 
1020 Op. cit. p. 40 och 41. 
1021 De förenade målen C-403/08 och C-429/08 Premier League p. 203 med hänvisning till mål C-
306/05 mål C-306/05 SGAE p. 40. 
1022 Prop. 2004/05:110 s. 75 ff. 
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Även om det skulle kunna argumenteras för att visningsrätten torde ha sin 
största betydelse i fråga om bildkonst,1023 så framhölls redan i utkastet till data-
basdirektiv att det upphovsrättsliga skyddet för databaser skulle inkludera en rätt 
till offentlig visning.1024 I litteraturen har som exempel nämnts förfoganden i form 
av uppdaterad information, såsom börskurser och tåg- eller flygtidtabeller, eller 
av annan konstant uppdaterad information, på stora skärmar i offentliga byggna-
der, gator, tågstationer, flygplatser eller hotell.1025 Mot bakgrund av de tolknings-
besked som EUD har gett åt begreppet ”överföring till allmänheten”, torde de 
nu nämnda förfogandena snarast vara att bedöma som överföringar. Det är därför 
numera svårt att ge exempel på förfoganden i form av visning av databaser. I 
likhet med vad som gäller för överföringar och framföranden torde begreppet 
”allmänheten” också för visning vara ett EU-autonomt begrepp i enlighet med 
den praxis som utvecklas om överföring till allmänheten. Det skulle i praktiken 
vara svårt att upprättahålla en annan innebörd av begreppet allmänheten för vis-
ning än vad som gäller för de harmoniserade områdena. 

7.6.4.6 Spridning 

Förfoganden som kan utgöra en spridning 
Grundbestämmelsen om upphovsmannens ensamrätt i fråga om spridning av 
exemplar av verk till allmänheten finns i 2 § URL tredje stycket, punkt 4. Bestäm-
melsen övervägdes senast i samband med genomförandet av infosocdirektivet, 
som i sin artikel 4 innehåller en allmän bestämmelse om spridningsrätt.1026 För 
databaser som är verk finns de harmoniserade bestämmelserna om spridning i 
artikel 5 c med tillhörande skäl 30 till 34 i databasdirektivet.1027 Bestämmelserna 
om spridning i databasdirektivet är dock allmänt hållna och för förståelse av deras 
innebörd torde de, i likhet med övriga upphovsrättsliga ensamrätter, kunna tas 
som en allmän utgångspunkt för de mer detaljerade bestämmelserna om sprid-
ning som finns i infosocdirektivet och den rättspraxis som har utvecklats vid 
EUD om detta begrepp. EUD har också framhållit att innebörden av begreppet 
”spridning” i artikel 4.1 i infosocdirektivet ska ges en självständig tolkning inom 
unionsrätten.1028  

Enligt artikel 4.1 i infosocdirektivet har upphovsmän en ensamrätt att tillåta 
eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat 
sätt, av originalet av deras verk eller av kopior av det. I stycke 28 i ingressen uttalas 
vidare att det upphovsrättsliga skyddet enligt direktivet omfattar en ensamrätt att 

                                                      
1023 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, Wolters Kluwer, Stockholm 2016 s. 79 (cit. Ols-
son & Rosén 2016). 
1024 Utkastet, artikel 5. 
1025 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.18 och Hugenholtz 2016 s. 398. 
1026 Prop. 2004/05:110 s. 80. 
1027 Att det upphovsrättsliga skyddet för databaser skulle inkludera spridningsåtgärder föreslogs 
redan i kommissionens första utkast till databasdirektiv, se Utkastet, artikel 5. 
1028 Se mål C-5/11 Donner p. 25 och mål C-516/13 Dimensione Direct Sales och Labianca p. 22. 
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bestämma över spridning av verk som ingår i en fysisk vara. Därmed framgår att 
spridningsrätten gäller endast fysiska exemplar av verket. Ytterligare stöd för det 
finns i artikel 4.2, som behandlar konsumtion av spridningsrätten. Där talas t.ex. 
om ”första försäljningen av exemplaret i fråga”. Vidare anges i skäl 29 till direk-
tivet att frågan om konsumtion av spridningsrätten inte uppstår i fråga om tjäns-
ter, särskilt inte om online-tjänster. Även detta ger stöd åt uppfattningen att 
spridningsrätten enligt direktivet avser endast fysiska exemplar.1029 

Härutöver definieras dock inte begreppet spridning ytterligare i infosocdirek-
tivet.1030 En tydligare definition av begreppet finns dock i WCT, som in-
fosocdirektivet syftar till att genomföra på EU-nivå. I artikel 6.1 WCT definieras 
begreppet spridningsrätt för upphovsmän till litterära och konstnärliga verk som 
en uteslutande rätt att låta göra originalet och (andra) exemplar av verket tillgäng-
liga för allmänheten genom försäljning eller ”annan överlåtelse”. Enligt WCT 
förutsätter spridning alltid en överlåtelse1031 av fysiska exemplar1032 och omfattar 
inte förfoganden över digitala exemplar som finns lagrade i ett elektroniskt me-
dium. Bland annat mot den bakgrunden följer att endast handlingar som innebär 
överlåtelse av fysiska exemplar omfattas av begreppet spridning av originalet eller ko-
pior av ett verk till allmänheten på annat sätt än genom försäljning, i den mening 
som avses i artikel 4.1 i infosocdirektivet. Att endast ge allmänheten tillfälle att 
använda exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller att visa sådana exem-
plar för allmänheten utan att denna ens ges tillfälle att använda dem kan följakt-
ligen inte utgöra sådan spridning.1033  

Såväl infosocdirektivet (artikel 1.2 b och skäl 28 i ingressen) som databasdi-
rektivet (artikel 2 b och skäl 24) lämnar bestämmelserna om uthyrnings- och ut-
låningsrättigheter i direktivet med samma namn opåverkade.1034 Det innebär att 
nationell rätt även ska omfatta sådana rättigheter, som till skillnad från sprid-
ningsrätten inte avser överlåtelse av äganderätt, utan i stället överlåtelse av besitt-
ning, till fysiska exemplar av verk.1035 Bestämmelserna om ”spridningsrätt” i 

                                                      
1029 Prop. 2004/05:110 s. 80.  
1030 Jfr mål C-456/06 Peek & Cloppenburg p. 29. 
1031 Mål C-456/06 Peek & Cloppenburg p. 32. 
1032 Art & Allposters International, p. 39. Denna bedömning har även gjorts av HD i NJA 2000 s. 
202 (MP3-målet, NIR 2000 s. 487) 
1033 Mål C-456/06 Peek & Cloppenburg p. 36 och 41. 
1034 Hänvisningen till uthyrnings- och utlåningsdirektivet infördes efter förslag från rådet, se Ge-
mensam ståndpunkt, punkt 12. 
1035 Vid antagandet av direktivet om utlåning och uthyrning diskuterades om rättigheten till uthyr-
ning kunde avse även uthyrning av icke-fysiska exemplar av verk, dvs. omfatta även skilda slag av 
förfoganden genom tillhandahållande på begäran (on demand). Av ett s.k. uttalande till artikel 7 i 
WCT framgår att den rätt till uthyrning som regleras i den artikeln uteslutande avser exemplar som 
kan bringas i omsättning som fysiska objekt, se härom Art & Allposters International, p. 39. För-
foganden genom tillhandahållande på begäran omfattas i det EU-harmoniserade regelverket i all-
mänhet numera av rätten till överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i infosocdirektivet.  
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svensk rätt har också samlat de rättigheter till spridning, som fordras av bl.a. in-
fosoc- och databasdirektiven, och bestämmelserna om uthyrnings- och utlånings-
rättigheter i 2 § tredje stycket, punkt 4.1036  

Spridning till en allmänhet 
Spridningsrätten gäller endast åtgärder som är riktade till allmänheten. Även om 
viss doktrin har anfört att innebörden av begreppet ”spridning” kan bestämmas 
på nationell nivå1037, torde i likhet med vad som bedömts gälla för överföringar, 
framföranden och visningar begreppet ”allmänheten” också för spridning vara 
ett gemenskapsautonomt begrepp. En utgångspunkt torde därvid vara att vida-
reöverlåtelse mellan nära vänner eller inom den närmaste familje- eller vänkretsen 
inte omfattas. Rätten torde dock omfatta spridningsåtgärder till alla utanför 
denna krets.  

Konsumtion av spridningsrätten 
Spridningsrätten, med undantag för rätten till uthyrning, är föremål för s.k. kon-
sumtion. Bestämmelser härom finns i 19 § URL, enligt vilken ett exemplar av ett 
verk – inklusive databaser – får spridas vidare när det med upphovsmannens 
samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

Bestämmelserna om konsumtion syftar till att upprätta en balans mellan rät-
tighetshavarens intressen (rättigheter) och äganderätten till det fysiska exempla-
ret.1038 För databaser som är verk går bestämmelserna om konsumtion av rätten 
att tillåta vidare försäljning tillbaka på artikel 5 c i databasdirektivet och skäl 33 
till direktivet, och av artikel 2 b och skäl 24 framgår att direktivet lämnar bestäm-
melserna om uthyrning och utlåning i direktivet med samma namn opåverkade. 
Inom doktrinen har uppmärksammats att artikel 5 c i databasdirektivet är snävare 
än gängse bestämmelser om konsumtion, eftersom bestämmelsen enligt dess or-
dalydelse – ”förts i handeln” i den svenska språkversionen och varit föremål för 
”first sale” i den engelska – inte omfattar första spridningsåtgärder i andra former 
än försäljning, såsom gåva och byte. Till exempel anger bestämmelserna om kon-
sumtion i artikel 4.2 och skäl 28 till infosocdirektivet att konsumtion inte uppstår 
förutom i de fall då ”den första försäljningen av exemplaret i fråga, eller då den 
första gången någon annan form av överföring av äganderätten till detta, görs 
inom gemenskapen…” Det har anförts att skillnaderna inte kan motiveras ob-
jektivt och därför bör ändras.1039 Bestämmelserna om konsumtion i de skilda di-
rektiven – trots skillnader i ordalydelse – torde alla tolkas på samma sätt till att 

                                                      
1036 En sådan ”gruppering” av rättigheterna till spridning (i snäv bemärkelse) tillsammans med rät-
tigheterna till uthyrning och utlåning förekommer även i andra länder, se härom von Lewinski 2008 
stycke 17.61. 
1037 Jfr Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.13. 
1038 Se t.ex. Cohen Jehoram i IIC 2001 s. 541. 
1039 von Lewinski avsnitt 2010 9.5.14. 
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omfatta även överföringar av äganderätten som sker på annat sätt än genom för-
säljning. Någon konsumtion inträder däremot inte i fråga om exemplar som end-
ast hyrts eller lånats ut. I dessa fall har någon överlåtelse inte skett. 

Bestämmelserna om konsumtion ger uttryck åt s.k. regional konsumtion, dvs. 
för att konsumtion ska inträda inom EES-området förutsätts att den första för-
säljningen har skett inom detta område. Omvänt gäller att försäljningar som har 
skett utan rättighetshavarens samtycke eller som skett utanför EES-området inte 
ger upphov till konsumtion.1040  

Bestämmelserna om konsumtion gäller inte för andra former av tillgängliggö-
rande av databaser än vid överlåtelse av ett fysiskt exemplar, såsom vid tillhanda-
hållande av exemplar av en databas för nedladdning via internet, vilket framgår 
av skäl 33 till databasdirektivet. Det resonemang som EUD förde om datorpro-
gram i det s.k. Usedsoft-avgörandet gäller således inte för databaser.1041 I avgöran-
det bedömde EUD att spridningsrätten till kopian av ett datorprogram konsum-
eras om rättsinnehavaren – som har gett sitt samtycke, även kostnadsfritt, till att 
denna kopia laddas ned från internet på ett datamedium – även, mot betalning 
av ett pris som ger rättsinnehavaren en ersättning som motsvarar det ekonomiska 
värdet av kopian av dennes verk, upplåtit en i tiden obegränsad nyttjanderätt till 
denna kopia.1042 

7.6.4.7 Kompletteringsregeln 
En grundtanke med att begränsa upphovsmannens rätt till tillgängliggöranden 
som är offentliga är att från ensamrätten undanta framföranden som sker inom 
privatlivet. Enligt en särskild bestämmelse i 2 § fjärde stycket URL, ofta kallad 
kompletteringsregeln, jämställs dock med överföring till allmänheten och offentligt 
framförande överföringar och framföranden som i förvärvsverksamhet anordnas till 
eller inför en större sluten krets. Bestämmelsen infördes ursprungligen i samband 
med 1960 års upphovsrättslag, bl.a. mot bakgrund av att rättspraxis inte förmått 
likställa framföranden som i förvärvsverksamhet anordnas till eller inför en större sluten 
krets – i praktiken musik på arbetsplatsen, s.k. industrimusik – med ”offentliga” 
framföranden och där HD uttryckligen angett att frågan behövde lösas av lagstif-
taren.1043 När bestämmelsen infördes var den avgränsad till framföranden som i för-
värvsverksamhet anordnades till eller inför en större sluten krets. Syftet var då 

                                                      
1040 Mål C-479/04 Laserdisken p. 21 och 23. 
1041 Hugenholtz 2016 s. 397. Jfr Derclaye i EU Copyright law (2014) stycke 9.25, Rognstad i Fest-
skrift til Koktvedgaard s. 447 och i NIR 2009 s. 629 och Riis, Schovsbo & Udsen i NIR 2013 s. 
457. 
1042 Se mål C-128/11 UsedSoft p. 72.  
1043 Se NJA 1958 s. 80 (NIR 1955 s. 155 och 1959 s. 68, industrimusiken), SOU 1956:25 s. 103 ff., 
prop. 1960:17 s. 63 och Lagrådets yttrande, återgivet i prop. 1960:17 s. 378. Rättsfallet kommente-
ras av Ljungman i JFT 1977 s. 242 och SvJT 1977 s. 516 och Strömholm, Droit moral II:2 s. 186 
ff. Jfr även Eberstein i NIR 1949 s. 4 ff., von Konow i NIR 1949 s. 80 ff., Lund i NIR 1950 s. 81 
ff. och 1952 s. 122 ff., Ljungman i NIR 1954 s. 39 ff., Lögdberg i NIR 1955 s. 12 ff. och Lund i 
NIR 1955 s. 68 ff, Karnell i NIR 1973 s. 270 f. och 274 ff. 
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främst att inkludera i upphovsmannens ensamrätt vissa framföranden som an-
sågs uppfylla det grundläggande kriteriet att åt upphovsmannen tillförsäkra alla 
förfoganden över verket som hade praktisk betydelse, men som inte skedde till 
en allmänhet.1044 I samband med genomförandet av infosocdirektivet, där vissa 
förfoganden som tidigare hade klassificerats som offentliga framföranden kom 
att omfattas av det nya direktivbaserade begreppet ”överföring till allmänheten”, 
ändrades kompletteringsregeln till att omfatta även överföringar som i förvärvs-
verksamhet anordnades till eller inför en större sluten krets.1045 

Att förfogandet ska ske i förvärvsverksamhet innebär att verket framförs som ett 
led i t.ex. ett företags verksamhet. Det är arrangören som ska bedriva förvärvs-
verksamhet.1046 I rättspraxis har bestämmelsen ansetts tillämplig på framföranden 
i personalutrymmena på ett sjukhus. Det innebär att även sjukvård bedriven av 
landstinget ansetts utgöra förvärvsverksamhet i upphovsrättslig mening.1047 Det 
var i sammanhanget tillräckligt att i verksamheten ingick inslag av ”ekonomisk 
verksamhet”, bl.a. med avseende på byggnader, material och löner. Det uppställ-
des inte något krav på att verksamheten kunde betecknas som förvärvsverksam-
het i företagsekonomiskt mening. HD uttalade vidare att det från upphovsrättslig 
synpunkt knappast kunde anföras sakliga skäl för att sådana omständigheter som 
finansiering och huvudmannaskap för sjukvårdens bedrivande skulle vara avgö-
rande för upphovsmannens rätt till ersättning för musik som framfördes i lokaler 
avsedda för personalen. Mot bakgrund av HD:s uttalanden i detta mål har det i 
doktrinen anförts att domstolen gett begreppet ”förvärvsverksamhet” en tämligen 
fri tolkning.1048 

Ytterst syftar avgränsningen till ”större” sluten krets att utesluta mindre ar-
betsmiljöer, som står privatlivets områden nära – men lagstiftaren har ansett det 
vara en alltför stel metod att fixera ett visst antal personer vid vilken gränsen bör 
gå. Som en utgångspunkt har i förarbetena angetts att kretsar under 20 personer 
inte omfattas, medan sällskap om mer än 50 personer i regel omfattas av bestäm-
melsen.1049  

Det kan ifrågasättas om kompletteringsregeln är förenlig med databasdirekti-
vets harmoniserade upphovsrättsliga skydd, eftersom någon motsvarande kom-
pletterande bestämmelse inte anges i artikel 5 i direktivet. Begreppet ”allmän-
heten” fungerar som strukturavgränsande kriterium. Förfoganden som inte sker 

                                                      
1044 SOU 1956:25 s. 104 ff., prop. 1960:17 s. 63 och Första lagutskottets utlåtande nr 41 år 1960, s. 
38. Se även Rosén 2006 s. 133. 
1045 Prop. 2004/05:110 s. 80. Jfr dock Nordell i Rätten till det visuella s. 240 ff. som argumenterat 
för att kompletteringsregeln, i den lydelse den hade före 2005, även skulle vara tillämplig på vis-
ningsrätten. 
1046 SOU 1956:25 s. 106 och prop. 1960:17 s. 63. Se även prop. 2004/05:110 s. 57, Lagrådets ytt-
rande, återgivet i prop. 1960:17 s. 378 och Första lagutskottets utlåtande nr 41 år 1960, s. 38 f. 
1047 NJA 1988 s. 715. 
1048 Rosén 2006 s. 133 f. 
1049 SOU 1956:25 s. 104 f. Jfr prop. 1960:17 s. 63 och första lagutskottets utl. nr 41 år 1960 s. 38. 
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inför eller till en allmänhet, så som detta utvecklas i praxis från EUD, faller utan-
för vad upphovsmannen kan tillåta eller förbjuda.  

7.6.5 Bearbetningar och andra ändringar  

7.6.5.1 Allmänt 
I 2 § första stycket URL anges att upphovsrätt innefattar en uteslutande rätt att 
förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det 
tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller 
bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Bestämmelserna 
syftar till att säkerställa att så länge det är fråga om bibehållande av ”verkets 
tankeinnehåll i den individuella utformning som upphovsmannen har givit det-
samma” så ska också verket i dess bearbetade form falla under upphovsrätten till 
det ursprungliga verket.1050  

För databaser har bestämmelserna om bearbetningar sin huvudsakliga mot-
svarighet i artikel 5 b i databasdirektivet, enligt vilken upphovsmannen till en 
databas ges rätt att förfoga över databasen genom ”översättning, bearbetning, 
arrangering eller annan transformation” (på engelska uttryckt som translation, ad-
aptation, arrangement and any other alteration).1051 I sin översättning använder Karnell 
uttrycket ”översättning, bearbetning, arrangemang och annan omgestaltning.”1052 
Vidare anges i artikel 5 e att upphovsmannen ska ha ensamrätt till all framställ-
ning av exemplar av resultatet av sådana förfoganden, en artikel som har beskri-
vits som överflödig.1053 Några motsvarande bestämmelser finns inte i in-
fosocdirektivet, viket har uppmärksammats såväl av den svenska lagstiftaren1054 
som EUD.1055  

Databasdirektivets bestämmelser i dessa delar återgår på artikel 8 BK, enligt 
vilken upphovsmannen ska ges uteslutande rätt att översätta eller låta översätta 
sina verk och artikel 12 BK, enligt vilken upphovsmannen ska ges ”uteslutande 
rätt att låta bearbeta, arrangera eller på annat sätt omforma sitt verk.”1056 I ut-
ländsk rätt talas i dessa hänseenden ofta om en speciell rätt, skild från rätten till 
exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten, vilken kallas för 
”right of translation” och ”right of adaptation”. I Sverige ges alltså motsvarande 
skydd genom den nu nämnda ordalydelsen i 2 § första stycket, och bestämmelsen 
                                                      
1050 SOU 1956:25 s. 98 ff. Jfr prop. 1960:17 s. 377 f. och prop. 2004/05:110 s. 49 f. 
1051 Jfr prop. 2004/05:110 s. 55. Bestämmelserna kom till uttryck redan i kommissionens första 
utkast till databasdirektiv, se Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 5.c och Utkastet, 
artikel 5. 
1052 Se Karnell i NIR 1999 s. 216. 
1053 Se Hugenholtz 2016 s. 397 och Derclaye i EU Copyright law (2014) stycke 9.24.  
1054 Prop. 2004/05:110 s. 55 f. 
1055 Art & Allposters International p. 26: ”Vad gäller rätten till bearbetning ger artikel 12 i Bern-
konventionen förvisso upphovsmän till litterära och konstnärliga verk en uteslutande rätt att låta 
bearbeta, arrangera eller på annat sätt omforma sina verk, medan någon motsvarande bestämmelse 
inte finns i direktivet.” 
1056 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.5.9. Jfr prop. 2004/05:110 s. 53 ff. 
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brukar med en allmän term kallas för bearbetningsrätt1057 eller ändringsrätt.1058 Att 
göra rättigheterna till bearbetningar och andra ändringar till en del av rätten till 
exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten, snarare än som 
fristående rättigheter, förekommer även i andra länder och anses förenligt med 
BK:s krav.1059 Den svenska lagtextens utformning innebär att det står var och en 
fritt att vidta bearbetningar och andra ändringar av annans verk så länge den nya 
versionen inte mångfaldigas eller görs tillgänglig för allmänheten.1060 Det kan ifrå-
gasättas om den svenska lagtextens lydelse i denna del är förenlig med databasdi-
rektivet, som i sin artikel 5 b uttryckligen anger att upphovsmannen till en databas 
ska ges en rätt till översättning och bearbetning m.m. som inte är beroende av 
om åtgärderna resulterar i en exemplarframställning eller ett tillgängliggörande 
för allmänheten.  

7.6.5.2 Översättning 
Rätten till översättning innebär att upphovsmannen själv har rätt att göra en över-
sättning och att ge andra tillstånd att översätta verket från ett språk till ett annat. 
Det är svårt att föreställa sig en ”översättning” av de aspekter i ett databasverk 
som åtnjuter upphovsrättsligt skydd, nämligen dess urval och disposition. En 
översättning av basens innehåll leder inte automatiskt till att urvalet och dispo-
sitionen översätts. I regel sker urvalet och dispositionen efter kriterier, såsom 
kronologisk ordning eller annan systematik, som svårligen kan ”översättas”. 

7.6.5.3 Bearbetningar och andra ändringar 
Med ”bearbetning” förstås i regel att ett verk ändras till en annan uttrycksform. 
Genom hänvisningen till ”ändringar” omfattas varje ändring av ett verk som re-
sulterar i att det ursprungliga verket fortfarande kan kännas igen.1061 Huruvida en 
databas har blivit bearbetad eller på annat sätt ändrad ska bedömas enligt all-
männa kriterier. Ändringen måste avse urvalet eller dispositionen av basens in-
nehåll. Att göra tillägg eller ta bort material (innehåll) ur en databas som syftar till 
att vara komplett eller fullständig inom ett visst område, utgör i regel inte en 
sådan bearbetning som omfattas av skyddet, eftersom åtgärdarna inte påverkar 
urvalet eller dispositionen av basens innehåll.  

7.6.5.4 Något om skyddsomfång 
I regel är det först i samband med påstådda intrångsfall som frågan om vad som 
är skyddat av upphovsrätt kan uppkomma. I praktiken sker intrångsbedömningar 
genom att man företar likhets- och olikhetsjämförelser mellan alster som påstås 
vara skyddade av upphovsrätt eller utgöra intrång i någons upphovsrätt. Vid en 
sådan jämförelse får bestämmelserna om bearbetningar m.m. i 2 § första stycket 
                                                      
1057 SOU 1956:25 s. 100. Jfr Lagrådets yttrande, återgivet i prop. 1960:17 s. 377 f. 
1058 Jfr prop. 2004/05:110 s. 55. 
1059 Jfr von Lewinski avsnitt 2008 5.123 ff. 
1060 Jfr Eberstein i TfR 1927 s. 400 f.  
1061 von Lewinski 2008 avsnitt 5.126 ff. 
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URL en avgörande betydelse. De företeelser som påstås göra intrång kan således 
i viss mån skilja sig från det skyddade verket och ändå utgöra intrång i det. 

I fråga om mångfaldigande av verk i artikel 2 a i infosocdirektivet har EUD å 
ena sidan anfört att skyddet ska ges en stor räckvidd1062, men å andra sidan fram-
hållit att det inte finns något i infosocdirektivet, eller i något annat direktiv inom 
upphovsrättsområdet, som tyder på att räckvidden av rätten till mångfaldigande 
skulle vara beroende av eventuella skillnader i möjligheterna till konstnärlig kre-
ativitet i samband med skapandet av skilda verkskategorier.1063 Detta resonemang 
är förenligt med domstolens konstaterande att infosocdirektivet inte innehåller 
några bestämmelser om bearbetningar m.m.1064 Detta hindrar dock inte att nat-
ionella bestämmelser om bearbetning m.m. kan innebära att graden av kreativitet 
i samband med skapandet kan ha betydelse för skyddsomfånget. Det gäller även 
för databaser, som också omfattas av en rätt till bearbetning enligt artikel 5 b i 
databasdirektivet. 

Som en allmän utgångspunkt har ansetts gälla att ju mer kreativitet ett skyddat 
verk ger uttryck åt, desto större blir dess skyddsomfång och tvärtom. Allmänt 
anses skyddsomfångets avgränsning i stor utsträckning bygga på sedvänja och 
förefaller att variera betydligt mellan olika verkskategorier; beroende av förutsätt-
ningar från verk till verk från ett visst område till ett annat. Variationsutrymmet 
är i regel mindre i fråga om nyttobetonade verk där utformningen av verket be-
gränsas av funktionalitet eller andra yttre förutsättningar. Om skydd ska ges för 
enkla eller funktionella uttryck, måste skyddsomfånget bli snävt. Skyddet kom-
mer då i praktiken att täcka endast mer eller mindre identiska efterbildningar. 
Skyddsomfånget måste därför, för att upphovsrätten ska fungera, vara så begrän-
sat att det inte kolliderar med andras skapande verksamhet eller fristående bear-
betningar.1065  Tillämpat på databaser skulle det innebära att upphovsmannen till 
en databas som ger uttryck åt liten kreativitet i fråga om urval och disposition har 
mindre möjligheter att motsätta sig ändringar av databasen på basis av sin bear-
betningsrätt än vad som gäller för upphovsmannen till en databas som ger uttryck 
åt en högre kreativitet.  

7.6.5.5 Bearbetares och översättares rättigheter 
En aspekt som är relaterad till frågan om rätt till bearbetning m.m. och tillhö-
rande frågor om skyddsomfång, är den om vilka rättigheter som kan tillkomma 
den som har bearbetat m.m. ett databasverk. Frågan regleras för svensk del i 4 § 

                                                      
1062 Mål C-5/08 Infopaq International I p. 43. 
1063 Mål 145/10 Painer p. 97. 
1064 Art & Allposters International, p. 26: ”Vad gäller rätten till bearbetning ger artikel 12 i Bern-
konventionen förvisso upphovsmän till litterära och konstnärliga verk en uteslutande rätt att låta 
bearbeta, arrangera eller på annat sätt omforma sina verk, medan någon motsvarande bestämmelse 
inte finns i direktivet.” Jfr Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 217. 
1065 Nordell i JT 1998-99 s. 658. Jfr Rosén 1989 s. 105. Se även avsnitt 7.5.5.4. 
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URL. Några motsvarande bestämmelser finns inte i databasdirektivet1066, men all-
männa bestämmelser om bearbetares och översättares m.fl. rätt till sina prestat-
ioner finns på internationell nivå i artikel 2.3 BK.. 

Gränsdragningen mellan 4 § första och andra stycket kan beskrivas endast i 
allmänna termer – det rör sig om en gradskillnad.1067 4 § andra stycket omfattar 
situationer där någon ”i fri anslutning” till ett tidigare verk har åstadkommit ett 
nytt och självständigt verk. I det nya verket urskiljer man förebilden men nya 
unika element dominerar ändå produkten. De två verken betraktas som rättsligt 
sett helt oberoende av varandra. Med andra ord så ska det nya när det ställs mot 
det äldre få den som upplever verket att se bort från det intryck som det äldre 
verket gjort i det nyare.1068 Bestämmelserna i 4 § andra stycket är närmast en er-
inran om vad som redan följer av allmänna upphovsrättsliga regler i 2 § om det 
första verkets skyddsomfång. 4 § första stycket reglerar situationen att det första 
verket (förebilden) dominerar produkten men tillskottet i form av ändring eller 
tillägg är tillräckligt originellt för att i sig erhålla upphovsrättsligt skydd.  

7.6.6 Sammanfattande ord om de upphovsrättsliga ensamrätterna 
Genom databasdirektivet har det inom EU införts ett harmoniserat upphovs-
rättsligt skydd för databaser. EUD har anfört att rätten till exemplarframställning 
och rätten till tillgängliggörande för allmänheten ska ges en vidsträckt innebörd 
så att upphovsmännen säkerställs en hög skyddsnivå och att en sådan skyddsnivå 
medför att upphovsmännen får en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk. 
Med stöd av rättigheterna belönas den underliggande kreativa insatsen. Rättig-
heterna är dock inte generellt utformade, såsom en rätt att tillåta och förbjuda 
varje förfoganden som kan ligga till grund för en skälig ersättning.  

I sin rättspraxis har EUD gett en mer ”balanserad” innebörd av de upphovs-
rättsliga ensamrätterna än vad som traditionellt varit fallet i svensk rätt. EUD har 
tenderat att väga in omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive ekonomiska 
överväganden, vid bedömningen av om en åtgärd utgör ett upphovsrättsligt för-
fogande. Härigenom har rättigheternas ”absoluta” karaktär urholkats. Med andra 
ord har rättigheternas”property”-karaktär urholkats. Den flexibilitet som därige-
nom åstadkommits ligger i linje med förslag som förts fram i doktrinen, bl.a. av 
Rognstad.  Kravet på ”ny teknik” och ”ny publik” i vissa situationer, kombinerat 
med en bedömning i vissa fall av om förfogandet sker i vinstsyfte, gör att den 
upphovsrättsliga bedömningen får inslag av marknads- eller konkurrensövervä-
ganden; i sina konturer blir ensamrätternas omfång otydligare. Den ökade flexi-
biliteten medför samtidigt ökad rättsosäkerhet både för rättighetshavarna som 
för skilda slag av nyttjare och användare. 

                                                      
1066 Ett faktum som har uppmärksammats i doktrinen, se t.ex. Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 
9.5.26. 
1067 SOU 1956:25 s. 133. 
1068 Karnell i NIR 1957 s. 172. Jfr Nordell i JT 1998-99 s. 657 f. 
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 Utgångspunkten att upphovsmannen bör förbehållas alla förfoganden som är 
av ekonomisk betydelse, har likheter med resonemang om skydd mot ren förmö-
genhetsskada eller någon annans obehöriga vinst, givet att lagstiftningen har ut-
pekat det kreativa skapandet som skyddsvärt och krav på att upphovsmannens 
kreativa uttryck behöver åtekomma i de alster som bedöms göra intrång i skyddet 
till verket. Uttrycket ”verk” fungerar därmed som en representant för underlig-
gande kreativa insatser som rättsordningen anser vara skyddsvärda. Häri finns 
Strömholms resonemang om att ”verket” som skydd för kreativa element har kon-
kurrensrättsliga inslag (se avsnitt 7.5.5.4). 

Med ett stelt verksbegrepp riskerar bedömningen att bli onyanserad. Därför 
har domstolarna – åtminstone på nationell nivå – uppställt en reciprocitet mellan 
graden av originalitet och skyddsomfång. Förutsatt att ett alster har uppnått en 
viss minimi-nivå i fråga om originalitet (verkshöjd), har en större originalitet be-
lönats med ett bredare skyddsomfång, samtidigt som mindre originella alster inte 
har lämnats helt utan skydd. Det är oklart i vilken utsträckning denna praxis kan 
fortsätta att tillämpas, åtminstone har EUD hittills inte gett stöd åt den. 
 Oklarhet föreligger beträffande den s.k. kompletteringsregeln. Den har inte 
någon motsvarighet i direktivet. Osäkerhet råder också beträffande hur bestäm-
melserna om bearbetning har genomförts i svensk rätt. Direktivet anger att det 
ska finnas en rätt till bearbetning som ska vara oberoende av rättigheterna till 
exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten. I svensk rätt utgör 
dock bearbetnings- eller ändringsrätten en del av dessa grundrättigheter genom 
utformningen av 2 § första stycket URL. 

Faktum att den svenska upphovsrättslagen har infört bearbetningsrätten som 
en del av grundrättigheterna exemplarframställning och tillgängliggörande för all-
mänheten innebär att den svenska upphovsrättslagens verksbegrepp inte är enhet-
ligt. Begreppet ”verk” kan inte både avse de kriterier i form av krav på ”upphovs-
mannens egen intellektuella skapelse” som krävs för upphovsrättsligt skydd, och 
de skilda slag av uttryck som omfattas av detta verks skyddsomfång. Uttrycket 
”verk” avser inte några kriterier utan bestäms in casu av dem. 
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8. Sui generis-skydd för databaser 

8.1 Kravet på väsentlig investering 
I förra kapitlet beskrevs och analyserades det upphovsrättsliga skydd som ges i 
svensk rätt för databaser i enlighet med databasdirektivets krav. I det här avsnittet 
ska beskrivas och analyseras direktivets sui generis-skydd för databaser, samt dess 
genomförande i svensk rätt. 

8.1.1 Generellt om skyddsförutsättningen väsentlig investering 
Förutsättningen för sui generis-skydd anges i artikel 7.1 i databasdirektivet: 
 

”Medlemsstaterna skall tillerkänna en databasproducent som vid anskaff-
ning, granskning eller presentation [av innehållet i databasen utgör] en 
kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, rätten att för-
bjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller 
kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll.”1069  
 

Sui-generis-skydd förutsätter att det som investeringen avser är relaterat till en da-
tabas. De villkor som anges i artikel 7.1 kompletterar de villkor som anges i artikel 
1.2 i direktivet. Definitionen av skyddsföremålet är således mer inskränkt än de-
finitionen av ”databas” i artikel 1.1070  

En nödvändig förutsättning för att få sui generis-skydd är att framställaren har 
gjort en investering. Den kan till sin typ vara såväl kvantitativt som kvalitativt vä-
sentlig. Endast tre investeringsföremål är skyddsvärda: i) anskaffning, ii) granskning 
och iii) presentation av basens innehåll.1071 Redan begreppet investering torde upp-
ställa ett krav på att det ska vara fråga om insatser eller resurser med avsikt att 
erhålla framtida avkastning.  

8.1.2 Kvantitativa och kvalitativa investeringar 
De typer av investeringar som kan rendera sui generis-skydd kan vara av skilda 
slag.1072 Artikel 7.1 anger att det kan vara fråga om såväl ”kvantitativa” som ”kva-
litativa” (väsentliga) investeringar. I direktivets ingress indikeras vilka typer av 

                                                      
1069 Bestämmelsen återges enligt EUDs översättning i mål C-203/02 BHB p. 23. Jfr mål C-444/02 
OPAP p. 5. 
1070 Jfr GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 42, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 
48, GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 32, GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 35. 
1071 Jfr mål C-444/02 OPAP p. 38, C-46/02 Oy Veikkaus p. 32, mål C-338/02 Svenska Spel p. 22, 
mål C-203/02 BHB p. 29, GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 40, GA:s yttrande i mål C-
444/02 OPAP p. 46, GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 30, GA:s yttrande i mål C-
203/02 BHB p. 33. 
1072 GA Stix-Hackl refererade till kriterierna ”kvantitativt- eller kvalitativt väsentlig investering” 
som ”typer” av investeringar. Se GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 47, GA:s yttrande i 
mål C-444/02 OPAP p. 53 och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 37. 
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investeringar som kan komma ifråga. I punkt 7 anges att ”upprättandet av data-
baser kräver en betydande insats av mänskliga, tekniska och finansiella resurser.” 
I punkt 39 hänvisas till investeringar i ”pengar och sakkunskap” och i punkt 40 
refereras till investeringar i ”pengar och/eller tid och energi”. Dessa referenser 
är endast exempel på sådana typer av investeringar som avses och uppräkning-
arna ska således inte ses som uttömmande. EUD har bekräftat detta synsätt och 
framhållit att en investering för att upprätta en databas kan bestå i att ta i anspråk 
mänskliga, ekonomiska eller tekniska tillgångar eller resurser.1073  

Den kvantitativa bedömningen avser kvantifierbara resurser.1074 Det innebär att 
en kvantitativt väsentlig investering avser en investering som kan kvantifieras. 
Kriteriet tar inte sikte på om kvantiteten av de element som anskaffas, granskas 
eller presenteras är stor och inte heller om investeringen är stor. Kravet på att 
investeringen ska vara stor täcks istället av kravet på att investeringen ska vara 
”väsentlig”. 

Denna tolkning av EUD:s yttrande stöds av domstolens tolkning av begreppet 
”kvalitativt” väsentlig investering. Detta begrepp avser enligt EUD insatser – dvs. 
investeringar – som inte går att kvantifiera. Exempel härpå är enligt EUD en 
intellektuell insats eller en energiinsats.1075 Begreppet ”kvalitativ investering” får så-
ledes förstås som en residual, dvs. att begreppet fyller funktionen av att täcka upp 
för situationer där det kan vara svårt eller omöjligt att kvantifiera en viss investe-
ring.  Begreppet kvalitativt väsentlig investering fyller funktionen av att bredda 
basen för vilka investeringar som anses skyddsvärda. Det innebär också att be-
greppet investering sammantaget ges en bred tolkning. Genom denna breda tolk-
ning undviks också att medlemsländernas domstolar tolkar dessa begrepp snävt 
och därigenom skapar skillnader i rättstillämpningen.1076  

I doktrinen har som exempel på kvalitativa investeringar framhållits resurser 
för att bygga upp humankapital och kompetenser hos anställda.1077 Det är tveksamt 
om så allmänna investeringar skyddas av sui generis-rätten. För att omfattas av sui 
generis-rätten måste investeringarna vara relevanta för upprättandet av databasen, 
dvs. avse någon av investeringskategorierna anskaffning, granskning eller presen-
tation (se om detta nedan). Referensen till ”kvalitetsmässigt sett väsentlig inve-
stering” innebär i vart fall inget krav på att investeringen ska vara av viss kvalitet, 

                                                      
1073 Mål C-444/02 OPAP p. 44, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 38, mål C-338/02 Svenska Spel p. 28 
med hänvisning till skälen 7, 39 och 40 i direktivet.  
1074 Mål C-444/02 OPAP p. 44, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 38, mål C-338/02 Svenska Spel p. 28 
med hänvisning till skälen 7, 39 och 40 i direktivet. 
1075 Mål C-444/02 OPAP p. 44, mål C-46/02 Oy Veikkaus, p. 38, mål C-338/02 Svenska Spel p. 
28 med hänvisning till skälen 7, 39 och 40 i direktivet. 
1076 GA Stix-Hackl hade uttryckt att det var viktigt att EUD klargör vad som avses med begreppen 
”kvalitativt” och ”kvantitativt” väsentlig investering, eftersom det endast är på detta sätt som en 
gemenskapsrättslig självständig och enhetlig tolkning kan säkerställas. Se GA:s yttrande i mål C-
46/02 Oy Veikkaus p. 44, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 50, GA:s yttrande i mål C-
338/02 Svenska Spel p. 34. 
1077 Derclaye 2008 s. 73 f. 
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t.ex. för anskaffade, granskade eller presenterade element. EUD:s referens till att 
en kvalitativ investering kan utgöras av en ”intellektuell insats”, väcker frågor om 
överlappningen mellan sui generis-skyddet och den upphovsrättsliga skyddsförut-
sättningen originalitet. Om sammanställningen av databasens innehåll är originellt 
och samtidigt representerar en kvalitativt väsentlig investering, finns således för-
utsättning för överlappning mellan de båda skydden.  

En fråga som har aktualiserats är om referensen till ”professional investment” 
i den engelska språkversionen av ingresspunkt 39 exkluderar investeringar som 
görs av privatpersoner (i den svenska språkversionen anges ”pengar och sakkun-
skap”).1078 Det finns inte något uppenbart skäl för att utesluta privatpersoners 
investeringar på denna grund, bl.a. eftersom artikel 7 inte uppställer någon mot-
svarande begränsning. 

8.1.3 Kravet att investeringen ska vara väsentlig  

8.1.3.1 Allmänt 
En central förutsättning för att få sui generis-skydd för en databas är att den har 
varit föremål för en investering som har varit väsentlig. Varken direktivets artiklar 
eller ingress ger något klart besked om hur begreppet ska förstås. EUD har ännu 
inte meddelat något tolkningsbesked i frågan.  

Väsentlighetskravet kan uppfattas som vagt och rättsosäkert, eftersom direktivet 
inte ger någon vägledning om hur det ska förstås.1079 Viss doktrin har anfört att 
det ligger det i sakens natur att skyddsförutsättningen ”väsentlig” investering har 
lämnats odefinierat, eftersom det inte skiljer sig från andra odefinierade begrepp 
inom immaterialrättsområdet, t.ex. kravet på originalitet inom upphovsrätten.1080 
Likväl måste ordet betyda något, i vart fall i en enskild situation – även om det är 
en abstrakt norm som avses.  

Väsentlighetskravet skulle kunna förstås som ett absolut begrepp i betydelsen 
att en investering ska ha uppnått en viss nivå i absoluta termer, eller som ett relativt 
begrepp i betydelsen att investeringen ska relateras till den marknad som data-
basproducenten agerar på eller utifrån den enskilda databasproducentens förut-
sättningar. Kriteriet skulle också kunna uppfattas som att det förutsätter samtidig 
hänsyn till vilka handlingar som kan göra intrång, dvs. vilka handlingar som enligt 
direktivet utgör intrång och därför bör rendera databasproducenten skydd. Vi-
dare skulle sui generis-rätten som helhet kunna förstås som att den förutsätter ett 
resonemang utifrån principer om illojal konkurrens. 

                                                      
1078 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.5 
1079 Jfr Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 1997 s. 85 f., Rosenmeier 2001 s. 167 f., Geiger, 
Kur & Senftleben i IIC 2003 s. 634, Westkamp i IIC 2003 s. 781, Derclaye i IIC 2005 s. 5, Schneider 
i Berkeley Tech. L.J. 1998 s. 558 och Grosheide i Wash. U. J.L. & Pol’y 2002 s. 63. 
1080 Derclaye 2008 s. 83 f. 
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Viss doktrin har anfört att faktum att direktivet inte närmare definierar be-
greppet väsentlig investering måste innebära att det har lämnats till medlemssta-
terna att själva definiera innebörden av begreppet.1081 Detta synsätt kan inte stöd-
jas. På grund av dess centrala betydelse för tillämpningen av sui generis-rätten 
måste skyddsförutsättningen väsentlig investering förstås som ett EU-autonomt 
begrepp och följa de tolkningsprinciper som gäller för sådana. Det gäller särskilt 
eftersom det rör sig om en ny rättighet vars begrepp inte innehåller någon ut-
trycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar när det gäller att be-
stämma deras betydelse och räckvidd.1082 Utgångspunkten för tolkningen av be-
greppet ”väsentlig investering” bör därför göras utifrån lydelsen av begreppet i 
artikel 7, begreppets sammanhang, samt mot bakgrund av de mål som eftersträ-
vas med direktivet som helhet. En referenspunkt för en sådan tolkning av be-
greppet väsentlig investering kan vara de uttalanden som GA Stix-Hackl gav i Oy 
Veikkaus, OPAP och Svenska Spel, 1083 som är enda gången som GA har uttalat sig 
om den närmare innebörden av begreppet ”väsentlig investering”. 

8.1.3.1.1 GA Stix-Hackl uttalande om tolkningen av begreppet väsentlig investering 
I Oy Veikkaus, OPAP och Svenska Spel uttalade GA Stix-Hackl att kravet på att 
investeringen skulle vara ”väsentlig” delvis innebar en slags de minimis-regel, med 
andra ord ett krav på att investeringen behövde uppnå en minimigräns i absoluta 
termer. De minimis-regeln kunde enligt GA utläsas av skäl 19 i direktivet, där det 
anges att investeringen ska vara ”tillräckligt stor”, eller ”tillräckligt väsentlig”:1084   
 

”Normalt skall en samling av flera upptagningar av musikstycken på en 
CD inte höra till detta direktivs tillämpningsområde både därför att den i 
sin egenskap av en samling inte uppfyller villkoren för upphovsrättsligt 
skydd och därför att den inte utgör en tillräckligt stor investering för att 
åtnjuta en rätt av sitt eget slag.” [I den engelska språkversionen av direkti-
vet anges istället för uttrycket ”tillräckligt stor” uttrycket ”substantial 
enough”, vilken närmast motsvaras av ”tillräckligt väsentlig” i enlighet 
med den tillhörande artikel 7.1 där väsentlighetskravet uppställs, min an-
märkning]. 
 

Den nivå som är nödvändig för att få sui generis-skydd ligger enligt GA på en låg 
nivå, vilket enligt GA kunde utläsas av skäl 55, i vilket anges att en omfattande 
granskning av databasens innehåll kan utgöra en ny väsentlig investering som 

                                                      
1081 Se t.ex. Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.15. 
1082 Se avsnitt 1.4.1. 
1083 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 45, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 51, 
GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 35. 
1084 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 49, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 55 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 39. 
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medför en ny skyddstid.1085 GA poängterade dock att skäl 55 inte närmare preci-
serade vilken nivå som krävdes och anförde att det följde av direktivets syfte att 
harmonisera olika system (i medlemsstaterna) att nivån skulle sättas lågt och att en 
alltför hög minimigräns skulle försvaga direktivets avsedda funktion med sui generis-
rätten att uppmuntra investeringar.1086 Kriteriet väsentlig kunde enligt GA dock 
inte förstås endast som en indikation på en miniminivå. Det var ett relativt be-
grepp i betydelsen att det skulle förstås ”å ena sidan med avseende på kostna-
derna för investeringen och avkastningen på den, och å andra sidan i förhållande 
till databasens omfattning, art och innehåll samt till det område som den till-
hör.”1087 GA menade således att skyddet inte endast omfattade investeringar som 
hade ett högt absolut värde.  

8.1.3.2 Närmare om väsentlig investering som ett absolut eller relativt begrepp 
I doktrinen finns det knappast någon som förespråkar ett direkt absolut begrepp 
i betydelsen att den som har nedlagt en investering i absoluta mått därigenom 
skulle få skydd. I doktrinen uttrycks istället stöd för ett relativt synsätt, dvs. att 
vissa omständigheter i det enskilda fallet bör ha betydelse vid bedömningen av 
om det föreligger en väsentlig investering och i så fall hur väsentlig den är, dvs. 
att om en databas uppfyller de minimis-nivån, så kan ytterligare relevanta investe-
ringar i databasen göra att den ger uttryck åt en mer väsentlig investering.1088 

Som framhålls torde det ligga redan i begreppet investering att en framställare 
av en databas förväntar sig att göra en vinst baserad på exploatering av basen. 
Fråga uppstår om det för ”väsentlighetsbedömningen” endast är storleken på in-
vesteringen som räknas, eller om det har betydelse vilket kommersiellt värde eller 
konkurrensposition som investeringen resulterar i.1089 Troligt är att vad som är en 
skyddsvärd ”väsentlig” investering fastställas genom att uppställa en relation mel-
lan den investering som lagts ner i upprättandet av basen och den förväntade av-
kastningen på investeringen. Kravet på väsentlig investering torde, liksom andra 
kriterier för immaterialrättsligt skydd – såsom originalitet/verkshöjd, uppfin-
ningshöjd och särskiljningsförmåga – vara beroende av omständigheterna i det 
enskilda fallet. Fråga uppstår då om vilka omständigheter som är relevanta för 
den bedömningen. 

En utgångspunkt torde vara att kravet på att investeringen ska vara ”väsentlig” 
förutsätter att inte varje investering är skyddsvärd, dvs. det råder inte en princip 

                                                      
1085 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 49, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 55 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 39. 
1086 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 49, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 55 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 39. 
1087 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 48, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 54 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 38. 
1088 Bensinger 1999 s. 163 och 169 och Derclaye i IIC 2005 s. 23. Att väsentlighetskravet avser en 
viss ”nivå” i absoluta termer har dock förespråkats av Axhamn 2006 s. 50 ff. 
1089 Jfr Karnell i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2002 s. 994, Leistner i IIC 2002 s. 448 f., Derclaye i IIC 
2005 s. 8 och Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.15. 
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om att ”what is worth copying is also worth protecting.”1090 Med andra ord inne-
bär det att databaser som inte har krävt begränsade resurser för sitt upprättande, 
men som visar sig få kommersiell framgång, inte nödvändigtvis erhåller sui generis-
skydd. Ordet ”väsentlig” är en markör. Denna tolkning finner också stöd i skäl 7 
till direktivet, enligt vilken gäller att upprättandet av databaser kräver en ”bety-
dande instas.” Så som GA framhållit finner uppfattningen att sui generis-rätten inte 
skyddar varje investering stöd i skäl 19 i ingressen. Skäl 19 ger dock endast ex-
empel på vad som inte utgör en väsentlig investering, men ger däremot inte väg-
ledning om hur hög investeringen måste vara.   

Det är tveksamt om betydelse bör ges till faktorer såsom vilka investeringar 
som är ”normala” inom ett visst område.1091 Det skulle i praktiken leda till närm-
ast oöverstigliga bevissvårigheter eftersom investeringen i regel inte går att utläsa 
från att studera databasen i sig och det inte heller på annat sätt går att få inform-
ation om vilka investeringar som andra (konkurrenter) gör i sina databaser. 

Med ett krav på (viss nivå på) för den nödvändiga investeringen rör sig skyddet 
bort från ett efterbildningsskydd. Det är inte tillräckligt att någon efterbildar en databas 
– det krävs en bedömning av (efterbildnings-) åtgärdens effekt på den bakomlig-
gande investeringen. Här finns också en grundläggande skillnad mellan sui generis-
skyddet och den äldre nordiska katalogregeln. Detsamma gäller i jämförelse med 
traditionella närstående rättigheter för producenter av ljud- och bildupptag-
ningar, vilka förutsätter att upptagning skett.1092 En sådan jämförelse är möjligen 
inte helt rättvisande, eftersom en ljud- eller bildupptagning kan skyddas av en 
närstående rättigheter även om det inte krävs att någon ”investering” lagts ner i 
det enskilda fallet. 

En viss minimi-nivå för att investeringen ska uppfylla kravet på ”väsentlig” 
innebär också att man undviker den konkurrensproblematik som följer med ett 
lågt ställt krav. Det innebar alltså att inte upprättande av varje databas kan åtnjuta 
sui generis-skydd. Visserligen har Derclaye anfört att ett lågt ställt krav innebär att 
framställare av mindre databaser ”diskrimineras” 1093, men ett annat sätt att se på 
saken är att databaser som inte har krävt en betydande (/väsentlig) investering 
inte heller är i behov av skydd.  

8.1.4 Framställaren av databasen – element av risk och initiativ 

8.1.4.1 Allmänt 
En fråga som är besläktad med den om vad som utgör en investering är vem som 
bedöms vara databasproducent. Begreppet ”databasproducent” i den svenska språk-
versionen av direktivet motsvaras i de franska, engelska och tyska språkversionen 
                                                      
1090 Gaster 1999 s. 121 f., Beunen 2007 s. 139 f. och 145 f. och Derclaye i IIC 2005 s. 10. Jfr dock 
Leistner i IIC 2002 s. 449 ff. 
1091 Jfr Beunen 2007 s. 141 f. och 145, Bensinger 1999 s. 164 och Derclaye i IIC 2005 s. 22 f. 
1092 Jfr Westkamp i IIC 2003 s. 781. 
1093 Derclaye 2008 s. 83 f. och 86 f. Jfr Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.13 och Harenko i 
NIR 2005 s. 637. 
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av direktivet av begrepp som snarast motsvaras av det svenska begreppet ”fram-
ställare”; le fabricant d’une base de données, the maker of a database respektive der Hers-
teller einen Datenbank. Skälet till det är troligen att unionslagstiftaren medvetet ville 
undvika att använda ett begrepp (producent) som har tydliga upphovsrättsliga 
konnotationer.1094 Nyansen mellan betydelsen av de olika begreppen får betydelse 
om innebörden av ”framställare” är en annan än ”producent”. 

Det kan härvid konstateras att direktivets artiklar inte innehåller någon defi-
nition av vem som är att anse som framställare. I punkt 41 i direktivets ingress 
anges dock att framställaren av en databas är den som ”tar initiativet och tar på sig 
risken att utföra investeringarna” (mina kursiveringar). Det kan kritiseras att defi-
nitionen av framställare inte har placerats i en artikel. Det gäller särskilt eftersom 
bestämmelser i en ingress inte utgör del av ett direktivs bindande text. Det all-
männa krav på direktivkonform tolkning bör dock leda till att skrivningen i in-
gresspunkt 41 får genomslag vid bedömningen av vem som är att anse som fram-
ställare. 

Kraven på initiativ och risk är enligt ordalydelsen av ingresspunkt 41 kumula-
tiva. Det innebär att både initiativet och risken måste relatera till investeringen i 
databasen.1095 Det gäller särskilt eftersom sista meningen i ingresspunkt 41 anger 
att definitionen av producent således utesluter särskilt underleverantörerna. Underleverantö-
rer anses nämligen vanligtvis inte själva vare sig ta initiativet till eller ta risken för 
att investera i databaser, utan agerar på uppdrag av någon annan som också står 
risken för investeringarna.1096 En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall, 
bl.a. med hänsyn till hur avtalet (och därmed riskfördelningen) ser ut mellan par-
terna.  

Skilda tolkningar har framkommit i fråga om vad kraven på initiativ respektive 
risk innebär samt vad som gäller för situationer där skilda personer står för risken 
respektive initiativet. En uppfattning som har förts fram är att i en situation där 
en part tar risken och den andra tar initiativet skulle förutsättningarna för sui ge-
neris-skydd således inte vara uppfyllda.1097 En annan uppfattning är att i en sådan 
situation är parterna gemensamt att anse som framställare. Det har också anförts 
att frågan om delat ursprungligt rättsinnehav inte regleras av direktivet, utan har 
överlämnats till medlemsstaterna.1098 Troligen bör elementet av ”risk” ses som 
det avgörande kriteriet och att ”initiativ” bör förstås i ljuset av kravet på ”risk” 
(se strax nedan i avsnitt 8.2.4.1). Redan begreppet ”investering” förutsätter ele-
ment av risk; någon står risken för att investeringen inte betalar sig. Hur avtalet är utfor-
mat mellan parterna bör ha en avgörande betydelse för bedömningen av vem 
som anses ha tagit den ”investerings-relevanta” risken. Det har inte lämnats till 

                                                      
1094 Se Koumantos i RIDA 1997 s. 119. 
1095 Gaster 1999 s. 123. 
1096 Hugenholtz 2016 s. 403. 
1097 Chalton i EIPR 1998 s. 181. 
1098 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.16. 
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medlemsstaterna att definiera vem som ska vara att anse som framställare – sna-
rare har marknadens parter getts stort utrymme att reglera frågorna om riskför-
delning och innehav av sui generis-rätt i avtal. 

Kravet på initiativ och risk tycks innebära att anställda inte kan vara framstäl-
lare av databaser.1099 Referensen till ”således” innebar dock att anställda och un-
derleverantörer utesluts (endast) under förutsättning att de inte tar initiativet och 
risken: Det finns ingenting som per se utesluter att de skulle kunna vara databas-
producent i direktivets mening. Återigen är det avgörande kriteriet hur avtalet är 
utformat mellan parterna. Att frågon om hos vem sui generis-rätten uppstår kan 
regleras mellan parterna gör rättigheten i denna del fundamentalt annorlunda än 
upphovsrätten. Begreppen initiativ och risk och deras inbördes förhållande ut-
vecklas i det följande. 

8.1.4.2 Kravet på initiativ 
Att ”ta initiativet” har i doktrinen tolkats som ett krav på en konkret åtgärd utöver 
idén att upprätta en databas. Det har anförts att initiala steg bör ha vidtagits för 
att upprätta databasen, såsom tillskott av resurser och organisatoriskt planerande, 
t.ex. att anställa personal, kostnader för hyra eller förvärvande av lokal eller verk-
tyg som krävs för databasens upprättande. Det har sålunda fästs avseende vid 
initiala steg för att upprätta en databas enligt direktiv och efter begäran från en 
viss person. 1100 Denna tolkning kan ges stöd. Liksom för annan immaterialrätt 
bör en bedömning av vem som blir ursprunglig rättighetshavare till sui generis-
rätten göras ex post, dvs. när de aktuella åtgärderna har resulterat i en skyddsvärd 
väsentlig investering. 

8.1.4.3 Riskfaktorn 
En central fråga är vilken typ av risk som är relevant för att komma i åtnjutande 
av sui generis-skydd. I ekonomisk litteratur finns ingen allmänt accepterad definit-
ion av risk. En vanligt förekommande beskrivning är dock att risk ses som en 
funktion av sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen av att 
denna händelse inträffar.1101 Begreppet har därför en koppling till begreppet in-
vestering som enligt dess normala ordalydelse innebär att nedlägga pengar, an-
strängning eller tid i något med förväntan att erhålla en avkastning eller en annan 
fördel (se avsnitt 8.1.1).1102 

I fråga om investeringar eller resurser som läggs ner i skapande på upphovs-
rättsområdet, särskilt vad gäller relationen mellan producent och den som utför 
den kreativa insatsen, har Seignette identifierat följande tre risktyper:1103 

                                                      
1099 Jfr Virtanen 2005 s. 249 och Axhamn 2006 s. 97. 
1100 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.16. 
1101 Se t.ex. Holton i Financial Analysts Journal 2004 s. 19 ff. 
1102 Derclaye 2008 s. 73. 
1103 Seignette, Challenges to the Creator Doctrine (1994) s. 83. Även Bensinger och Beunen hänvi-
sar till Seignette. Se Bensinger 1999 s. 171 och Beunen 2007 s. 151 f. 
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− Produktionsrisk: Härmed avses den risk i förhållande till de finansiella åta-
ganden som en producent har vidtagit innan den kreativa processen har 
påbörjats, dvs. åtaganden under en förberedelsefas. Produktionsrisken avser 
risken att inkomster från exploateringen av det som skapas inte kommer 
att täcka kostnaderna för skapandet. 

− Organisatorisk eller entreprenöriell risk: Härmed avses att producenten har 
gjort omfattande organisatoriska investeringar för att förvandla skap-
arens bidrag till en marknadsmässig produkt.  

− Associationsrisk: Härmed avses risken att verket presenteras eller uppfatt-
tas av allmänheten som härrörande från producenten snarare än skap-
aren. 

Den risk som normalt är av relevans för bestämningen av vem som är ursprunglig 
rättighetshavare av närstående rättigheter är den organisatoriska risken.1104 Mot 
bakgrund av databasdirektivets syfte att premiera upprättandet av databaser – 
dvs. att premiera insatser som är direkt hänförliga till upprättandet av databaser 
– torde samma bedömning gälla även för sui generis-rätten. Genom att hänföra 
den relevanta risken till risken i upprättande av databasen – dvs. direkta investe-
ringar i anskaffning, granskning eller presentation – utesluts också rena finansiä-
rer, t.ex. långivare och aktieägare som står för produktionsrisken, och underleve-
rantörer från skyddet. Att underleverantörer bör uteslutas från skydd har redan 
framhållits, men resonemanget är således att de inte per se utesluts från skydd utan 
endast om de – vilket är det vanliga – inte tar initiativ och står risken för att 
databasen inte återbetalar sig. Begränsningen till organisatorisk risk innebär också 
att det är framställaren av den slutliga produkten som erhåller skydd, inte fram-
ställaren av ingående eller mindre delar, vilket ligger i linje med sista meningen i 
ingresspunkt 41. Genom begränsningen till den organisatoriska risken utesluts i 
regel också uppdragsgivare eller rena beställare från att vara ursprungliga rättighets-
havare, vilket också är det normala inom upphovsrättsområdet.1105 Likväl måste 
en bedömning göras i varje enskilt fall utifrån hur parterna har fördelat risken 
(för att investeringarna i databasen inte betalar sig) mellan sig. 

Gränsdragningen mellan olika typer av risker och kravet på att framställaren 
ska stå för både initiativet och risken, väcker frågan om vad som gäller när flera 
parter gemensamt upprättat en databas, såsom förhållande mellan moderbolag 
och dotterbolag. Om flera företag gemensamt framställde en databas så är den 
avgörande frågan vilket företag som har tagit risken för de investeringar som 
skyddas enligt artikel 7; anskaffning, granskning och presentation.  

                                                      
1104 Se avsnitt 4.2. 
1105 Beunen 2007 s. 151 ff. 
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8.1.4.4 Elementet av risk i förhållande till myndigheters databaser 
En särskild fråga är om myndigheters databaser kan bli föremål för sui generis-
skydd. Resonemanget är att databaser som finansieras med offentliga medel inte 
har varit föremål för en ”investering” i betydelsen att framställaren har tagit en 
”finansiell risk” (i syfte att erhålla framtida avkastning eller annan fördel). Derclaye 
har på denna grund resolut avfärdat att myndigheters databaser skulle kunna bli 
föremål för sui generis-skydd och att det bör förtydligas i direktivet att det inte 
skyddar myndigheters databaser.1106 Jag kan inte dela dessa bedömningar. Bedöm-
ningen av om en producent av en databas gjort en väsentlig investering bör vara 
oberoende av vem framställaren är eller hur investeringen har finansierats. 

8.1.5 Investeringsföremålen anskaffning, granskning och presentation 
Den kvantitativt och/eller kvalitativt väsentliga investeringen ska – för att 
komma i fråga för sui generis-skydd – åstadkommas genom verksamheterna1107 an-
skaffning, granskning eller1108 presentation av databasens innehåll. Begreppen de-
finieras inte i direktivet, men EUD har gett besked om hur de ska tolkas.   

Av rättspraxis från EUD har framkommit att kategorierna anskaffning, 
granskning och presentation är uttömmande, dvs. investeringar är skyddsvärda end-
ast om de faller inom någon av dessa verksamheter1109, även om direktivet och 
domstolen själv ibland använder sig av samlingsbegreppet upprättande.1110 Upprät-
tandet får därför uppfattas som ett paraply- eller övergripande begrepp till de tre 
skyddsvärda investeringsverksamheterna som i sin tur uttömmande anger vilka 
verksamheter som skyddas.1111 

Kravet på en väsentlig investering kan uppfyllas genom att den nedlagda in-
vesteringen totalt sett genom insatser i anskaffning, granskning och presentation 

                                                      
1106 Derclaye 2008 s. 74. Jfr Hugenholtz 2016 s. 405. 
1107 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 46, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 52 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 36. 
1108 GA har framfört att kriterinerna ska vara alternativa. Den italienska versionen av artikel 7 i 
direktivet synes visserligen kräva att den väsentliga investeringen ska göras under anskaffningen, 
granskningen ”och” presentationen av uppgifterna. Övriga språkversioner använder däremot kon-
junktionen ”eller”, vilket överensstämmer med domstolens tolkning. Se GA:s yttrande i mål C-
604/10 Football Dataco m.fl. I p. 14. Jfr Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 132. 
1109 Svenskap Spel, p. 22, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 32, mål C-444/02 OPAP p. 30 och mål C-
203/02 BHB p. 29. Se även GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 57, GA:s yttrande i mål 
C-444/02 OPAP p. 63, GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 47 och GA:s yttrande i mål 
C-203/02 BHB p. 37. 
1110 Se t.ex. ingresspunkterna 7 och 18 i den svenska språkversionen av direktivet och mål C-444/02 
OPAP p. 39, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 33, mål C-338/02 Svenska Spel, p. 23, mål C-203/02 
BHB p. 30. 
1111 Mål C-444/02 OPAP, p. 39, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 33, mål C-338/02 Svenska Spel, p. 
23, mål C-203/02 BHB p. 30. För ett liknande resonemang, se GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy 
Veikkaus p. 57-58, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 63–64, GA:s yttrande i mål C-338/02 
Svenska Spel p. 47–48 och GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 37–38. 
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innebär en väsentlig investering även om insatserna i de skilda verksamheterna 
var för sig inte når upp till väsentlighetskravet.  

I doktrinen och i medlemsstaternas rättspraxis aktualiserades tidigt frågan om 
eventuellt syfte med upprättandet av en databas skulle ha betydelse för dess 
skydd. Frågan har samband med bestämningen och avgränsningen av begreppen 
anskaffning, granskning och presentation. Den formulerades första gången i ne-
derländsk doktrin under en teori om s.k. spin off-databaser. Teorin har återspeglats 
i GA:s yttranden och till viss del också i EUD:s tolkningsbesked. Den bör därför 
behandlas före en genomgång av begreppen anskaffning, granskning och presen-
tation. 

8.1.5.1 Spin off-teorin 
Något förenklat innebär spin off-teorin att databaser bör skyddas av sui generis-
rätten endast om basen utgör framställarens huvudaktivitet. Databaser som utgör 
endast en biprodukt – eller med andra ord en spin-off – till framställarens huvud-
verksamhet bör inte skyddas. Grundtanken i teorin är att en databas som följer i 
kölvattnet av en huvudaktivitet inte förtjänar immaterialrättsligt skydd, eftersom 
det – åtminstone enligt ett av teorins grundantaganden – inte har krävts några 
särskilda investeringar för basens upprättande. Att ge immaterialrättsligt skydd 
till en sådan databas skulle således inte utgå ifrån en önskan om att stimulera 
upprättandet av databaser. De typsituationer som teorin var avsedd att ta sikte 
på är bl.a. telefonkataloger och programtablåer, vilka förmodades utgöra en bi-
produkt till telekom- respektive sändarföretagets huvudaktiviteter. Teorin upp-
stod och diskuterades i nederländsk underrättspraxis i slutet av 1990-talet. Den 
introducerades och bekräftades senare på politisk nivå i anslutning till att direk-
tivet skulle genomföras i nederländsk rätt, även om den ansvarige ministern fram-
höll att det i slutänden var en fråga för rättspraxis att avgöra.1112  

Teorin har också diskuterats i nederländsk doktrin. Den har kommit till ut-
tryck på skilda sätt, dvs. det finns inte någon enhetlig uppfattning. Bland annat 
har det varit oklart hur förespråkarna för teorin gör en gränsdragning mellan hu-
vudaktivitet och sidoaktivitet. Denna gränsdragning blir särskilt svår i situationer 
där en databas som först har upprättats för internt bruk senare kommersialiseras 
externt på marknaden.1113 Spin off-teorin har inte fått samma uppmärksamhet i 
doktrinen i andra europeiska länder som i Nederländerna. 

8.1.5.2 Allmänt om anskaffning, granskning och presentation 
Frågan om bestämning och avgränsning av vad som kan rendera sui generis-skydd, 
och därmed också indirekt spin off-teorins tillämplighet, aktualiserades i de fyra 
första mål om tolkningen av sui generis-rätten som nådde EUD: Oy Veikkaus1114, 

                                                      
1112 Se Karnell i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2002 s. 998, Derclaye i EIPR 2004 s. 402 ff., Aplin i IPQ 
2005 s. 212, Rognstad i NIR 2007 s. 413 och Beunen 2007 s. 112 ff. med hänvisningar. 
1113 Se Beunen 2007 s. 114 ff. 
1114 Mål C-46/02 Oy Veikkaus. 
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British Horseracing Board (BHB)1115, Svenska Spel1116 och Organismos prognostikon agonon 
podosfairou1117 (OPAP).  

Målen gällde utnyttjande av uppgifter i databaser om fotbollsmatcher och 
hästkapplöpning i syfte att tillhandahålla spel av skilda slag. Fråga var om utnytt-
jandet utgjorde intrång i den rätt som föreskrivs i artikel 7.1 och 7.5 i databasdi-
rektivet. Eftersom upprättandet av databaserna kunde anses utgöra en sidoakti-
vitet till huvudverksamheten att organisera fotbollsligor och hästkapplöpningar, 
hade de nationella domstolarna bl.a. ställt frågor om spin off-teorin hade stöd i 
direktivet. Målen företogs till gemensam handläggning av EUD (stora kamma-
ren) sedan GA Stix-Hackl avgivit yttranden.1118   

För att bestämma och avgränsa sui generis-rättens begrepp anskaffning, gransk-
ning och presentation tog EUD utgångspunkt i rättens syfte. Med hänvisning till 
skälen 91119, 101120 och 121121 i direktivets ingress uttryckte domstolen att syftet 
med rätten var att främja och skydda investeringar i system för datalagring och 
databehandling. Sådana system bidrog enligt EUD till utvecklingen av en inform-
ationsmarknad i en kontext som kännetecknades av att volymen data som skap-
ades och behandlades ökade exponentiellt varje år inom alla verksamhetsområ-
den. Enligt EUD innebar det att investeringskategorierna anskaffning, gransk-
ning eller presentation av innehållet i en databas avsåg investeringar som lades 
ned på att upprätta själva databasen.1122  

EUD:s koncentration på de investeringar som varit direkt hänförliga till upp-
rättande av databasen kan ses som ett bifall till en snäv version av spin off-teorin. 
Domstolen gjorde emellertid ingen direkt hänvisning till teorin i sina förhands-
besked. Det gjorde däremot GA Stix-Hackl som, med GA:s egna ord, ansett det 
nödvändigt att avmytifiera spin off-teorin. GA anförde i huvudsak liknande argu-
ment som senare EUD för att avgränsa vilka aktiviteter som kunde rendera 
skydd. I förhållande till spin off-teorin betonade GA dock att oavsett om direktivet 
kunde anses bekräfta delar av spin off-teorin, så kunde det inte innebära att varje 
spin off-effekt skulle uteslutas redan med åberopande av den; GA poängterade att 

                                                      
1115 Mål C-203/02 BHB. 
1116 Mål C-338/02 Svenska Spel. 
1117 Mål C-444/02 OPAP. 
1118 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 50, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 56 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 40. 
1119 Ingresspunkt 9 anger att ”[d]atabaser utgör ett värdefullt redskap för upprättandet av en in-
formationsmarknad inom gemenskapen och kommer också att vara nyttiga på många andra områ-
den.” 
1120 Ingresspunkt 10 anger att ”[f]ör närvarande råder inom databassektorn en mycket stor obalans 
mellan nivån på utförda investeringar såväl mellan medlemsstaterna som mellan gemenskapen och 
de huvudsakliga produktionsländerna utanför gemenskapen.” 
1121 Ingresspunkt 12 anger att ”[e]n sådan investering i moderna datalagrings- och databehandlings-
system är möjlig inom gemenskapen endast med en stabil och homogen rättslig ordning som skyd-
dar databastillverkarnas rättigheter.” 
1122 Mål C-444/02 OPAP p. 39, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 33, mål C-338/02 Svenska Spel, p. 
23, mål C-203/02 BHB p. 30. 
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direktivets bestämmelser var och förblev avgörande för tolkningen av det.1123  
Därvid skulle syftet med en viss databas inte tillskrivas någon betydelse för fast-
ställandet av om förutsättningarna för sui generis-skydd var för handen. 

GA framhöll att om unionslagstiftaren hade velat föreskriva att syftet med 
databasen skulle ha betydelse så skulle den säkert ha gjort det, särskilt eftersom 
både artikel 1 och artikel 7, som båda var en förutsättning för att erhålla sui generis-
skydd, för tillämpning uppställde ett flertal (andra) villkor. Redan på denna grund 
drog GA slutsatsen att databasens syfte inte kunde utgöra ett kriterium vid be-
dömningen av om den skulle åtnjuta skydd.1124 För denna tolkning fann GA stöd 
i att det i praktiken kunde förekomma att en databasproducent hade flera syften 
med sin databas. Att inordna gjorda investeringar efter deras skilda syften skulle 
svårligen kunna göras. Att tillmäta syftet med en databas betydelse för eventuellt 
skydd skulle i en sådan situation leda till rättosäkerhet. Det skulle också vara oför-
enligt med direktivets mål – att skapa incitament för investeringar i databaser – 
att utesluta databaser som hade flera syften från skyddsområdet för direktivet.1125  
Enligt GA skulle det strida mot principiella ekonomiska överväganden att data-
basproducenten för varje syfte alltid skulle behöva framställa en egen – om möj-
ligt nästan likadan – databas, och direktivet kunde inte ges en sådan innebörd.1126  
I följande avsnitt utvecklas hur EUD närmare har bestämt och avgränsat inve-
steringskategorierna anskaffning, granskning och presentation. 

8.1.5.3 Anskaffning 
Att förvärva innehåll till en databas kan ske på många olika sätt, vilket inkluderar 
skilda kostnader. Innehållet kan skapas av databasproducenten själv, det kan för-
värvas eller på annat sätt erhållas från en eller flera externa parter. Ofta förekom-
mer en kombination av dessa processer.  

EUD har anfört att begreppet anskaffning omfattar resurser som lagts ned i 
att söka befintliga självständiga element (eng. existing independent materials) och att 
samla dem i databasen (eng. collect them in the database), men däremot inte resurser 
som lagts ned i själva skapandet i sig av självständiga element (eng. the creation as 

                                                      
1123 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 51, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 57 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 41. 
1124 GA framhöll också att skäl 42 i direktivet, som vissa parter hade åberopat i förfarandet, inte 
kunde ändra denna bedömning. Detta skäl tar sikte på sui generis-skyddets omfattning och inte 
förutsättningarna för att erhålla skyddet. Se GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 52, GA:s 
yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 58 och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel, p. 42. GA 
anförde också att det finns andra skäl i direktivet där investeringar beaktas och där deras betydelse 
framhålls, som till exempel skälen 12, 19 och 40, men inte heller i dessa skäl anges att skyddet av 
en databas är beroende av dess syfte. Se härom GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 53, 
GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 59 och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 43. 
1125 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 54, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 60 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 44. 
1126 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 55, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 61 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 45. 
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such of independent materials).1127 Stöd för denna tolkning har domstolen funnit dels 
i syftet med bestämmelsen som är att främja upprättande av system för lagring 
och behandling av befintliga uppgifter (eng. existing information), men inte att 
främja skapande av element (eng. creation of materials) som senare kan samlas i en 
databas.1128  

Domstolen har funnit stöd för gränsdragningen mellan skapande i förhållande 
till insamling och sökande i skäl 39 till direktivet. Där uttrycks att syftet med sui 
generis-rätten är att säkerställa ett skydd mot att någon annan tillägnar sig resultaten 
(eng. safeguard the position of makers of databases against misappropriation) av de investe-
ringar i pengar och sakkunskap som den som har ”sökt och samlat innehållet” 
(eng. obtaining and collection the contents) i en databas har lagt ned.1129 EUD får häri-
genom sägas ha gett uttryck åt att sui generis-rätten har inslag av att ”one should 
not reap where one has not sown”, dvs. skydd mot snyltning. Det är dock inte 
möjligt att redan genom denna hänvisning utläsa om domstolen fäster avseende 
vid den skada som åsamkats databasproducenten, eller den ”obehöriga vinst” 
som tillkommit den som gjort förfogandet. 

I sin syn på begreppet ”anskaffning” i artikel 7.1 och ingresspunkt 39 har 
EUD refererat till GA som jämfört olika språkversioner av direktivet. Den tyska 
språkversionen använder begreppet ”Beschaffung” (som betyder ”anskaffning”), 
vilken enligt dess ordalydelse kan avse endast befintliga uppgifter.  Det motsatta 
gäller för det tyska ordet ”Erschaffung” (som betyder ”tillskapande”). Samma 
resultat följde enligt GA av en bokstavstolkning av den portugisiska (obtenção), 
den franska (l’obtention), den spanska (obtención) och den engelska (obtaining) språk-
versionen. GA framhöll att samtliga begrepp gick tillbaka på latinets ”obtenere”, 
det vill säga erhålla.1130 

EUD har också anfört att gränsdragningen mellan skapande i förhållande till 
sökning/insamling har stöd i skäl 19 till direktivet. Där uttrycks att en samling av 
flera upptagningar av musikstycken på en CD inte utgör en tillräcklig väsentlig 

                                                      
1127 Mål C-444/02 OPAP p. 40–42 och 53, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 34–36 och 49, mål C-
338/02 Svenska Spel p. 24–26 och 37, mål C-203/02 BHB p. 31–33 och 42. Den svenska språk-
versionen av avgörandena använder det mindre precisa begreppet ”uppgifter” snarare än ”själv-
ständiga element”. De engelska och tyska språkversionerna använder begrepp (”existing indepen-
dent materials” och ”vorhandenen unabhängigen Elementen”) som motsvarar uttrycket ”självstän-
diga element” i databasdefinitionen av artikel 1.2, varför jag använder detta begrepp. 
1128 Mål C-444/02 OPAP p. 40 och 53, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 34 och 49, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 24 och 37 och mål C-203/02 BHB p. 31 och 42. 
1129 Samtliga språkversioner av skäl 39 – även med vissa smärre variationer – ger stöd för en tolk-
ning som innebär att begreppet anskaffning inte innefattar skapandet av de uppgifter som finns i 
databasen. Se mål C-444/02 OPAP p. 41, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 35, mål C-338/02 Svenska 
Spel p. 25, och mål C-203/02 BHB p. 32, med hänvisning till GA:s yttrande i nämnda mål, p. 67–
72.  
1130 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 62–66, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 
68–72, GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 52–56 och GA:s yttrande i mål C-203/02 
BHB p. 42–46. Även den finska (kerääminen) och den danska (indsamling) språkversionen talade 
enligt GA för en restriktiv tolkning.  
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investering för att åtnjuta sui generis-skydd. De resurser som läggs ned på själva 
skapandet av verk eller element som finns i en databas kan inte likställas med en 
investering som avser anskaffning av innehållet i basen och de ska således inte 
beaktas vid bedömningen av om investeringen för att upprätta basen är väsent-
lig.1131 

Om framställaren av en databas har investeringar i såväl sökning/insamling 
som skapande av de element som ingår i basen så krävs enligt EUD för sui generis-
skydd att investeringarna i sökning/insamling är självständiga i förhållande till in-
vesteringarna i skapande: 

 
”Att upprättandet av en databas är knutet till utövandet av en huvudverk-
samhet, i vilken den person som upprättar databasen även skapar elemen-
ten som ingår i denna bas innebär, i detta sammanhang inte i sig att det är 
uteslutet att denna person kan åberopa sui generis-skydd, under förutsätt-
ning att personen styrker att anskaffningen, granskningen eller framställ-
ningen av dessa element, i den mening som har preciserats i punkterna 24–
27 i denna dom, har föranlett en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett vä-
sentlig investering som är självständig i förhållande till de resurser som 
lagts ned på att skapa dessa element.”1132 
 

Att en framställare av en databas även är den som skapar de ingående elementen 
utesluter således inte i sig sui generis-skydd.1133 I motsats till EUD:s tolkningsbe-
sked om nödvändigheten av att investeringar i anskaffning (i betydelsen sök-
ning/insamling) är självständiga i förhållande till investeringar i skapande har GA 
Stix-Hackl argumenterat tvärtom. Enligt Stix-Hackl borde sui generis-rätten bli till-
lämplig även om en verksamhet som gick ut på att skapa element sammanföll med 
en verksamhet som gick ut på sökning/insamling av dessa element.1134 Enligt GA 
kunde detta vara fallet bl.a annat när information togs emot och därefter infördes i 
databasen.1135 Skälet till att GA ville inkludera även sådana investeringar i skap-
ande var att det skulle vara svårt att dra någon tydlig skiljelinje mellan skapande 
och insamling eller sökning i situationer där en framställare av en databas ägnade 
sig åt båda verksamheterna.   

                                                      
1131 Mål C-444/02 OPAP p. 42, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 36, mål C-338/02 Svenska Spel p. 
26, mål C-203/02 BHB p. 33. 
1132 Det citerade stycket återger mål C-203/02 BHB p. 35. Motsvarande ordalydelse men med an-
nan hänvisning återges i mål C-444/02 OPAP p. 45, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 39 och mål C-
338/02 Svenska Spel p. 29.  
1133 Jfr mål C-444/02 OPAP p. 45, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 39, mål C-338/02 Svenska Spel 
p. 29, mål C-203/02 BHB p. 35. 
1134 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 66, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 72, 
GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 56 och GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 46.  
1135 GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 49. 
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Viss doktrin har anfört att det i en situation där skapande sammanfaller med 
anskaffning är otillfredsställande att ingen investering – inte heller för anskaff-
ningen – kan tas i beaktande.1136 Min uppfattning är att domstolens uppdelning 
mellan skapande och sökning/insamling är ändamålsenlig eftersom den begrän-
sar förutsättningarna för skydd till sådana aktiviteter som avser upprättandet av 
databasen – det som databasen bidrar med som mervärde till (utöver) dess inne-
håll. Denna uppfattning är också i linje med grundläggande teorier om rättfärdi-
gande av immaterialrättsligt skydd; skyddsföremålet bör vara begränsat till det 
mervärde, tillskott som någon bidrar med i förhållande till vad som redan finns. 
Visserligen kan argumenteras att även innehållet kan innebära ett tillskott, men 
det är inte databasskyddets syfte att främja och belöna skapandet av databasers 
innehåll. Avgränsningen av i vilken utsträckning sådant innehåll bör ges skydd i 
sig regleras i den övriga immaterialrättsliga lagstiftningen.  

Den uppdelning som EUD har gjort mellan skapande och insamling/sökning 
är i praktiken inte alltid så lätt att dra om samma person är den som utför båda 
aktiviteterna.1137 Gränsdragningen tycks i vissa fall förutsätta en närmast ex-
istensiell bedömning, t.ex. i fråga om uppgifter som framkommer genom forsk-
ning1138, om uppgifter i TV-tablåer om kommande TV-program skapas i samband 
med tablåns upprättande eller i samband med att det bestäms att programmet ska 
sändas en viss tid1139, och om börskurser är skapande eller insamlade av bör-
sen?1140  

För egen del är jag inte övertygad om att gränsdragningsfrågan egentligen 
handlar om att åtskilja skapande från sökning/insamling. I många situationer 
torde det inte heller vara svårt att avgöra var gränsen ska dras. I stället handlar 
det om vilka möjligheter som står till buds för att erhålla skydd i situationer där 
man också är den som skapar de ingående elementen.  

Viss vägledning för gränsdragningen mellan anskaffande och skapande ges av 
EUD:s resonemang i Oy Veikkaus-, Svenska Spel-, OPAP- och BHB-avgörandena. 
Domstolen anförde angående målen om spellistorna för fotbollsmatcherna att 
begreppet anskaffning inte avsåg resurser som inom ramen för upprättandet av 
en spelordning för att kunna anordna ligaspel i fotboll lades ned på att fastställa 
speldagar, matchtider och vilka lag som skulle spela mot varandra i de olika 
ligorna:1141 

 

                                                      
1136 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.8. 
1137 Riis & Schovsbo i EIPR 2007 s. 4, Rognstad i NIR 2007 s. 414 ff., Rognstad 2009 s. 302 och 
Hugenholtz & Davison i EIPR 2005 s. 115. 
1138 Hugenholtz & Davison i EIPR 2005 s. 115 och Axhamn 2006 s. 54 f. och 75 f. 
1139 Beunen 2007 s. 121, 126, 132 och 146.  
1140 Se Derclaye i EIPR 2004 s. 407.  
1141 Mål C-444/02 OPAP p. 53, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 49 och mål C-338/02 Svenska Spel 
p. 37. 
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”[D]e resurser som inom ramen för anordnande av ligaspel i fotboll läggs 
ned på att för varje omgång i de olika ligorna fastställa speldagar, matchti-
der och vilka lag som skall spela hemma respektive borta utgör en investe-
ring [hänförlig till] anordnandet av de olika ligorna [och] har samband med 
skapandet av de uppgifter [eng. creation of the data] som fanns i de aktuella 
databaserna, det vill säga uppgifter om varje match i de aktuella ligorna. 
Denna investering omfattas således inte av artikel 7.1 i direktivet.”1142  [min 
kursivering och mitt förtydligande av vad som anges i den engelska språk-
versionen]  
 
”Arbetet med att söka och samla uppgifterna i spelordningarna för ligorna 
kräver inte någon särskild ansträngning från de professionella fotbolls-
ligornas sida. Som Fixtures självt har påpekat i sitt yttrande, är detta arbete 
oskiljaktigt förbundet med arbetet att skapa dessa uppgifter. I detta arbete 
deltar fotbollsligorna direkt i egenskap av organisatörer. Anskaffningen av 
innehållet [eng. the contents] i en spelordning för en fotbollsliga kräver såle-
des inte någon investering som är självständig i förhållande till den inve-
stering som krävs för att skapa uppgifterna [eng. the data] i spelord-
ningen.”1143 [mitt förtydligande av vad som anges i den engelska språk-
versionen] 
 

I BHB anförde domstolen: 
 

”De investeringar som vid anordnande av hästkapplöpningar görs för att 
fastställa vilka hästar som får delta i ett visst lopp har samband med skap-
andet av de uppgifter som utgör listorna för dessa lopp som återfinns i 
BHB-databasen. De motsvarar inte en investering som avser anskaffning 
av innehållet [eng. the contents] i databasen. De skall således inte beaktas vid 
bedömningen av huruvida investeringen för att upprätta basen är väsent-
lig.”1144 [mitt förtydligande av vad som anges i den engelska språkvers-
ionen] 
 

Vidare anförde domstolen i samma avgörande att de resurser som lades ned på 
att upprätta en lista över de hästar som skulle delta i ett lopp och på att utföra 
kontroller i samband med detta inte utgjorde en investering som avsåg anskaff-
ning och granskning av innehållet i den databas där denna lista fanns. 

Centralt för EUD:s resonemang om gränsdragningen mellan söka och samla 
in i förhållande till skapa är att man i regel inte behöver resurser i form av investeringar i 

                                                      
1142 Mål C-444/02 OPAP p. 47, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 41–42 och mål C-338/02 Svenska 
Spel p. 31. 
1143 Mål C-444/02 OPAP p. 49, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 44 och mål C-338/02 Svenska Spel 
p. 33. 
1144 Mål C-203/02 BHB p. 38.  
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att söka och samla in element som man redan har tillgång till. Det kan således i praktiken 
vara svårt för den som skapar element att hävda att den har behövt nedlägga 
resurser i att söka och samla in. Likväl har EUD i sina förhandsbesked öppnat 
upp för att det kan finnas situationer där en person kan åberopa sui generis-skydd 
även om den också skapar de element som ingår i basen. I en enskild situation 
kan det alltså krävas en investering i att söka och samla in element som man redan 
har tillgång till; bedömningen av om det har krävts en väsentlig investering i fråga 
om sökning/insamling är en sakfråga som kräver en in casu-bedömning.  

En sådan bedömning kan, såsom i OPAP- och BHB-avgörandena, kräva att 
ställning tas till vad som utgör ett element som har ett självständigt informationsvärde. 
Om ett självständigt informationsvärde etableras först i samband med att datan 
samlas in i basen, är det inte fråga om en aktivitet i form av ”samla in” som kan 
skyddas som anskaffning av sui generis-rätten. En prövning behöver göras i varje 
enskilt fall. Om forskningsresultat kommer till uttryck i en forskningsartikel så 
kan artikeln utgöra ett självständigt verk (element) som kan bli föremål för sök-
ning och insamling i en databas. Enskilda laboratorieresultat kan också utgöra 
självständiga element som kan bli föremål för insamling i en databas. De resurser 
som skulle krävas för att lägga in en artikel eller ett laboratireresultat måste dock 
anses vara mycket liten – i linje med EUD:s bedömningar i BHB-avgörandet. På 
aggregerad nivå och över tid kan dock kostnaden bli stor – men utrymmet är 
obefintligt eller litet för att med stöd av sui generis-rätten hindra förfoganden ur 
databasen över enskilda artiklar eller laboratorieresultat, vilket är en fråga om rät-
tens skyddsomfång som utvecklas vidare i avsnitt 8.2.5. I fråga om uppgifter i 
TV-tablåer om kommande TV-program gäller, såsom EUD uttalade i Verlag Este-
bauer-avgörandet (se avsnitt 6.3.2), att inte enbart en enskild uppgift utan även en 
samling av data kan utgöra ett ”självständigt element”. Den relevanta frågan är 
således inte om en TV-tablå i sig kan utgöra en databas eller en del av en databas, 
utan hur arbetet gick till när tablån upprättades. Information om att ett visst pro-
gram ska sändas en viss tid torde utgöra ett självständigt element. Däremot är det 
mer tveksamt om endast klockslag eller namnet på ett program vart och ett för 
sig har ett självständigt informationsvärde, eftersom de separat från varandra 
knappast ger relevanta upplysningar. Med den utgångspunkten blir bedömningen 
av om informationen att ett program ska sändas en viss tid utgör ett självständigt 
element beroende av hur informationen samlats in i databasen. Om kopplingen 
mellan tid och program görs först i databasen, dvs. det självständiga elementet 
etableras för första gången i databasen, har databasframställaren inte haft någon 
investering i att anskaffa det som ett självständigt element. Samma resonemang 
gäller för frågan om börskurser är skapade eller insamlade.  

Vad som nu framkommit har generell giltighet. Möjligheten att få skydd blir 
beroende av hur en databas i det enskilda fallet är organiserad. Relationsdatabaser 
består i regel av flera sinsemellan relaterade tabeller där informationselement lag-
ras i rader. Raderna kan utgöras av t.ex. text, bilder, ljud och rörliga bilder. Sådana 
element existerar i regel som självständiga element innan de förs in i databasen 
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och de resurser som krävs för att söka och samla in dem utgör sui generis-skyddade 
investeringar i anskaffning.  

En anskaffning skulle möjligen också kunna vara för handen i situationer där 
en databasproducent har resurser för att förmå andra, som producenten har avtal 
med, att lägga in självständiga element i databasen.1145 Så kan situationen vara 
t.ex. för skilda slag av sociala nätverk på internet.  

Vidare kan en anskaffning föreligga om någon har resurser för att upprätta ett 
s.k. robotprogram (”spindel”) som söker av webbsidor för att etablera och upp-
datera en förteckning över innehållet på webben.1146 Samtidigt kan en sådan av-
sökning och efterföljande (temporär) lagring och tillhandahållande av innehåll 
som finns på andra webbplatser utgöra intrång i eventuella rättigheter till det, 
såsom upphovsrätt eller sui generis-skydd (jfr avsnitt 8.2.4.3 om s.k. metasökmo-
torer).  

Såväl GA som viss litteratur har gjort uttalanden av innebörd att sökning och 
insamling av självstända element i största allmänhet – utan avseende på en data-
bas – omfattas av skyddet.1147 Jag stödjer inte den uppfattningen. En sökning kan 
visserligen ske oberoende av en databas, men ”samla in” avser aktiviteter i för-
hållande till en databas. EUD har använt uttrycket ”söka befintliga självständiga 
element och att samla dem i databasen.” För att vara skyddsvärd behöver en 
insamling resultera i att självständiga element läggs in i databasen. En insamling 
som inte resulterar i att elementen läggs in i basen skyddas inte. ”Söka” och 
”samla in” måste således uppfattas som kumulativa krav eller i vart fall som ett 
krav på att sökningar som inte resulterar i att självständiga element ”samlas i da-
tabasen” inte skyddas. Det ligger också i linje med ordalydelsen i artikel 7 i direk-
tivet att en investering i anskaffning för att vara skyddsvärd behöver avse innehåll 
i en databas och de syften som ligger bakom direktivet. 
 I litteraturen har anförts att licenskostnader eller kostnader för förvärv av en 
databas som någon annan upprättat bör räknas in i kostnaderna för anskaffning. 
Argumentet är att EUD:s uppdelning mellan skapande och sökning/insamling är 
lätt att kringgå, t.ex. om ett företag etablerar ett dotterföretag och låter det skapa 
data som sedan moderföretaget anskaffar, genom att ett företag köper en databas 
av ett annat företag, att framställaren ”outsourcar” skapandet av vissa element 
och därefter förvärvar dem, eller andra liknande åtgärder för att skapa en ”artifi-
ciell” uppdelning mellan skapande och anskaffning.1148 

Detta synsätt kan ifrågasättas. Orden sökning och insamling tar sikte på aktivi-
teter och kostnader för dem. Om man redan har fysisk eller på annat sätt reell 
                                                      
1145 Jfr Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 133. 
1146 Jfr Stokes, Digital Copyright (2014) s. 153 f. Jfr Rognstad i NIR 2009 s. 535 f., Bryde Andersen, 
Linking, framing og robottering och Rognstad & Bing i NIR 2012 s. 345 ff. 
1147 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 67, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 73, 
GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 57 och GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 47 
och Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.6. 
1148 Se t.ex. Aplin, The Challenges of Multimedia (2005) s. 67 ff., Beunen 2007 s. 127 och 132. Jfr 
Virtanen 2005 s. 222, 228 och 305 och Virtanen 2008 s. 174. 
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tillgång till vissa självständiga element, så utgör en licenskostnad för att lagligen 
få nyttja innehållet, inte i sig en investering i anskaffning. Av samma skäl bör inte 
förvärv av en databas som någon annan upprättat kunna utgöra en anskaffning. 
Däremot kan sådana artificiella uppdelningar som nämnts i litteraturen medföra 
att det är lättare att styrka att aktiviteter i form av skapande inte har skett samti-
digt med aktiviteter i form av sökning och insamling. 

8.1.5.4 Granskning 
Många databaser har till syfte att tillhandahålla en vid varje tidpunkt korrekt in-
formation. Det gäller särskilt i fråga om s.k. realtidsdatabaser för börskurser, fastig-
hetsförsäljning, hästsport, väder m.m., men även för bibliotekskataloger och da-
tabaser med abonnentinformation. I beroende av databasens syfte kan innehållet 
med basen således behöva uppdateras mer eller mindre löpande.1149 

I syfte att stimulera investeringar i uppdatering av databaser anger artikel 7.1 i 
databasdirektivet att en väsentlig investering som skyddas av sui generis-rätten kan 
bestå i en väsentlig investering i granskning av databasens innehåll. EUD har tolkat 
begreppet granskning till att omfatta de resurser som, i syfte att säkerställa att uppgifterna 
i databasen är tillförlitliga, läggs ned på att kontrollera att sökelementen är korrekta. Det 
gäller både för granskningar som sker när en databas upprättas, som för gransk-
ningar under hela den tid som den är i drift.1150 Hänvisningen till att granskningen 
ska avse att ”kontrollera att sökelementen är korrekta” torde avse att sökelemen-
ten är korrekta i förhållande till databasens syfte, t.ex. om den innehåller korrekt 
och uppdaterad information. 

De resurser som läggs ned på att utföra kontroller under den fas när uppgifter 
eller andra element skapas och därefter samlas i en databas utgör däremot resur-
ser som har med detta skapande att göra. De kan således inte beaktas vid bedöm-
ningarna – inom ramen för artikel 7.1 i direktivet – av huruvida det föreligger en 
väsentlig investering. Granskning kan således ske innan uppgifterna samlas i ba-
sen. Liksom för begreppet anskaffning har EUD dragit en gräns i förhållande till 
skapande av uppgifter. Resurser som läggs ned på att utföra kontroller under den 
fas när element skapas, som därefter samlas i en databas, omfattas inte av detta 
begrepp.1151 På samma sätt som för begreppet anskaffning gäller således att inve-
steringar som avser skapande inte kan räknas in i den väsentliga investeringen för 
granskning och att eventuella investeringar i skapande måste hållas åtskilda från 
investeringar i granskning för att de senare ska kunna rendera sui generis-skydd.1152 

                                                      
1149 Beunen 2007 s. 134.  
1150 Mål C-444/02 OPAP p. 43 och 53, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 37, mål C-338/02 Svenska 
Spel p. 27 och mål C-203/02 BHB p. 34 och 42. Jfr Masson i Eur Bus L Rev 2006 s. 266 som 
anfört att investeringar i granskning som sker efter att databasen upprättats inte kan utgöra rele-
vanta investeringar i granskning. 
1151 Mål C-203/02 BHB p. 34 och 42. 
1152 Se mål C-203/02 BHB p. 35, mål C-444/02 OPAP p. 45, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 39 och 
mål C-338/02 Svenska Spel p. 29.  
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Denna gränsdragning kan vara svår att dra i praktiken. Viss vägledning kan ges 
av EUD:s bedömningar i BHB-avgörandet:  
 

”Innan en häst kan föras upp på en startlista för ett lopp är det visserligen 
nödvändigt att göra ett antal kontroller av anmälarens identitet, hästens 
egenskaper samt klassificeringen av hästen, hästägaren och jockeyen. 
Dessa förhandskontroller görs emellertid under den fas då startlistan för 
det aktuella loppet skapas. De utgör således en investering som avser skap-
ande av uppgifter och inte granskning av innehållet i databasen.”1153  
 
”De resurser som läggs ned på att upprätta en lista över de hästar som 
skall delta i ett lopp och på att utföra kontroller i samband med detta utgör 
inte en investering som avser anskaffning och granskning av innehållet i 
den databas där denna lista finns.”1154 

 
Viss vägledning kan också ges av domstolens uttalande i Oy Veikkaus, Svenska 
Spel och OPAP-avgörandena: 
 

”De professionella fotbollsligorna behöver inte göra någon särskild an-
strängning för att kontrollera att uppgifterna om de matcher som skall 
spelas är korrekta när spelordningen framställs, eftersom ligorna är direkt 
inblandade i arbetet med att skapa dessa uppgifter. Det framgår av Fixtu-
res yttrande att arbetet med att under säsongen kontrollera att innehållet i 
spelordningarna är korrekt består i att uppdatera vissa uppgifter i dem till 
följd av att en match eller en ligaomgång eventuellt måste flyttas fram efter 
beslut av eller i samråd med de professionella fotbollsligorna. En sådan 
granskning kan således inte anses utgöra en väsentlig investering.”1155 

 
Domstolen har dock inte uteslutit att framställaren av databasen kan göra en åt-
skillnad mellan sina investeringar i granskning och sina investeringar i skapande. 
I praktiken innebär det dock att den som skapar uppgifter i princip inte kan göra 
någon skyddsvärd granskning under den tid som basen upprättas, utan endast 
under den tid under vilken den är i drift: 
 

”Det arbete med att söka efter uppgifter och att kontrollera att dessa är 
korrekta som utförs i samband med att databasen upprättas medför i prin-
cip att den som upprättar basen inte måste lägga ned särskilda resurser, 
eftersom det är fråga om uppgifter som han har skapat och som han har 
tillgång till. Det kan emellertid krävas en kvantitets- eller kvalitetsmässigt 
sett väsentlig investering i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet 

                                                      
1153 Mål C-203/02 BHB p. 39.  
1154 Op. cit. p. 42. 
1155 Mål C-338/02 Svenska Spel p. 34. 
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för att samla dessa uppgifter, för att ordna dem systematiskt eller meto-
diskt i databasen, för att tillse att uppgifterna är individuellt tillgängliga och 
för att kontrollera att de är korrekta under hela den tid som databasen är i 
drift.”1156  
 

EUD:s tolkning att granskning kan göras under såväl den process som resulterar 
i upprättande av basen som under den tid som den är i drift är bredare än den 
tolkning som förts fram av GA Stix-Hackl, eftersom GA har anfört att gransk-
ning kan ta sikte endast på innehåll som redan fanns i en existerande databas: 
 

”Begreppet granskning avser, till skillnad från begreppet anskaffning, de 
data som redan finns i databasen. Det tyder vid en första anblick på att 
tidpunkten för den granskning som avses i artikel 7.1 infaller senare än den 
registrering som skall granskas. Denna bestämmelse tycks således inte om-
fatta sådan granskning som avser element som först skall registreras, ef-
tersom det därvid faktiskt inte rör sig om det redan befintliga innehållet i 
en databas. … I huvudsak rör det sig om en kontroll av att databasens 
”element” är fullständiga och riktiga, vari ingår en prövning av databasens 
aktualitet. Resultatet av en sådan granskning kan emellertid medföra ett 
krav på att data anskaffas och tillförs databasen. ”1157   

 
Vid en närmare prövning i sak i BHB-avgörandet anförde GA att det var otvistigt 
att de som arbetade med BHB-databasen företog en rad kontroller. De innefat-
tade bland annat de skilda identitetskontrollerna av anmälare och häst samt pröv-
ningen av huruvida hästen var kvalificerad att delta. Det var däremot tvistigt om 
granskningen, och i sådant fall vilken granskning som rörde databasens befintliga 
innehåll, såsom t.ex. vissa uppgifter om tränare, eller om den gjordes före regi-
streringen, dvs. innan det element som skulle granskas blev en del av databasen. 
Vidare anförde GA att även om en del av granskningen företogs före registre-
ringen i databasen, betydde det inte att de andra kontroller som företogs skulle 
anses utgöra granskning i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet. Med 
avseende på den uppdatering eller rättning av databasen som faktiskt gjorts, 
kunde man nämligen utgå från att direktivets krav på granskning var uppfyllt. 
Således var det enligt GA tillräckligt om några av de aktiviteter som företagits 
kunde klassificeras som granskning i den mening som avsågs i artikel 7.1 i direk-
tivet och att de väsentliga investeringarna åtminstone även hade avsett den del av 
de aktiviteter som omfattas av artikel 7.1.1158 För att den aktuella databasen skulle 
kunna användas för vadhållningsverksamhet och utnyttjas ekonomiskt, krävdes 
det att databasens innehåll fortlöpande granskades. Det framgick av handlingarna 

                                                      
1156 Mål C-444/02 OPAP p. 46, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 40, mål C-338/02 Svenska Spel p. 30 
och mål C-203/02 BHB p. 36. 
1157 GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 51 f.  
1158 Op. cit. p. 53–55. 
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i målet att databasens riktighet fortlöpande kontrollerades. Om en sådan kontroll 
visade att det fanns behov av ändringar, gjordes erforderliga anpassningar.1159 En-
ligt GA saknade det betydelse att vissa av dessa anpassningar inte utgjorde en 
granskning av databasens innehåll. För att ett föremål som omfattas av sui generis-
skyddet skulle anses föreligga krävdes det endast att vissa delar av verksamheten 
ansågs utgöra granskning i den mening som avsågs i artikel 7.1 i direktivet och 
att de väsentliga investeringarna åtminstone avsåg den del av verksamheten som 
omfattades av artikel 7.1160 

Derclaye har anfört att även om databasens element förblev desamma efter en 
granskning – dvs. att det inte görs någon ändring – så kan det fortfarande ha 
förelegat en väsentlig investering. 1161 Beunen har anfört att utplåning (radering) av 
data också kan vara resultatet av en granskning i direktivets mening. 1162 Jag delar 
dessa bedömningar. Det är resurser som läggs ned på att granska som är det av-
görande. Om granskningen därefter leder till någon ändring eller att en uppgift 
tas bort, har inte någon betydelse för om den gjorda granskningen kan rendera 
sui generis-skydd.  

8.1.5.5 Presentation 
I Oy Veikkaus, BHB, Svenska Spel och OPAP-avgörandena uttalade EUD att be-
greppet investering som avsåg presentation av innehållet i en databas avsåg de re-
surser som lades ned på att förse databasen med en informationsbehandlingsfunktion. En-
ligt domstolen avsågs därmed de resurser som lades ned på att systematiskt eller 
metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera dem så att de var individuellt 
tillgängliga.1163  

Med presentation avses alltså strukturering och organisering av innehållet, inklu-
sive åtgärder för att göra innehållet tillgängligt för användarna.1164 Denna uppfattning 
finner stöd i skäl 20 till direktivet, enligt vilken ett indexeringssystem och en ord-
lista – vilka ofta tjänar funktionen av att innehållet i en bas ska kunna behandlas 
bättre – ska åtnjuta skydd enligt direktivet.  

Att presentation inkluderar resurser som läggs ned på att ordna innehållet i en 
databas systematskt eller metodiskt innebär att det finns en överlappning mellan 
åtgärder som resulterar i sui generis-skydd och skapande processer som resulterar 

                                                      
1159 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 70, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 76 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 60. 
1160 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 71, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 77 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 61.  
1161 Derclaye 2008 s. 97. 
1162 Beunen 2007 s. 134 f. 
1163 Mål C-444/02 OPAP p. 43, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 37, mål C-338/02 Svenska Spel p. 
27, mål C-203/02 BHB p. 36. 
1164 GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 72, GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 78 
och GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 62.  
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i upphovsrättsligt skydd för en databas. Det gäller för situationer där det syste-
matiska eller metodiska ordnandet av databaselementen resulterar i en struktur 
som ger uttryck för upphovsmannens egen intellektuella skapelse.  

Åtgärder för överföring mellan olika medieformer, t.ex. digitalisering av ana-
loga filer, har nämnts som exempel på presentation.1165 Det skulle ha betydelse 
för bl.a. kulturinstitutioners strävan efter att digitalisera kulturarvet och andra lik-
nande initiativ. Redan genom åtgärden att digitalisera analogt material – såsom 
böcker, tidskriftsartiklar och fysiska föremål såsom tavlor och skulpturer – skulle 
den som utför åtgärden erhålla en sui generis-rätt. Att digitalisera analogt material 
kan dock knappast leda till en sui generis-rätt redan genom den åtgärden, eftersom 
den inte innebär någon strukturering eller individuellt tillgängliggörande av inne-
håll. Om en kulturinstitution digitaliserar en samling av analogt material kan den 
givetvis därefter ha kostnader för att strukturera materialet och göra det indivi-
duellt tillgängligt.   

En annan åtgärd som ansetts resultera i en investering i presentation är åtgär-
der för att skapa mervärde till rådata, t.ex. kostnader som en förläggare har för 
att lägga till extra information till rättsavgöranden eller lagstiftning eller att fram-
ställa en upplaga i tryckt eller digital form.1166 Emellertid tar inte heller sådana 
åtgärder sikte på strukturering eller individuellt tillgängliggörande. Åtgärdena tar 
snarast sikte på att skapa nya, självständiga element eller tillägg till sådana ele-
ment, dvs. att de tar sikte på åtgärder i innehållet i sig snarare än med innehållet i 
en databas. 

Som exempel på sådant som inte ingår i presentation har anförts översättning 
av en databas till ett annat språk för att göra den tillgänglig för personer som 
annars inte skulle förstå dess innehåll. 1167 Jag delar denna bedömning. Med ”pre-
sentation” avses åtgärder med befintliga databaselement, inte översättning av ele-
menten till ett annat språk. Inte heller anser jag att ”tillgängliggöra” innehållet i 
en databas vara att ”presentera” 

Liksom för verksamheterna anskaffning och granskning, framhöll EUD i Oy 
Veikkaus, BHB, Svenska Spel och OPAP att en rågång måste göras i förhållande 
till skapande av uppgifter; endast åtgärder i form av presentation som är själv-
ständiga i förhållande till investeringar i skapande skyddas av sui generis-rätten: 

 
”Det arbete med att söka efter uppgifter och att kontrollera att dessa är 
korrekta som utförs i samband med att databasen upprättas medför i prin-
cip att den som upprättar basen inte måste lägga ned särskilda resurser, 
eftersom det är fråga om uppgifter som han har skapat och som han har 
tillgång till. Det kan emellertid krävas en kvantitets- eller kvalitetsmässigt 
sett väsentlig investering i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet 

                                                      
1165 Virtanen 2005 s. 231 f., Virtanen 2008 s. 177 och Hugenholtz i Antitrust, Patents and Copy-
right. EU and US Perspectives (2005) s. 206. 
1166 Hugenholtz i op. cit. s. 206, Beunen 2007 s. 137 och Bensinger 1999 s. 159. 
1167 Derclaye 2008 s. 98. 
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för att samla dessa uppgifter, för att ordna dem systematiskt eller meto-
diskt i databasen, för att tillse att uppgifterna är individuellt tillgängliga och 
för att kontrollera att de är korrekta under hela den tid som databasen är i 
drift.”1168  
 

I Oy Veikkaus, Svenska Spel och OPAP har domstolen uttryckt att de aktiviteter 
som fotbollsligorna utförde inte utgjorde självständiga investeringar i presentat-
ion: 
 

”Även presentationen av en spelordning för en fotbollsliga är nära knuten 
till själva skapandet av uppgifterna i spelordningen. Detta bekräftas av att 
det i beslutet om begäran om förhandsavgörande inte finns några uppgif-
ter om att särskilda arbetsinsatser eller resurser skulle ha lagts ned på pre-
sentationen av spelordningarna. Denna presentation kan således inte anses 
kräva en investering som är självständig i förhållande till investeringen för 
att skapa uppgifterna i spelordningen.”1169 
 

I en kommentar till Oy Veikkaus, Svenska Spel och OPAP har Derclaye anfört att 
det kommer att vara svårt för en databasproducent att påvisa en självständig vä-
sentlig investering i presentation av innehåll som den själv har skapat, eftersom 
de element som avses utgöra innehållet i många situationer kommer att vara nå-
gorlunda organiserade redan som ett resultat av framställarens huvudaktivitet. En 
väsentlig investering i presentationen av elementen kommer att ske först om 
framställaren skapar elementen på ett oorganiserat sätt och sedan gör en väsentlig 
investering i presentation, t.ex. genom att inhandla datorutrustning eller program 
som arrangerar elementen på ett specifikt sätt.1170 Jag kan inte helt stödja dessa 
bedömningar. Visserligen kan det vara svårt att uppvisa en investering i presen-
tation som är självständig i förhållande till skapande av uppgifter, när uppgifterna 
både skapas och ”samlas ihop” av den som senare upprättar databasen. Svårig-
heten hör ihop med distinktionen mellan skapande och bedömningen av vad som 
utgör ett ”självständigt element” i en databas. Förmodligen skulle det vara lättare 
att konstatera att det finns en uppdelning mellan skapande och presentation om 
uppgifterna förs in i en redan existerande databas. Detta väcker den grundläg-
gande frågan om resurser för presentation avser endast resurser som läggs ned 
för att presentera redan existerande element eller om de kan avse även resurser 
för att upprätta en informationsbehandlingsfunktion eller databashanterare i vil-
ken det efter hand förs in uppgifter.  

                                                      
1168 Mål C-444/02 OPAP p. 46, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 40, mål C-338/02 Svenska Spel p. 30 
och mål C-203/02 BHB p. 36. 
1169 Mål C-338/02 Svenska Spel p. 35, mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 46. Jfr mål C-444/02 OPAP 
p. 51. 
1170 Derclaye 2008 s. 95. 
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8.1.5.6 Sui generis-skydd för databashanterare och användargränssnitt? 
En fråga är hur direktivets definition av presentation förhåller sig till det upp-
hovsrättsliga skyddet för datorprogram. I artikel 1.3 i direktivet anges att direkti-
vet inte ger skydd för datorprogram som används när en databas som är tillgäng-
lig genom elektroniska medier tillverkas eller används. I punkt 20 i ingressen 
anges emellertid att direktivet ger skydd för ”sådana element, exempelvis ord-
böcker och indexsystem, som är nödvändiga för att vissa databaser ska fungera 
och kunna rådfrågas.” Som konstateras i avsnitt 6.6 omfattar databasdirektivets 
databasdefinition sådana element hos ett datorprogram som gör det möjligt att 
finna varje självständigt element i basen och som ordnar elementen systematiskt 
eller metodiskt. I praktiken handlar det om en informationsbehandlingsfunktion 
såsom en databashanterare.  

Databashanterare ges skydd med stöd av sui generis-rätten, eftersom ”presen-
tation” av innehållet i en databas kan utgöras av resurser för att systematiskt eller 
metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera dem så att de är individuellt 
tillgängliga. Det gäller utöver det upphovsrättsliga skydd som kan finnas till samma 
programs källkod och objektkod. Skydden kompletterar varandra och är inte öm-
sesidigt uteslutande. Vissa av de aktiviteter som leder till upphovsrättsligt skydd 
för källkod och objektkod kommer också att ges skydd med stöd av sui generis-
rätten.1171  

Att sui generis-rätten kan omfatta investeringar i upprättande av databashante-
rare innebär dock inte att den ger skydd för funktionaliteten hos datorprogrammet; 
det är utdrag och återanvändning som definierar vilka rättigheter som ges till da-
tabasproducenten och dessa begrepp avser inte funktion utan förfoganden över 
innehållet som undergräver investeringen. 

 Kravet på att resurser i presentation för att vara skyddsvärda behöver gå ut 
på att ”systematiskt eller metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera 
dem så att de är individuellt tillgängliga” skulle kunna uppfattas som att det end-
ast är aktiviteter i förhållande till element som man redan har tillgång till som 
omfattas.1172 Med andra ord att ”presentation” inte kan avse upprättandet av en 
databashanterare som först i ett senare skede fylls med innehåll. En sådan tolking 
framstår dock som onödigt formalistisk och skulle leda till betydande praktiska 
utmaningar; ofta sker ju tillägg, ändringar och uppdateringar av innehållet i en 
databas över tid. Samtidigt kan inte endast upprättandet av en databashanterare 
leda till sui generis-skydd; databasen måste ha ett innehåll. En rimlig bedömning är 
därför att presentation måste avse visst innehåll, men att det inte har någon be-
tydelse om databashanteraren byggs upp kring visst innehåll eller om innehållet 

                                                      
1171 Jfr dock Aplin som anfört att investeringar, som var hänförliga till själva kodningen av de 
funktionella egenskaperna hos en databas, inte skulle räknas in i den relevanta investeringen, ef-
tersom de hörde till mjukvaran i sig själv. Se härom Aplin i IPQ 2005 s. 214 och Aplin, The Chal-
lenges of Multimedia (2005) s. 70 f.  
1172 Jfr Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 133 f. 
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tillförs senare. Denna bedömning får dock till konsekvens att investeringen i pre-
sentation i upprättandet av en databashanterare inte erhåller sui generis-skydd för-
rän basen tillförs innehållet.  

En relaterad fråga är vad som gäller i situationer där databasen tillförs material 
från tredje part eller någon som databasproducenten har avtal med. Det kan t.ex. 
handla om situationen att en framställare av en online-databas öppnar upp för 
användare av databasen att själva lägga in material, såsom situationen kan vara 
för skilda slag av s.k. sociala nätverk på internet. Definitionen av ”presentation” 
ställer inte något krav på att det aktuella innehållet behöver ha tillförts databasen 
av databasproducenten själv. Utifrån bedömningen att det inte har någon bety-
delse om innehållet tillförs basen före eller efter upprättandet av databashantera-
ren, så skulle även den nu beskriva situationen – att databasen tillförs sitt innehåll 
av någon annan än producenten och efter upprättandet av databashanteraren – 
medföra sui generis-skydd för databasen. 
 Mer osäkert är vad som gäller i fråga om en databas grafiska gränssnitt, t.ex. 
användargränssnitt eller det visuella utseendet för en webbsida – om resurser som 
läggs ned på sådana element utgör en sui generis-relevant investering i ”presentat-
ion”.1173 En databas kan i och för sig utgöras av visuella företeelser, men ofta är 
databasen underliggande det grafiska gränssnittet. Det grafiska gränssnittet kan 
återge självständiga element från databasen, såsom bilder, texter och videose-
kvenser. Gränssnittet är dock inte databasen – och det är endast i förhållande till 
databasen i sig som investeringar i presentation av databasens innehåll kan om-
fattas av sui generis-rätten. 

8.1.5.7 Närmare om kravet på självständiga investeringar  
En grundläggande uppgift vid bestämningen av sui generis-rättens föremål är att 
fastställa vilka investeringar som kan rendera skydd, men också att avgränsa vilka 
investeringar som inte kan det. I Oy Veikkaus, BHB, Svenska Spel och OPAP de-
finierade domstolen – om än i något abstrakta termer – vilka verksamheter som 
renderade skydd. Domstolen gjorde också en avgränsning i förhållande till vilka 
investeringar som inte gjorde det. En viktig avgränsning – särskilt mot bakgrund 
av de diskussioner som förts i litteraturen – var att investeringar som avser skap-
ande av självständiga element inte kan rendera skydd. Däremot innebär faktum 
att en framställare av databaser även skapar den information som senare anskaf-
fas, granskas eller presenteras inte att denna aktör inte kan komma i åtnjutande 
av sui generis-skydd. Avgörande är om investeringarna i skapande har hållits åt-
skilda från investeringar i anskaffning, granskning och presentation. Därmed kan 
följande slutsatser dras: Den som ägnar sig åt att både skapa uppgifter och att 
anskaffa, granska och presentera dem i en databas har normalt inte några sär-

                                                      
1173 Jfr Derclaye 2008 s. 98, Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.11, Hugenholtz i Antitrust, 
Patents and Copyright. EU and US Perspectives (2005) s. 206, Beunen 2007 s. 137 och Bensinger 
1999 s. 159. 
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skilda investeringar i att söka eller kontrollera uppgifterna under den fas när ba-
sen upprättas, men det är en sakfråga som behöver bedömas i varje enskilt fall. 
Däremot kan det finnas kostnader för att samla, granska eller presentera dem 
under den tid som databasen är i drift.  

Detta synsätt innebär en variant av spin off-teorin som är mer tilltalande, ef-
tersom den inte bygger på antagandet att en databas som är producerad som en 
spin-off inte har krävt en väsentlig investering i anskaffning, granskning eller pre-
sentation som varit självständig i förhållande till insatser i skapande. Därigenom 
säkerställs också att de brister som framhållits med det s.k. Feist-avgörandet, vil-
ket tjänstgjorde som en viktig inspiration för den europeiska kommissionen att 
ta fram ett förslag till databasdirektiv (se avsnitt 3.3), inte återkommer i sui generis-
skyddet. Sui generis-rätten ger skydd för de aktiviteter och investeringar som fordras för upp-
rättandet av en databas, utan att ge skydd för informationen i sig som finns i databasen. 
EUD:s tolkningsbesked öppnar för konkurrens i fråga om förutexisterande själv-
ständiga element, vilket i stor utsträckning kan tillgodose krav på informations-
frihet. I jämförelse var en effekt av den radikala formen av spin off-teorin, vilken 
fokuserade på en uppdelning mellan huvudaktivitet och sidoaktivitet, att produ-
center som genererar sina egen data alltid skulle uteslutas från skydd.1174 Eftersom 
sui generis-rätten skapades just för att ge skydd åt databaser som inte kan åtnjuta 
upphovsrätt, skulle det ha varit i strid mot syftet med sui generis-rätten att tillämpa 
spin off-teorin i dess radikala form.  

8.1.6 Genomförande av sui generis-rätten med svensk rätt 
Som nämns i avsnitt 1.1 valde den svenska lagstiftaren att genomföra databasdi-
rektivets sui generis-rätt genom smärre ändringar och tillägg i 49 § URL. Viss dokt-
rin har uttryckt stöd åt genomförandet utifrån bedömningen att sui generis-rätten 
och katalogregeln skulle ha ”stor överensstämmelse”.1175 

Den svenska lagtexten ger inte uttryck åt de ”faser” i framtällningsarbetet som 
enligt direktivet är skyddsvärda – anskaffningen, granskningen och presentat-
ionen – och inte heller har det gjorts tydligt att den väsentliga investeringen kan 
vara såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt väsentlig. I rättspraxis (NJA 2005 s. 
924) har HD dock ansett sig beredd att uppfatta lagtexten till att motsvara direk-
tivets krav i denna del. 

I 49 § URL finns även en ”rest” av den gamla katalogregeln – ledet ”i vilket 
ett stort antal uppgifter har sammanställts” – som inte har motsvarighet i direk-
tivet. I propositionen angavs att ”det vore otillfredsställande” om det inte längre 
skulle finnas något skydd för sådana arbeten. Vidare anförde regeringen att 49 § 

                                                      
1174 Jfr dock Deichman i Internetretten 2012 s. 439 f. och 478 och Pila & Torremans 2016 s. 513 
som (något förvånande) tycks förstå EUD:s uttalanden så att en spin off-databas aldrig kan skyddas 
av sui generis-rätten. 
1175 Se Schmidt i NIR 2005 s. 82. 
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URL även i fortsättningen skulle omfatta arbeten med ett stort antal uppgifter 
eftersom ”direktivet tillät” ett mer långtgående skydd.1176 

Vid beslutet om att inhämta av förhandsbesked från EUD om tolkningen av 
direktivet i Svenska spel-avgörandet (NJA 2002 s. 398) anförde HD att införliv-
ningen av direktivet hade medfört att det både fanns ett skydd för sammanställ-
ningar av ett stort antal uppgifter, men också ett skydd för arbeten som var re-
sultaten av en väsentlig investering.1177 När HD slutligt skulle avgöra tvisten efter 
att EUD meddelat sitt förhandsavgörande, konstaterade domstolen att den var-
ken i sin egen begäran om förhandsavgörande, eller EUD i sin dom, gått in på 
frågan om en sammanställning av ett stort antal uppgifter kunde åtnjuta skydd 
enligt direktivet utan att vara resultatet av en väsentlig investering. Med hänvis-
ning till viss doktrin uttalade HD att det var en omdiskuterad fråga om ett sådant 
skydd, vid sidan av direktivet, var tillåtet i den nationella regleringen. 

I senare rättspraxis har Svea hovrätt undvikit att ta ställning till om det i svensk 
rätt fortfarande är tillåtet att ge skydd för databaser som inte uppfyller kravet på 
ett vara reslutatet av en väsentlig investering, men som är resultatet av att ett stort 
antal uppgifter har sammanställts.1178 AD har uttryckt att det ligger nära till hands 
att anta att medlemsstaterna – i likhet med vad som gäller enligt artikel 3.1 i di-
rektivet – inte ”får ge ett sui generis-skydd på andra villkor” än dem som anges i 
databasdirektivet. AD tog dock inte ställning i till om katalogskyddet stred mot 
databasdirektivet.1179 När tingsrätten prövade samma mål gjordes bedömningen 
att databasen innehöll ett stort antal uppgifter i den mening som avses i första 
ledet av 49 § och därför åtnjöt skydd.1180 Det är naturligtvis besvärande att nat-
ionell praxis är oenig i den grundläggande frågan om vilket skydd som faktiskt 
ges av lagen. Lagstiftarens förmodat goda vilja att ändra så lite som möjligt i lagen 
för att behålla en viss balans och rättssäkerhet på nationell nivå, finner sina ut-
maningar när EUD meddelar tolkningsbesked om den närmare innebörden av 
begrepp som nationell lagstiftare uppfattat ger uttryck för större flexibilitet. 

Sui generis-rättens krav på väsentlig investering i anskaffning, granskning eller 
presentation är något annat än ett krav på ”sammanställning av ett stort antal 
uppgifter”. Katalogregeln var i grunden ett objektsskydd, även om skyddsförut-
sättningen avsåg att representera (och ge skydd för) att ett stort arbete lagts ned på 
upprättandet av katalogen. I jämförelse tar skyddsförutsättningarna för sui generis-
rätten sikte direkt på nedlagda resurser. Vidare behöver en väsentlig investering i 
sui generis-rättens mening inte alltid resultera i att ett stort antal uppgifter har sam-
manställts och vice versa. 

                                                      
1176 Prop. 1996/97:111 s. 39. 
1177 HD hänvisade till prop. 1996/97:111 s. 39. 
1178 Svea hovrätt mål T 2179-11, ATG mot Unibet, dom från 2012-01-30. 
1179 Se AD 2015 nr 39. 
1180 Se Jönköpings tingsrätts dom den 10 oktober 2013 i mål nr T 3676-12. 
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För sui generis-skydd är existensen av en databas inte tillräcklig för skydd; arbe-
tet eller resurserna i basens upprättande måste ha resulterat i väsentliga investe-
ringar i anskaffning, granskning eller presentation av innehållet i en bas. Häri 
ligger utmaningar från ett bevisperspektiv som inte fanns för katalogregeln; da-
tabasproducenten måste bevisa sina investeringar (existensen av databasen är inte 
tillräckligt) och att de är relevanta i sui generis-perspektiv. Vidare är det i regel så 
att endast producenten har kännedom om vilka investeringar som har gjorts – 
vilket i sin tur skapar utmaningar i intrångssituationer. Samtidigt som sui generis-
rättens skydd för investeringar innebär flexibilitet, så leder frånvaron av objekt 
till utmaningar i fråga om förutsebarhet. Kravet på att investeringen ska vara vä-
sentlig och relaterad till vissa investeringskategorier innebär också att inte varje 
databas omfattas av sui generis-skyddet. Således kan uppstå situationer där en da-
tabas uppfyller kravet på att vara resultatet av att ett stort antal uppgifter har 
sammanställts, men inte uppfyller kravet på att vara resultatet av (relevanta) in-
vesteringar i anskaffning, granskning eller presentation. Till skillnad från katalo-
gregeln innebär sui generis-rätten alltså inte något skydd mot slavisk efterbildning. 
Det är en följd av att det bakomliggande arbetet läggs till grund för skydd snarare 
än slutresultatet. 

Uttrycket i den slutliga direktivtexten – ”kvalitativt eller kvantitativt sett vä-
sentlig investering i anskaffning, granskning eller prestation av innehållet i en da-
tabas” – infördes i stället för ett förslag som mer liknade den svenska katalogre-
geln.1181 I en studie beställd av kommissionen anförs att katalogregeln bör ut-
mönstras (och ersättas av sui generis-rätten).1182 

Databasdirekivet reglerar endast sådana databaser som uppfyller kriterierna i 
artikel 1.2 i direktivet, något som också framhölls i propositionen till genomfö-
rande av direktivet.1183 En utgångspunkt skulle kunna vara att det följer av av-
gränsningen av direktivets tillämpningsområde enligt databasdefinitionen att Sve-
rige och övriga nordiska länder får skydda ”katalogprodukter” som inte uppfyller 
databasdefinitionen.1184 Som anförs i avsnitt 6.10 torde det dock följa av artikel 
7.4 i direktivet att det inte hindrar att de nordiska länderna även fortsättningsvis 
tillhandahåller ett skydd för katalogprodukter (som är databaser) under förutsätt-
ningen att ett ”stort antal uppgifter har sammanställts”. Denna fråga utvecklas i 
avsnitt 8.4 efter beskrivningen och analysen av rättigheterna till utdrag och åter-
användning.  

                                                      
1181 Se Gemensam ståndpunkt p. 8 c. 
1182 Nauta Dutilh (2003), The implementation and application of Directive 96/9/EC on the legal 
protection of databases, s. 308. 
1183 Prop. 1996/97:111 s. 21 och 28. 
1184 Jfr Axhamn 2006 s. 88 och Axhamn i NIR 2006 s. 280 ff. 
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8.1.7 Sammanfattning och diskussion 
Klargörandet av EUD att anskaffning, granskning eller presentation av element 
som ingår i en databas inte omfattar investeringar i att ”skapa” elementen stäm-
mer överrens med direktivets syfte att främja investeringar i moderna system för 
lagring och behandling av information. Domstolen har därigenom avfärdat den 
radikala formen av spin off-teorin, vilken fokuserade på en uppdelning mellan hu-
vudaktivitet och sidoaktivitet.  
 Även om en relevant investering kan göras genom en kreativ insats, har inve-
steringskategorierna anskaffning och granskning ingen överlappning med det 
upphovsrättsliga skyddet; de resurser som läggs ned på anskaffning och gransk-
ning kommer dessutom inte att kunna resultera i ett upphovsrättsligt skydd för 
databasen för resultatet av fria och kreativa val för dess urval eller disposition. 
En relevant investering i presentation kan däremot samtidigt resultera i fria och 
kreativa val avseende databasens disposition som skyddas av upphovsrätt. Skilda 
ursprungliga rättighetshavare gäller för upphovsrätten och sui generis-rätten, något 
som kan vara av betydelse i t.ex. anställningsförhållanden. Det faktum att inve-
steringar i presentation vid upprättandet av databashanterare kan skyddas av sui 
generis-rätten samtidigt som databashanteraren kan skyddas som ett datorprogram 
med stöd av upphovsrätten, leder också till utmaningar med skilda usprungliga 
rättighetshavare. Det är tydligt att regelverken har utformats vid olika tidpunkter 
utan någon samordning utifrån praktiska realiteter. 

Osäkerhet kvarstår om hur stor den väsentliga investeringen behöver vara (”in-
vesteringshöjd”). Orden ”investering” och ”väsentlig” är markörer för ett högt 
ställt krav – mer än ”what is worth copying is worth protecting”. Med ett sådant 
krav på (viss nivå på) den nödvändiga investeringen rör sig skyddet bort från ett 
efterbildningsskydd, men det är något som i slutänden avgörs av hur intrångskri-
terierna utdrag och återanvändning förstås. Det är i vilket fall inte tillräckligt att 
någon efterbildar en databas – det krävs en bedömning av (efterbildnings-) åtgär-
dens effekt på den bakomliggande investeringen. Här finns en grundläggande 
skillnad mellan sui generis-skyddet och den äldre nordiska katalogregeln samt den 
vanliga upphovsrätten. 

Eftersom det är investeringen som är förutsättningen för skydd, kan databas-
producenten inte förlita sig till att hans databas uppnår skydd redan genom att 
ha varit föremål för omfattande investeringar. Producenten behöva bevisa vilka 
investeringar han har haft och att de är ”relevanta” i sui generis-rättens perspektiv. 
Omvänt leder investeringsskyddet till osäkerhet för tredje man, eftersom det i 
regel är endast databasproduceten som har kännedom om vilka investeringar den 
haft. En utomstående kan inte genom att iaktta basen göra en bedömning av vilka 
investeringar som lagts ned och om de varit relevanta i sui generis-perspektiv. Fak-
tum att sui generis-rätten inte skyddar skapande av element som förs in i basen, 
och att det kan förekomma att producenten inte har kunnat skilja mellan sina 
aktiviteter för, och investeringar i, anskaffning, granskning och presentation i för-
hållande till skapande av innehållet, gör det ännu svårare för en utomstånde (eller 
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medverkande) att göra en bedömning av om databasen är skyddad av sui generis-
rätten. 

Databasdirektivet utformades med centraliserade, stora databaser i åtanke. De 
relevanta investeringskategorierna är ursprungligen formulerade för en verklighet 
där en aktör tog ett samlat grepp kring upprättande av en databas – att söka, 
samla in, granska och presentera innehåll i en sådan. EUD:s tolkningsbesked av 
begreppen anskaffning, granskning och presentation öppnar likväl för att förete-
elser där enskilda bidrar med vissa insatser, såsom att lägga in material i en data-
bas, kan understödja databasproducentens egna insatser till att bli sui generis-skyd-
dade. Det gäller t.ex. om databasproducenten upprättar den databashanterare 
som andra personer senare fyller med innehåll. I en sådan situation kan produ-
centens investeringar i databashanteraren anses vara en skyddsvärd investering i 
presentation. 

Redogörelsen för den nordiska s.k. verksdebatten i avsnitt 7.5.4 har relevans 
även för sui generis-rätten. Debatten satte fingret på att begreppet ”verk” har en 
funktion i lagen som en beteckning på vissa ”upphovsrättsligt relevanta” egen-
skaper eller element i ett skyddat alster. Med rättspraxis från EUD har de verks-
relevanta egenskaperna generellt beskrivits som sådana vilka uppfyller kravet på 
upphovsmannens egen intellektuella skapelse, vilket för databaser och samman-
ställningar utgörs av uttryck för fria och kreativa val i urval eller disposition av 
innehållet. Därigenom kombineras subjektiva och objektiva läror för upphovs-
rättsligt skydd; upphovsmannens skapande insats ska komma till uttryck i det 
färdiga resultatet (verket). För sui generis-rätten finns inte några motsvarande ele-
ment eller egenskaper; skyddsförutsättningen är en investering i anskaffning, 
granskning eller presentation. Sui generis-rätten har med andra ord inte ett objekt, 
ens som ett sammanfattande begrepp i lagen för ”databasrelevanta element” i ett 
resultat. Det rättsfaktum – den väsentliga investeringen – som utgör grunden för 
skyddet är inte iakttagbart för tredje man. De våndor som ledande nordisk dokt-
rin uppfattade att ett skydd för ”skapande” skulle leda till, och som ledde till krav 
på något i verkligheten uppfattbart som kunde vara föremål för bevisning – verket 
– har fått en renässans med sui generis-rättens rena investeringsskydd. 

Sui generis-rätten syftar inte, såsom upphovsrätten, till att kontrollera förutsätt-
ningar för andras upplevelse av ett verksinnehåll av litterärt eller konstnärligt slag. 
Skyddet tar sikte på resurser för bakomliggande aktiviteter – anskaffning, gransk-
ning eller presentation. Sui generis-rätten är i det prespektivet radikalt subjektiv 
och eftersom ”skyddsföremålet” utgörs av en investering så har rättigheten – 
även om den är av immaterialrättsligt slag – starka inslag av illojal konkurrens i 
sin rena form (misappropriation eller snyltning). För att ta slutlig ställning i denna 
fråga behöver sui generis-rättens förbudsrätter utdrag och återanvändning redogö-
ras för och analyseras närmare. Den undersökningen sker i nästa avsnitt. 
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8.2 Utdrag och återanvändning 

8.2.1 Allmänt 
Begreppen utdrag respektive återanvändning definieras i artikel 7.2 i direktivet och 
infördes av tydlighetsskäl i samband med att rådets gemensamma ståndpunkt an-
togs.1185 Sui generis-skyddet omfattar endast sådana förfoganden i form av utdrag 
och återanvändning som motsvarar definitionen av dessa begrepp.1186  
 

”1. Medlemsstaterna skall tillerkänna en databasproducent som vid an-
skaffning, granskning eller presentation visar sig innehålla en kvantitets- 
eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, rätten att förbjuda utdrag 
och/eller återanvädning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett 
väsentlig investering av databasens innehåll. 
2. I detta kapitel avses med 
a) utdrag: en varaktig eller tillfällig över[föring] av hela eller en väsentlig 
del av innehållet i en databas [till ett annat medium], oberoende av på vilket 
sätt och i vilken form detta sker. 
b) återanvändning: [varje form av tillgängliggörande för allmänheten av] 
hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas genom spridning av 
exemplar, uthyrning, on-line överföring eller överföring i någon annan 
form.”1187  
 

Ett förfogande i form av återanvändning förutsätter inte med nödvändighet att 
det också sker eller har skett ett utdrag, även om så ofta är fallet. Vidare kan det 
föreligga ett utdrag utan att det har skett en återanvändning. I syfte att förhindra 
att förbudet i artikel 7.1 i direktivet kringgås genom förfoganden av icke väsentliga 
delar av innehållet, finns en kompletterande bestämmelse i artikel 7.5:1188 

                                                      
1185 Gemensam ståndpunkt p. 14. Se avsnitt 5.2.6.  
1186 Jfr mål C-203/02 BHB p. 44 med referens till skäl 41 i direktivets ingress, vars första mening 
anger att ”syftet med rätten av sitt eget slag är att ge databasproducenten möjlighet att förhindra 
olovligt utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas.” 
Se även mål C-203/02 BHB p. 54 och C-304/07 Directmedia Publishing p. 27 och 51 samt GA:s 
yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 110 och 112, mål C-444/02 OPAP p. 116 och 118, mål 
C-338/02 Svenska Spel p. 91 och 93 och mål C-203/02 BHB p. 95 och 97. Kortfattade beskriv-
ningar av rättigheterna avseende utdrag och återanvändning ges i Axhamn (2005) s. 27–38 och 
Axhamn (2006) s. 57–69. 
1187 De språkliga justeringarna följer EUDs justeringar i mål C-203/02 BHB p. 5 och 49 och C-
304/07 Directmedia Publishing p. 26. Bristerna i den svenska språkversionen har påpekats av över-
sättaren till GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 113 och 121, mål C-444/02 OPAP p. 
119 och 127, mål C-338/02 Svenska Spel p. 94 och 102, mål C-203/02 BHB p. 98 och 106. Av 
artikel 7.2.b framgår också att rätten till återanvändning konsumeras i vissa fall. Vidare finns ett 
andra stycke i artikel 7.2 som anger att utlåning från en inrättning som är tillgänglig för allmänheten 
inte utgör utdrag eller återanvändning. Bestämmelserna om konsumtion och utlåning behandlas i 
avsnitt 8.2.4.2. 
1188 Se mål C-203/02 BHB p. 44. Jfr GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 127. 
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”Återkommande [och] systematiskt utdrag och/eller återanvändning av 
[icke] väsentliga delar av innehållet i [databasen] som förutsätter förfogan-
den som strider mot normalt bruk av basen eller som [oskäligt inkräktar 
på databasproducentens legitima intressen] är ej tillåtna.”1189 
 

Såsom GA har framhållit utgörs sui generis-rätten således av två grupper av förbuds-
bestämmelser eller – om man ser det från rättsinnehavarens perspektiv – två olika 
kategorier av rättigheter. Medan artikel 7.1 föreskriver en rätt till hela eller en väsentlig 
del av en databas, uppställer artikel 7.5 ett förbud mot vissa förfoganden över icke 
väsentliga delar av en databas.1190  

Eftersom det framgår av artikel 7.5 att ett utdrag eller en återanvändning kan 
avse även en icke väsentlig del av en databas, är hänvisningen till ”en väsentlig 
del” i definitionen av begreppen utdrag och återanvändning i artikel 7.2 vilsele-
dande. Det har också konstaterats av EUD, som har framhållit att hänvisningen 
i artikel 7.2 i direktivet till att den del som är föremål för utdrag eller återanvänd-
ning ska vara väsentlig inte rör definitionen av dessa begrepp i sig. Hänvisningen 
ska istället förstås på så sätt att den avser ett av villkoren för att sui generis-rätten i 
artikel 7.1 ska vara tillämpligt.1191  

Faktum att rättigheterna är negativt definierade – dvs. som rättigheter att för-
bjuda – ska inte förstås som att rättigheterna inte har en positiv sida, dvs. en 
möjlighet att medge förfoganden som annars skulle vara förbjuda. Detta följer 
uttryckligen av artikel 7.3, enligt vilken den rätt som avses i artikel 7.1 kan över-
föras, överlåtas eller upplåtas genom licensavtal. Att sui generis-rätten är en rätt av 
sitt eget slag – och inte direkt kan inordnas i befintliga immaterialrättsliga kate-
gorier eller bestämmelser om skydd mot illojal konkurrens – klargjordes i sam-
band med antagandet av rådets gemensamma ståndpunkt.1192 Fram till dess spe-
cificerades inte skyddets rättsliga natur och det lämnades stor valfrihet till med-
lemsstaterna hur skyddet mot ”unfair” eller ”unauthorized” ”extraction” skulle 
genomföras i nationell rätt; genom nya eller befintliga bestämmelser inom im-
materialrättens område, genom bestämmelser om illojal konkurrens eller på nå-
got annat sätt.1193 Med antagande av den gemensamma ståndpunkten avvisades 

                                                      
1189 De språkliga justeringarna följer EUDs justeringar i mål C-203/02 BHB p. 5, 86 och 88.  
1190 Se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 74, mål C-444/02 OPAP p. 80, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 64 och mål C-203/02 BHB p. 58. 
1191 Mål C-203/02 BHB p. 50 och mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 43. Jfr GA:s yttranden 
i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 105, mål C-444/02 OPAP p. 111, mål C-338/02 Svenska Spel p. 86 
och mål C-203/02 BHB p. 90. Jfr Virtanen 2008 s. 84. 
1192 Se Gemensam ståndpunkt, p. 4 in fine: “Förutom upphovsrättsskyddet föreskrivs i [direktivet] 
att databaser skall skyddas genom en särskild rätt (sui generis).” I ståndpunkten p. 14 anförs också 
att ”[e]ftersom rätten sui generis är en ny rättighet fann rådet det lämpligt att precisera att den kan 
överföras, överlåtas eller bortskänkas genom licensavtal (punkt 3).”  
1193 Jfr t.ex. Utkastets förklarande memorandum – del två, stycke 2.5. Se härom avsnitt 5.2.3. 
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därför förslag som hade förts fram av parlamentet om att rätten till ”unautho-
rized extraction” skulle skyddas i medlemsstaternas rättsordningar i enlighet med 
internationella konventioner.1194 Sui generis-rättens karaktär av ”ny” rättighet för-
stärktes ytterligare av att det i artikel 7.4 fördes in bestämmelser med innebörd 
att sui generis-rätten ska tillämpas oberoende av möjligheten att ge databasen 
och/eller dess innehåll upphovsrättsligt eller annat skydd, ett förhållande som 
senare har bekräftats av EUD.1195 Rådets karakterisering av sui generis-rätten som 
en immaterialrättighet fick stöd av kommissionen1196 och parlamentet1197. Även 
doktrinen har uttryckt stöd för det.1198 

Klargörandet när rådets gemensamma ståndpunkt antogs om att sui generis-
rätten är en ny rättighet har gett upphov till diskussion i doktrinen om bl.a. rättens 
föremål och dess innehåll och hur det förhåller sig till etablerade immaterialrätts-
liga ordningar – särskilt upphovsrätt och närstående rättigheter – och eventuellt 
skydd för databaser genom principer om illojal konkurrens. Som framgår av det 
följande finns visserligen stort släktskap mellan sui generis-rätten och det upphovs-
rättsliga systemet, men samtidigt också betydande skillnader – särskilt om sui ge-
neris-rättens föremål. Att unionslagstiftaren har valt nya och särskilda begrepp för 
sui generis-rätten ger också uttryck åt att begreppen inte automatiskt bör läsas i 
ljuset av ett upphovsrättsligt synsätt, något som också kommissionen1199, EUD1200 
och GA1201 har framhållit.  

                                                      
1194 Se Gemensam ståndpunkt, p. 19. Jfr parlamentets tillägg 28 och kommissionens ändrade för-
slag, s. 3. 
1195 Se mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 50: ”Såsom framgår av artikel 7.4 i direktiv 96/9 ska sui 
generis-rätten dessutom tillämpas oberoende av möjligheten att ge databasen och/eller dess inne-
håll upphovsrättsligt eller annat skydd.” 
1196 Se kommissionens meddelande med anledning av rådets gemensamma ståndpunkt, s. 1 f: ”in-
troduces a sui generis right… a new economic right, a sui generis right…”. 
1197 Se Recommendation for second reading on the common position, 22 november 1995, rap-
portör Ana Palacia Vallelersundi, s. 10. 
1198 Se Sterling i IIC 2002 s. 275 och 286, Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.0.6, 9.0.15 och 
9.7.50 och Hugenholtz 2016 s. 402 f. Jfr Gaster i Ent. LR 1995 s. 258. 
1199 Se t.ex. kommissionens första utvärdering av databasdirektivet, First evaluation of Directive 
96/9/EC on the legal protection of databases, Brysseln den 12 december 2005. I avsnitt 5.1 i rap-
porten yttrycks att ”[n]one of these terms has a precise legal meaning and none of them has an 
established tradition in copyright law.” Jfr Utkastets förklarande memorandum – del två, stycke 
1.2, där kommissionen anför att den föreslagna rätten att förhindra ”unfair extraction … is not a 
copyright, nor a right in the contents themselves.” 
1200 C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 27: ”Vidare följer det av en jämförelse av respektive be-
grepp i artikel 3.1 och artikel 7.1 i direktiv 96/9 som av andra bestämmelser eller skäl i direktivet – 
i synnerhet artikel 7.4 och skäl 39 – att upphovsrätten och ’rätten av sitt eget slag’ är två självstän-
diga rättigheter med olika föremål och tillämpningsvillkor.” 
1201 I sitt förslag till förhandsavgörande för de fyra första databasmål som nådde EUD anförde GA 
att ”syftet med införandet av sui generis-rätten egentligen inte var att harmonisera lagstiftningarna, 
utan att medvetet skapa en ny rättighet. Denna går längre än hittillsvarande spridnings- och mång-
faldiganderättigheter. Denna omständighet skall också beaktas vid tolkningen av de förbjudna 
handlingarna. Härav följer att legaldefinitioner i artikel 7.2 i direktivet är av särskild betydelse.” Se 
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En annan fråga är hur sui generis-rätten förhåller sig till eventuellt skydd för 
innehållet i en databas: direktivets artikel 7.4 anger att sui generis-rätten ska tilläm-
pas oberoende av möjligheten att ge databasens innehåll upphovsrättsligt eller 
annat skydd. Enligt samma bestämmelse gäller också att sui generis-rätten inte på-
verkar tillämpningen av befintliga rättigheter för deras innehåll. Svårigheter kan 
dock uppstå i situationer där innehållet är skyddat av en immaterialrätt, såsom 
upphovsrätt. Frågor om relationen mellan sui generis-rätten och eventuella rättig-
heter till innehållet utvecklas efter genomgången av sui generis-rättens rättigheter 
utdrag och återanvändning, i avsnitt 8.5. 

De följande avsnitten är disponerande enligt följande: I avsnitt 8.2.2 redogörs 
för de grundläggande besked som EUD har lämnat om sui generis-rättens föremål. 
Avsnitten 8.2.3 respektive 8.2.4 behandlar mer ingående begreppen utdrag re-
spektive återanvändning. I avsnitt 8.2.5 redogörs för och analyseras sui generis-
rättens skyddsomfång. I avsnitt 8.2.6 och 8.2.7 behandlas den kompletterande 
bestämmelsen i artikel 7.5. I avsnitt 8.3 behandlas vissa särskilda frågor kopplade 
till dynamiska databaser. I avsnitt 8.4 beskrivs och analyseras genomförandet av 
sui generis-rättens förbudsrätter med svensk rätt. Avsnitt 8.6 behandlar förhållan-
det till nationella bestämmelser om illojal konkurrens. Avslutningsvis sker i av-
snitt 8.7 en sammanfattning och diskussion.  

8.2.2 Sui generis-rättens föremål är den väsentliga investeringen  
EUD har poängterat att direktivets syfte med att införa en ny slags rättighet ska 
tjäna som riktmärke vid tolkningen av begreppen utdrag och återanvändning. 
Domstolen har fäst avseende vid syftet att skydda en databasproducent mot att 
andra utnyttjar resultaten av (väsentliga) investeringar som producenten har gjort för 
att anskaffa, granska eller presentera basens innehåll.1202 Det hade blivit tydligt i 
samband med antagandet av rådets gemensamma ståndpunkt när kravet på ”vä-
sentlig investering” som förutsättning för skyddet infördes.1203 Domstolen har 
härvid refererat till första meningen i skäl 42 till direktivet, enligt vilken syftet 
med sui generis-rätten är att skydda databasproducenten mot ”användarens förfo-
ganden som överskrider dennes [legitima rättigheter] och som på så vis är till men 
för investeringen” som framställaren av databasen har gjort.1204 Vidare har EUD 
framhållit att det framgår av skäl 48 i direktivet att rätten är motiverad av ett 
ekonomiskt skäl, vilket är att garantera att databasproducenten ges skydd och upp-

                                                      
GA:s yttranden i C-46/02 Oy Veikkaus p. 73, 84 och 102, mål C-444/02 OPAP p. 79, 90 och 108, 
mål C-338/02 Svenska Spel p. 63 och 83 och mål C-203/02 BHB p. 57, 68 och 87. 
1202 Mål C-203/02 BHB p. 45: ”Begreppen utdrag och återanvändning skall tolkas mot bakgrund 
av syftet med sui generis-rätten.” 
1203 Se Gemensam ståndpunkt, p. 14, kommissionens meddelande med anledning av rådets gemen-
samma ståndpunkt, s. 1 f., Recommendation for second reading on the common position, 22 no-
vember 1995, rapportör Ana Palacia Vallelersundi, s. 10 och 11.  
1204 Mål C-203/02 BHB p. 45. 
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bär ersättning för den investering som han har gjort för att upprätta och driva databa-
sen.1205 Referensen till såväl upprätta som driva återgår på definitionen av begrep-
pen anskaffning, granskning och presentation; de avser inte endast aktiviteter för 
att (initialt) upprätta en databas utan även kostnader (hänförliga till någon av 
dessa kategorier) som löper under den tid som databasen är i drift. I skyddet för 
investeringar har sui generis-skyddet tydliga inslag av Lockes läror om rätt till resul-
tat av arbetsinsats. 

EUD har framhållit att det däremot inte har betydelse för bedömningen av sui 
generis-skyddets omfattning om utdraget eller återanvändningen görs i syfte att 
upprätta en annan databas eller att förfogandet sker inom ramen för en annan 
verksamhet än att upprätta en databas. Det gäller oavsett om den andra databasen 
konkurrerar eller inte med den ursprungliga basen eller är av samma storlek eller 
inte. Domstolen har funnit stöd för denna tolkning i andra meningen i skäl 42 till 
direktivet, där det anges att  

 
”[r]ätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en vä-
sentlig del av innehållet gäller förutom produktion av en otillbörligen kon-
kurrerande produkt också användaren som genom sitt förfogande under-
gräver investeringen på ett kvalitativt eller kvantitativt sett väsentligt 
vis”.1206  
 

Genom denna tolkning har det förtydligande som infördes efter förslag från par-
lamentet efter en första läsning om att ändra benämningen av rätten från en rätt 
till skydd mot (endast) illojala förfoganden (”unfair extraction”), till en rätt till 
skydd mot otillåtna förfoganden (”unauthorized extraction”), fått fullt genom-
slag.1207 Hänvisningen till ”undergräver investeringen” (eng. causes significant 
detriment … to the investment) har inslag både av skydd mot ren förmögenhetsskada 
och skydd mot obehörig vinst. Rätten är inte avgränsad till förfoganden som har 
ett kommersiellt syfte. EUD har funnit stöd för denna innebörd i lydelsen av sui 
generis-rätten i den slutliga versionen av direktivet, som – till skillnad från skyddet 
mot ”unfair extraction” i kommissionens första utkast – inte är begränsad till 
kommersiella förfoganden: 
 

”Det förhållandet att artikel 7 i direktivet inte innehåller någon hänvisning 
till ett [kommersiellt] syfte innebär emellertid att det saknar betydelse för 
bedömningen av huruvida ett förfogande är tillåtet enligt denna artikel att 
förfogandet har ett kommersiellt eller icke kommersiellt syfte.”1208 

                                                      
1205 Mål C-203/02 BHB p. 46. 
1206 Mål C-203/02 BHB p. 47–48, C-304/07 Directmedia Publishing p. 47 och mål C-545/07 Apis-
Hristovich, p. 46. Denna tolkning hade förespråkats av GA, se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy 
Veikkaus p. 103, mål C-444/02 OPAP p. 109, mål C-338/02 Svenska Spel p. 84 och mål C-203/02 
BHB p. 88. 
1207 Se parlamentets tillägg nr 6 och 11 och avsnitt 5.2.5. 
1208 Mål C-203/02 BHB p. 48.  
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GA har framhållit att unionslagstiftaren, genom att medvetet använda ordet 
”återanvändning” (eng. re-utilisation) i stället för ordet ”återutnyttjande” (eng. re-
exploitation), har velat klargöra att skydd ska ges även mot handlingar som vidtas 
av icke-kommersiella användare.1209 Som anförs i avsnitt 5.2.6 motiverande rådet 
i sin gemensamma ståndpunkt att den med sui generis-rätten önskade skydda ”da-
tabasproducenterna mot att andra utnyttjar resultaten av investeringar som pro-
ducenterna gjort…”. Häri ligger implicit bedömningen att även förfoganden av 
enskilda (som är av icke-kommersiell natur) kan skada investeringen. 

Ett annat uttryckssätt är att det enda som är avgörande vid bestämningen av 
innebörden av begreppet utdrag respektive återanvändning är de rekvisit som 
anges i legaldefinitionerna för dessa begrepp, och i dem uppställs inte något krav 
på att förfogandet behöver ske i kommersiellt syfte eller vara av illojal karaktär.1210  

Även om kommersiellt syfte eventuellt inte har betydelse för intrångsbedöm-
ningen, har EUD framhållit att det kan ha betydelse vid bestämning av skadan. I 
Apis-Hristovich-avgörandet yttrade EUD att den omständighet att ett olagligt ut-
drag hade gjorts ur en skyddad databas i syfte att skapa och marknadsföra en ny 
databas – vilken skulle konkurrera med den ursprungliga databasen i förekom-
mande fall – kunde vara av betydelse för bedömningen av omfattningen av den 
skada som nämnda agerande hade förorsakat producenten av den ursprungliga 
databasen.1211 Även detta uttalande från domstolen har inslag både av skydd mot 
ren förmögenhetsskada och skydd mot obehörig vinst. 

Stöd för en bred tolkning av begreppen utdrag och återanvändning har EUD 
också funnit i referensen till (utdrag) ”oberoende av på vilket sätt och i vilken 
form” och (återanvändning som sker genom) ”varje form av tillgängliggörande 
för allmänheten”.1212 Såsom EUD har uttryckt det innebär dessa referenser att 
unionslagstiftaren har velat ge begreppen utdrag och återanvändning en vidsträckt 
betydelse som är oberoende av syftet med utdraget eller återanvändningen: 
 

”Mot bakgrund av direktivets syfte skall dessa begrepp således tolkas på 
så sätt att de hänför sig till varje förfogande som består i att utan databas-
producentens samtycke tillägna sig resultaten av dennes investering eller att till-

                                                      
1209 Se GA:s yttrande i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 119, mål C-444/02 OPAP p. 125, mål C-
338/02 Svenska Spel p. 100 och mål C-203/02 BHB p. 104. 
1210 Jfr se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 103, mål C-444/02 OPAP p. 109, mål C-
338/02 Svenska Spel p. 84 och mål C-203/02 BHB p. 88.  
1211 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 50. Jfr Westkamp i IIC 2003 s. 780 som hade anfört att skada 
inte skulle ha betydelse för intrångsbedömningen. 
1212 Mål C-203/02 BHB p. 51. Se även GA:s yttranden i mål C-203/02 BHB p. 98, mål C-46/02 
Oy Veikkaus p. 113, mål C-338/02 Svenska spel p. 94, mål C-444/02 OPAP p. 119 och C-304/07 
Directmedia Publishing p. 32. 
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gängliggöra dessa för allmänheten, varigenom databasproducenten fråntas in-
komster som är avsedda att göra det möjligt för honom att täcka kostnaden 
för denna investering.”1213 [min kursivering] 
 

Domstolens parallella användning av uttrycken ”undergräver investeringen” och 
”tillägna sig resultaten av dennes investering … varigenom databasproducenten 
fråntas inkomster” (eng. appropriating … the results of his investment … thus depriving 
him of revenue), samt att ”omfattningen av den skada” som åsamkats databaspro-
ducenten kan ha betydelse vid intrångsbedömningen, är en indikation om att in-
vesteringsskyddet har inslag av både skydd mot ren förmögenhetsskada och obe-
hörig vinst och att det möjligen är en perspektiv-fråga hur skyddet ska beskrivas 
– om det ska ske från databasproducentens perspektiv (skada) eller den påstådde 
intrångsgörarens (obehörig vinst). 

Av utgångspunkten att begreppen ska ges en vidsträckt innebörd följer också 
att skyddet avser inte endast förfoganden som sker direkt från en databas, utan 
även dem som sker indirekt; annars skulle framställaren av basen lämnas skyddslös 
mot otillåtna förfoganden som sker i förhållande till en kopia av den ursprungliga 
databasen. Eftersom det i direktivet inte föreskrivs något om antalet transakt-
ioner efter det första tillgängliggörandet för allmänheten, kan detta antal inte an-
ses ha någon betydelse. Såsom domstolen har konstaterat kan förfoganden i form 
av utdrag eller återanvändning som företas av tredje man utan tillstånd från en 
annan källa än den aktuella databasen – som till exempel ett tryckt medium eller 
internet, liksom sådana förfoganden som företas direkt från databasen – skada 
databasproducentens investering. Begreppen utdrag och återanvändning förut-
sätter således inte en direkt tillgång till den aktuella databasen.1214  

I Directmedia hade den nationella (tyska) domstolen i sin begäran om förhands-
avgörande anfört att en användare som inte hämtar information direkt ifrån en 

                                                      
1213 Mål C-203/02 BHB p. 51. Tolkningen om vidsträckt innebörd etablerades av domstolen första 
gången i mål C-203/02 BHB p. 51–67. Domstolen har refererat till denna tolkning i senare avgö-
randen, bl.a. C-304/07 Directmedia Publishing p. 32–38 och mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 40 
och 69. Se även GA:s yttrande i C-304/07 Directmedia Publishing p. 32 och 43–44. Jfr skäl 8 till 
direktivet där det anges att ”handlingar i form av utdrag och/eller återanvändning av innehållet i 
en databas utan tillstånd utgör åtgärder som kan ha allvarliga ekonomiska och tekniska följder.” Jfr 
mål C-203/02 BHB p. 32 och 45 f., mål C-338/02 Svenska Spel p. 25, mål C-46/02 Oy Veikkaus 
p. 35, mål C-444/02 OPAP, p. 41, C-304/07 Directmedia Publishing p. 33 och 46, mål C-545/07 
Apis-Hristovich p. 40, 55 och 69 och mål C-173/11 Football Dataco m.fl. II p. 20.  
1214 Mål C-203/02 BHB p. 53. Se även GA:s yttranden i C-304/07 Directmedia Publishing p. 50, 
56–59 och C-173/11 Football Dataco m.fl. II p. 40. I tidigare yttranden förde GA emellertid fram 
tolkningen att begreppet utdrag ”inte [ska] tolkas så extensivt, att även en indirekt överföring om-
fattas därav. Det krävs tvärtom en direkt överföring till ett annat medium.” Se härom GA:s yttran-
den i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 115, mål C-444/02 OPAP p. 121, mål C-338/02 Svenska Spel 
p. 96 och mål C-203/02 BHB p. 100. I samma mål anförde GA emellertid att begreppet ”återan-
vändning” även omfattar indirekta förfoganden, se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 
122–125, mål C-444/02 OPAP p. 128–131, mål C-338/02 Svenska Spel p. 103–106 och mål C-
203/02 BHB p. 107–110.  
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databas, utan indirekt utifrån en sekundär källa, ofta inte har vetskap om att upp-
gifterna härrör från en skyddad databas. En sådan användare kan inte heller be-
döma om uppgifterna i så fall utgör en väsentlig del av databasen eller hämtats 
genom otillåtna återkommande och systematiska utdrag. I sitt förslag till avgö-
rande, vilket inte motsades av EUD:s tolkningsbesked, framhöll GA att kravet 
på rättssäkerhet istället gällde till databasinnehavarens favör; innehavaren av en 
skyddad databas ska ges skydd även mot indirekta utdrag eller återanvänd-
ningar.1215 Det leder dock till mycket stor rättsosäkerhet för användare, som inte 
ges förutsättningar att bedöma om ett agerande omfattas av en förbudsrätt. 

Innan domstolen meddelade sitt tolkningsbesked framfördes i litteraturen 
synpunkten att skyddet inte bör avse indirekta utdrag.1216 Även GA hade motsatt 
sig en tolkning som inbegrep indirekta utdrag.1217 EUD:s besked att sui generis-
rätten omfattar såväl direkta som indirekta förfoganden kan kritiseras. Det fram-
står som märkligt att domstolen baserade sitt resonemang på principen om kon-
sumtion, eftersom principen överhuvudtaget inte är tillämplig på rätten till ut-
drag. Beunen har till och med gått så långt som att hävda att skyddet inte borde 
omfatta indirekta utdrag, eftersom det syftade till att belöna investeringar i upp-
rättandet av en databas och således skyddade den specifika databasen mot vissa 
förfoganden ur den; skyddet bör inte utsträckas till informationen i den, en tolk-
ning som hon finner stöd för i skälen 45 och 46 till direktivet.1218  
 

Skäl 45 till direktivet anger att rätten att förhindra utdrag och/eller återan-
vändning utan tillstånd inte ger upphov till någon utvidgning av upphovs-
rätten till enkla fakta eller data. Skäl 46 anger att faktum att det finns en 
rätt att förhindra utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig 
del av verk, data eller element i en databas inte ger upphov till någon ny 
rätt för detta specifika verk, för dessa specifika data eller element. 
 

I ett traditionellt ensamrättsperspektiv kan det framstå som rimligt att även indi-
rekta utdrag omfattas av sui generis-rätten. Skyddet mot indirekta utdrag är en in-
neboende motstridighet och en tvetydighet som sui generis-rätten i sig själv ger uttryck åt 
där den söker kombinera egenskaper som traditionellt hänförs till immateriella 
ensamrätter med ett skydd för rena investeringar.1219 

Riis och Schovsbo har kritiserat att sui generis-rätten omfattar indirekta förfogan-
den, eftersom det ger den som både skapat innehållet och upprättat basen en 

                                                      
1215 GA:s yttrande i C-304/07 Directmedia Publishing p. 56 f. med hänvisning till mål C-203/02 
BHB p. 52 f. 
1216 Se t.ex. Bensinger 1999 s. 189 f. och Chalton i EIPR 2001 s. 299. 
1217 GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 100: ”Begreppet utdrag skall emellertid inte heller tolkas 
så extensivt, att även en indirekt överföring omfattas därav. Det krävs tvärtom en direkt överföring 
till ett annat medium.” 
1218 Beunen 2007 s. 161 f. 
1219 Op. cit. s. 162. 



 261 

mycket stark ställning – närmast en rätt till informationen i sig.1220 Att sui generis-
rätten skyddar även mot indirekta förfoganden innebär dock inte att en framstäl-
lare av en databas ges en rätt till innehållet i sig. Med andra ord är sui generis-rätten 
inte ett prioritetsskydd – såsom det patenträttsliga skyddet – utan snarare ett efter-
bildningsskydd likt upphovsrättens. Att framställa en liknande databas utifrån 
samma källa som den första basen, dvs. utan att förfoga vare sig direkt eller indi-
rekt över den första basen, innebär inte intrång i den första basen, vilket implice-
ras av skäl 18 till direktivet. 

Frågan om indirekta förfoganden har exemplifierats i förhandsavgöranden 
från EUD. Av begäran om förhandsavgörande i BHB framgick att de uppgifter 
om hästkapplöpningar som fanns på svarandens (William Hills) webbplats och 
som härrörde från kärandens (BHB m.fl.) databas kom från tidningar som getts 
ut dagen före loppet och från tredje part. Svaranden gjorde utdrag av uppgifter 
(som härrörde från databasen) från dessa två källor och integrerade dem i sitt 
eget elektroniska system. Därefter återanvände svaranden uppgifterna genom att 
göra dem tillgängliga för allmänheten på sin webbplats, för att spelarna skulle 
kunna satsa på hästar. Den omständigheten att svaranden inte hade hämtat upp-
gifterna direkt från kärandens databas hade enligt EUD ingen betydelse vid be-
dömningen av om svaranden gjort förfoganden i form av utdrag och återanvänd-
ning.1221 

8.2.3 Utdrag 

8.2.3.1 Bred tolkning och vidsträckt innebörd  
Viss doktrin har anfört att rätten till utdrag har likheter med det upphovsrättsliga 
begreppet exemplarframställning, och därmed omfattar många av de förfoganden 
som exemplarframställningsbegreppet tar sikte på, t.ex. kopiering, utskrift och 
nedladdning.1222 Jag har ställt sig mer tveksam till en sådan analogi, särskilt ef-
tersom unionslagstiftaren medvetet har valt ett annat begrepp än det upphovs-
rättsliga.1223 Denna uppfattning har också fått stöd i uttalanden från EUD.1224 

Domstolen har anfört att unionslagstiftaren har använt sig av verbet ”kopiera” 
bl.a. i skälen 7 och 38 i direktivets ingress för att uttrycka att begreppet ”utdrag” 

                                                      
1220 Riis & Schovsbo i EIPR 2007 s. 2. 
1221 Mål C-203/02 BHB p. 63–66.  
1222 Se t.ex. Davison 2003 s. 87, Koumantos i RIDA 1997 s. 121, Cook 2010 avsnitt 3.130, Derclaye 
2008 s. 106, Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.25 och Hugenholtz 2016 s. 405 f. 
1223 Se Axhamn 2006 s. 57. 
1224 Se mål C-604/10 Football Dataco m.fl. I p. 27: ”Vidare följer det av en jämförelse av respektive 
begrepp i artikel 3.1 och artikel 7.1 i direktiv 96/9 som av andra bestämmelser eller skäl i direktivet 
– i synnerhet artikel 7.4 och skäl 39 – att upphovsrätten och ’rätten av sitt eget slag’ är två själv-
ständiga rättigheter med olika föremål och tillämpningsvillkor.” Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 
Oy Veikkaus p. 112, mål C-444/02 OPAP p. 118, mål C-338/02 Svenska Spel p. 93 och mål C-
203/02 BHB p. 97. 
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avsåg att omfatta förfoganden genom vilka databasen eller den berörda delen 
därav fortsätter att existera på sitt ursprungliga medium.1225 

 
Enligt skäl 7 i ingressen till direktivet kräver upprättandet av databaser ”en 
betydande insats av mänskliga, tekniska och finansiella resurser, men det 
är möjligt att till en betydligt lägre kostnad kopiera eller få tillgång till dem 
än vad det kostar att själv skapa dem.” Enligt skäl 38 utsätter den alltjämt 
ökande användningen av numerisk teknologi databasproducenten ”för ris-
ken att innehållet i hans databas kopieras och omarbetas elektroniskt utan 
tillstånd för att med innehållet tillverka en annan databas med ett identiskt 
innehåll men som inte skulle strida mot upphovsrätten till sammanställ-
ningen av den ursprungliga basens innehåll.” 

 
Begreppet utdrag avser varje otillåtet förfogande i form av tillägnande av hela eller 
en del av innehållet i en databas; det är oberoende av arten eller formen av det 
förfaringssätt som använts. Det avgörande kriteriet är i detta avseende om det 
gjorts en ”överföring” av hela eller en del av innehållet i den aktuella databasen 
till ett annat medium, av samma slag som det som databasen är lagrat på eller av 
ett annat slag. En sådan överföring förutsätter att hela eller en del av innehållet i 
en databas återfinns på ett annat medium än den ursprungliga databasen.1226 Även 
med den tolkning som EUD har gett begreppet utdrag, kan det omfatta situat-
ionen att visst innehåll ”förs över” från ett medium till ett annat, dvs. att det 
utplånas från sitt ursprungliga medium och lagras i ett annat. 

Det är utan betydelse vilket förfaringssätt som har använts för att åstadkomma 
ett utdrag. Det kan ske genom ett tekniskt förfaringssätt för att kopiera innehållet, 
t.ex. fotokopiering, nedladdning och ”kopiera/klistra-in”-förfaranden.1227 I skäl 
13 i direktivets ingress nämns elektromagnetiska, elektrooptiska ”eller andra lik-
nande metoder”. Ytterligare exempel torde inkludera att innehållet i en databas 
skrivs ut på papper eller att det kopieras från en hårddisk till extern minnesbärare 
eller vice versa.1228 Domstolen har anfört att de förfaringssätt som omfattas även 
inkluderar vanliga manuella förfaringssätt, såsom att för hand föra över en uppgift 
från en databas, dvs. det behöver inte ske en mekanisk ”direkt” överföring från 
ett medium till ett annat.1229 Att söka i en databas och därefter nedteckna dess in-
nehåll när det visas på en bildskärm utgör således ett utdrag.1230 Begreppet utdrag 
ska således tolkas fritt från formella, tekniska eller fysiska kriterier. Domstolen 
har funnit stöd för den slutsatsen i skäl 14 och 21 i direktivets ingress. Skäl 14 

                                                      
1225 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 30.  
1226 Op. cit. p. 31 och 34–36.  
1227 Op. cit. p. 37, 40 och 49.  
1228 GA:s yttranden i mål C-203/02 BHB p. 98–99. 
1229 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 37, 40 och 49.  
1230 Jfr GA:s yttrande i Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 51. 
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anger att ”[d]et skydd som detta direktiv inför bör utsträckas att gälla icke-elektro-
niska databaser”, och skäl 21 deklarerar att direktivet inte förutsätter att det 
material som en databas innehåller ”fysiskt har lagrats på ett organiserat sätt.”1231  

Att begreppet utdrag ges en teknikneutral avfattning är koherent med EUD:s 
tolkningsbesked; det omfattar såväl analoga som elektroniska databaser, en kopp-
ling som EUD också har konstaterat.1232 Behovet av att ge begreppet databas en 
teknikneutral avfattning mot bakgrund av den teknikneutrala definitionen av da-
tabas har också framhållits av GA.1233  

Sammanfattningsvis torde begreppen omfatta såväl alla nu kända som i fram-
tiden nya former för lagring i ett medium. Däremot torde det gå för långt att 
inbegripa förfogandet till att betraka innehållet i en databas med blotta ögat. Sådana 
tolkningar har förts fram i doktrinen och baseras på att nervceller skulle vara ett 
sådant medium till vilket en överföring kan ske såväl tillfälligt som permanent.1234 
Det skulle vara för långtgående att anse att den mänskliga hjärnan utgör ett sådant 
”medium” som avses i direktivet. Det skulle innebära oöverkomliga bevissvårig-
heter om rätten till utdrag omfattade även betraktandet av databasens innehåll 
med blotta ögat.1235 Vidare skulle en utsträckning av rätten till utdrag till att om-
fatta sådana förfoganden ovillkorligen innebära att rätten till utdrag kom att om-
fatta analoga sökningar. Såsom GA har framhållit är det för begreppet utdrag – 
till skillnad från begreppet återanvändning – oväsentligt om det finns något inslag 
av offentlighet. Även privata utdrag omfattas.1236  

8.2.3.2 Varaktig eller tillfällig 
Artikel 7.2.a anger att begreppet ”utdrag” inkluderar såväl varaktiga som tillfälliga 
överföringar. EUD har anfört att gemenskapslagstiftarens syfte med att uttryck-
ligen inkludera tillfälliga utdrag är att utesluta förekomsten av en de minimis-regel 
vid tolkningen och tillämpningen av begreppet utdrag.1237 Att definitionen av be-
greppet utdrag uttryckligen inkluderar tillfälliga utdrag kan ses i kontrast till att 
det såväl vid databasdirektivets antagande som därefter på internationell nivå har 
förekommit skilda uppfattningar om tillfälliga exemplarframställningar ska anses 
omfattade av den upphovsrättsliga ensamrätten. Visserligen innehöll datorpro-
gramdirektivet ett skydd för tillfälliga exemplarframställningar, men BK innehål-
ler inte någon uttrycklig bestämmelse om det. När WCT och infosocdirektivet 
antogs gjordes vissa förtydliganden i detta avseende1238, men databasdirektivets 
referens till tillfälliga utdrag innebar när det antogs endast ett förtydligande som 

                                                      
1231 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 38.  
1232 Se ovan avsnitt 6.2. 
1233 GA:s yttrande i mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 40 och 55. 
1234 Se Chalton i CLSR s. 296 och Gaudrat i RTD com 1999 s. 404, 407 och 409. 
1235 Derclaye 2008 s. 105 och Beunen 2007 s. 160. Jfr Axhamn i NIR 2009 s. 151. 
1236 GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 115, mål C-444/02 OPAP p. 121, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 96 och mål C-203/02 BHB p. 100. 
1237 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 43. 
1238 Se avsnitt 7.6.3.3. 
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inte hade någon direkt motsvarighet i det dåvarande upphovsrättsliga systemet 
som helhet. När databasdirektivet antogs bedömdes det som en tydlig förstärkning 
av databasrätten jämfört med upphovsrätten. 

Utöver den uttryckliga hänvisningen till tillfälliga utdrag i artikel 7.2 a innehål-
ler direktivet inte något klargörande i övrigt av vad som avses med att ett utdrag 
är tillfälligt. I Apis-Hristovich-avgörandet har EUD uttryckt att skillnaden mellan 
en varaktig överföring och tillfällig överföring ska sökas i den tidsperiod under 
vilken de element i den ursprungliga databasen som blivit föremål för utdrag har 
lagrats på ett annat medium: 

 
”Varaktig överföring föreligger när nämnda element varaktigt har lagrats 
på ett annat medium än det ursprungliga, medan tillfällig överföring före-
ligger när dessa element lagras under en begränsad tid på ett annat me-
dium, till exempel i datorns internminne.”1239  
 

Tidpunkten för när ett utdrag ur en elektronisk databas anses inträffa är när de 
element som utdraget avser lagras på ett annat medium än det ursprungliga, obero-
ende av om lagringen är av varaktig eller tillfällig karaktär.1240  

Direktivet förefaller neutralt i förhållande till om ett utdrag är av varaktig eller 
tillfällig karaktär, dvs. att det inte gör någon skillnad i fråga om det i objektiv 
mening föreligger ett utdrag av varaktig eller tillfällig karaktär.  

Särskilt om sökning  
En fråga som har varit föremål för diskussion i doktrinen är sui generis-rättens 
tillämpning på s.k. tillfälliga utdrag som aktualiseras vid sökning i elektroniska 
databaser. Resonemanget tar sin utgångspunkt i de tekniska förutsättningar som 
gäller för sökning i sådana databaser. För att sökning i en elektronisk databas, 
t.ex. en online-databas, överhuvudtaget ska vara tekniskt möjlig förutsätts att den 
– eller åtminstone en del av den – tillfälligt lagras på användarens terminal, t.ex. 
i en dators arbetsminne. Därmed görs ett utdrag av hela eller en del av databasens 
innehåll till ett annat medium (arbetsminnet).1241 Frågan aktualiserades redan i 
kommissionens första utkast till direktiv, men då endast i relation till det upp-
hovsrättsliga skyddet; ensamrätten omfattade uttryckligen även tillfälliga exem-
plarframställningar just för att innehavaren skulle kunna villkora tillgång till da-
tabasen.1242 För att balansera mot användarens intressen uppställdes en inskränk-
ningsbestämmelse enligt vilken en behörig användare gavs rätt att använda databa-
sen i enlighet med uppställda avtalsvillkor eller – i frånvaro av sådana villkor – 

                                                      
1239 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 44.  
1240 Op. cit. p. 45 och 55. 
1241 Se t.ex. Chalton i EIPR 1998 s. 182 och Davison 2003 s. 87 f. Jfr Axhamn i NIR 2009 s. 151 f. 
1242 Se Utkastets artiklel 5(a) samt skäl 23 i utkastets ingress samt styckena 5(a) och 6.1 i del två av 
utkastets förklarande memorandum. 
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rätt att få tillgång till basen och söka i den.1243 För det kompletterande skyddet 
mot illojala förfoganden uppställdes inte några motsvarande bestämmelser och 
det är oklart om rätten omfattade även tillfälliga förfoganden som förutsätts för 
sökning i elektroniska databaser.1244 Under förhandlingarna i rådet infördes för-
tydligandet att sui generis-rätten inkluderar även tillfälliga utdrag, vilket kombine-
rades med skäl 44 i ingressen till direktivet i syfte att klargöra att rätten även 
omfattar vissa tillfälliga förfoganden som är nödvändiga för åtkomst till elektro-
niska databaser: 
 

”Om det krävs att hela eller en väsentlig del av innehållet varaktigt eller 
tillfälligt överförs till ett annat [medium] för att innehållet i en databas skall 
kunna visas på en bildskärm, behövs rättsinnehavarens tillstånd för sådant 
förfogande.”1245 
 

Frågan om sökning aktualiserades första gången i BHB-avgörandet. EUD tog sin 
utgångspunkt i definitionen av begreppen utdrag och återanvändning och an-
förde att sui generis-rätten omfattar endast förfoganden av dessa legaldefinitioner 
och uttryckte att sökning inte ingår i dessa begrepp. En databasproducent kunde 
visserligen reservera sig rätten att ensam ha tillgång till sin databas eller att välja 
att ge endast vissa personer tillgång till den, eller till och med uppställa särskilda 
villkor för tillgång, t.ex. finansiella sådana. Om producenten emellertid gjorde 
innehållet i databasen tillgängligt för allmänheten – även om detta skedde mot 
betalning – kunde man inte med stöd av sui generis-rätten motsätta sig att tredje 
man sökte information i databasen. Vidare uttalade domstolen att samma sak 
gällde om databasproducenten gav en tredje man tillstånd att återanvända inne-
hållet i databasen, dvs. att göra det tillgängligt för allmänheten. Domstolen an-
förde att det framgick av definitionen av begreppet återanvändning i artikel 7.2 b 
i direktivet, jämförd med skäl 41, att producentens medgivande till återanvänd-
ning av databasen eller av en väsentlig del av den innebar att samtyckte till att 
databasen eller den berörda delen gjordes tillgänglig för allmänheten av en tredje 
man som hade fått detta tillstånd. Genom att tillåta återanvändning skapade da-
tabasproducenten ett alternativt sätt att få tillgång till innehållet i basen och att 
söka i den. Domstolen framhöll dock att förhållandet att tredje man kunde söka 
i databasen hos någon som hade tillstånd från databasproducenten att vidta åter-
användningar inte hindrade databasproducenten från att få tillbaka kostnaden för 
sin investering. Det var möjligt för framställaren att ta ut en avgift för återan-
vändning av hela eller en del av databasen. Vid fastställande av denna avgift skulle 
                                                      
1243 Se Utkastets artiklar 6.1 och 6.2 samt skälen 24 f. i utkastets ingress samt styckena 6.1–3 i del 
två av utkastets förklarande memorandum. 
1244 Se Utkastets artiklar 1.2, 2.5 och 8.4–8.5 samt skälen 28 f. och 37 i utkastets ingress. 
1245 Den svenska språkversionen av skäl 44 till direktivet använder sig av begreppet ”hjälpmedel”, 
men såväl den engelska (”medium”), franska (”support”) som den tyska (”Datenträger”) språkvers-
ionen använder begrepp som bättre svarar mot begreppet ”medium”. Det är också det begrepp 
som EUD själv har använt vid referens till skäl 44, se mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 47. 
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det tas hänsyn särskilt till eventuella framtida sökningar och till att databaspro-
ducenten garanterades en skälig ersättning för sina investeringar.1246 

I BHB-avgörandet förtydligade dock domstolen att databasproducent med 
stöd av sui generis-rätten i artikel 7.1 kan förhindra att en behörig användare av data-
basen, dvs. en användare vars rätt att söka i databasens innehåll följer av databas-
producentens direkta eller indirekta samtycke, från att företa förfoganden i form 
av utdrag eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet i data-
basen. Enligt domstolen medförde databasproducentens samtycke till sökning i 
basen nämligen inte att sui generis-rätten konsumerades.1247 

Förbudet i artikel 7.1 rör dock förfoganden i form av utdrag eller återanvänd-
ning endast av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas vars upprät-
tande har krävt en väsentlig investering. Det framgår av artikel 8.1 i direktivet att 
sui generis-rätten inte innebär ett förbud – med undantag för de fall som avses i 
artikel 7.5 i direktivet – för en behörig användare att göra utdrag av och återan-
vända icke väsentliga delar av innehållet i en databas. Dessutom anger artikel 9 tre 
situationer där det är möjligt för medlemsstaterna att föreskriva att en behörig 
användare av en databas får återanvända och göra utdrag ur en ”väsentlig del” av 
innehållet.1248 

Med tillämpning på elektroniska databaser utvecklade domstolen i Directmedia-
avgörandet sina uttalanden i BHB-avgörandet och anförde att ett utdrag av hela 
eller en väsentlig del av innehållet i en skyddad databas till ett annat medium, när 
utdraget är nödvändigt för att innehållet ska kunna visas på skärm, utgör ett så-
dant utdrag som innehavaren av en sui generis-rätt kan villkora med sitt tillstånd. 
Domstolen fann stöd i det ovan nämnda skäl 44 till direktivet.1249 Tillstånd från 
innehavaren av en sui generis-rätt kan således krävas även för åtgärder som i prak-
tiken innebär sökning i databasen, t.ex. utdrag av hela eller en väsentlig del av 
innehållet i en databas på en skärm. Det torde gälla såväl situationen att den som 
företar sökningen är en behörig användare som genom en sökning gör ett utdrag 
av hela eller en väsentlig del av databasen, som att en behörig användare gör flera 
sökningar som resulterar i utdrag över icke väsentliga delar av innehållet i en da-
tabas om åtgärdena sammantagna motsvarar förutsättningarna i artikel 7.5.1250  

Beträffande väsentliga respektive icke väsentliga delar som förutsätts för sök-
ning finns det möjligen en skillnad mellan databaser som kan åtkommas online 

                                                      
1246 Mål C-203/02 BHB p. 54–57. 
1247 Op. cit. p. 58 ff. 
1248 Op. cit. p. 60–62.  
1249 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 47.  
1250 Jfr mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 47, 53 och 59–60. Domstolens tolkning har fått 
stöd inom doktrinen av Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.29. Jfr viss doktrin som anförde 
att EUD:s uttalanden i BHB kunde tolkas som att sökning i en elektronisk databas som hade gjorts 
tillgänglig för allmänheten alltid var möjlig på grund av implicit samtycke (till sådana tillfälliga ut-
drag), se Davison & Hugenholtz i EIPR 2005 s. 118. Jfr Derclaye 2008 s. 104 och och Herr 2008 
s. 141. 
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och sådana som kan åtkommas offline: Att åtkomma en offline-databas förutsät-
ter lagring i datorns arbetsminne av en väsentlig del, medan åtkomst till en online-
databas normalt förutsätter endast utdrag/överföringar av enskilda uppgifter.1251  

I praktiken kan rätten till tillfälliga utdrag innebära att sui generis-rätten omfattar 
även vanlig webbsurfning (eng. browsing), dvs. tillgång till eller möjlighet att titta 
på visst material på internet.1252  Sui generis-skyddet uppställer inte någon särskild 
inskränkning eller något undantag som tar sikte på tillfälliga utdrag som är nöd-
vändiga för att kunna lyssna till och se på material i digital miljö utan att göra 
intrång.1253 Rätten för databasproducenten att villkora sådana tillfälliga utdrag av 
hela eller väsentliga delar av innehållet i en databas som är nödvändiga för att få 
tillgång till och söka i en digital databas kan beskrivas som en accessrätt.1254  

En närliggande fråga, som inte direkt har berörts av EUD i de aktuella data-
basmålen, är om visningen på skärm av innehållet i en databas i sig kan utgöra ett 
utdrag. von Lewinski har anfört att skäl 44 synes implicera att själva visningen inte 
i sig ska bedömas som ett utdrag, utan snarare att sådan visning förutsätter att 
det sker ett utdrag som är åtskild från själva skärmvisningen.1255 Emellertid anger 
inte skäl 44 vilket ”medium” – datorns minne eller dess skärm – det är som in-
nehållet förs över till. Eftersom det rent tekniskt sker en tillfällig överföring av 
innehållet till skärmytan och tolkningen av begreppet ska ske oberoende av vilket 
förfaringssätt som används, torde ett sådant förfarande betecknas som ett utdrag. 
En sådan tolkning ligger också i linje med den innebörd som EUD har gett det 
upphovsrättsliga begreppet exemplarframställning, där visning på skärm har be-
dömts vara en sådan tillfällig exemplarframställning som ingår i upphovsman-
nens ensamrätt.1256 Liksom för de tillfälliga exemplar som uppstår i datorns minne 
i samband med webbsurfning m.m. omfattas dock sådana tillfälliga exemplar-
framställningar vanligtvis av den särskilda inskränkningsbestämmelsen.1257 

Sammanfattningsvis utgör det inte ett utdrag om användaren söker, ser eller 
lyssnar på en analog databas, t.ex. på papper, medan det däremot föreligger ett 
utdrag om samma förfogande sker över innehållet i en elektronisk databas. Det 
torde i en sådan situation uppstå ett tillfälligt utdrag såväl i datorns minne som 
på dess skärm. I det avseendet beror omfattningen av databasinnehavarens rätt 

                                                      
1251 Derclaye 2008 s. 104 och Westkamp i IIC 2003 s. 772. 
1252 Derclaye 2008 s. 104, Davison 2003 s. 87 f. och Chalton i EIPR 1998 s. 182. 
1253 Se avsnitt 9.6. 
1254 Westkamp i IIC 2003 s. 798. 
1255 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.29 och 9.8.12. 
1256 Se de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 
157 ff. I p. 159 anför domstolen att artikel 2 a i infosocdirektivet ska tolkas så att rätten till mång-
faldigande omfattar flyktiga fragment av verk på en tv-skärm, förutsatt att dessa fragment innehåller 
element som ger uttryck för de berörda upphovsmännens egen intellektuella skapelse, varvid den 
helhet som består av de fragment som mångfaldigas samtidigt ska undersökas för att pröva 
huruvida den innehåller sådana element.  
1257 Se de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 
161 ff. angående tolkningen av artikel 5.1 i infosocdirektivet. 
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alltså på i vilket medium – eller med andra ord medelst vilken teknik – som en 
databas är lagrad.  

8.2.4 Återanvändning 

8.2.4.1 Bred tolkning och vidsträckt innebörd 
I likhet med begreppet utdrag i förhållande till det upphovsrättsliga begreppet 
exemplarframställning har viss doktrin anfört att begreppet återanvändning har pa-
ralleller med förfoganden som ryms inom ramen för det upphovsrättsliga begrep-
pet tillgängliggörande för allmänheten. 1258 

I artikel 7.2 b i databasdirektivet definieras återanvändning som ”[varje form 
av tillgängliggörande för allmänheten av] hela eller en väsentlig del av innehållet 
i en databas … genom spridning av exemplar, uthyrning, on-lineöverföring eller 
överföring i någon annan form”. Definitionen av begreppet återanvändning åter-
ges här i den språkdräkt som används av EUD.1259 Den svenska språkversionen 
av direktivet anger i artikel 7.2 b att med begreppet ”återanvändning” avses ”när 
hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas görs tillgänglig för allmän-
heten genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line överföring eller överfö-
ring i någon annan form.” I den svenska språkversionen av direktivet saknas i 
artikel 7.2 b en motsvarighet till det uttryck som på engelska motsvaras av ”any 
form” och som även används i andra språkversioner, se bl.a. de franska (”toute 
forme”), tyska (”jede Form”) och danska (”enhver form”) språkversionerna. 
EUDs språkdräkt stämmer bättre överrens med övriga språkversioner och an-
vänds därför här.1260 

Som anförs ovan ska begreppet återanvändning tolkas extensivt så att det om-
fattar varje förfogande som producenten av en sui generis-skyddad databas inte har 
lämnat tillstånd till, och som innebär att hela eller delar av databasens innehåll 
sprids till allmänheten. Arten och formen av det förfaringssätt som används sak-
nar i detta avseende betydelse.1261 Begreppen hela och väsentliga delar ska ges 
samma innebörd som gäller för rätten till utdrag.1262 

EUD har framhållit att användningen av uttrycket ”görs tillgänglig för allmän-
heten” i artikel 7.2 b visar att unionslagstiftaren gett begreppet återanvändning 
en vid betydelse.1263 En sådan vidsträckt betydelse av begreppet återanvändning 

                                                      
1258 Se t.ex. Davison 2003 s. 88 f., Koumantos i RIDA 1997 s. 121, Davison 2003 s. 87 ff. och Cook 
2010 avsnitt 3.130.  
1259 Se mål C-203/02 BHB p. 49. 
1260 Se även översättarens synpunkter i anslutning till den svenska språkversionen av GA:s yttrande 
i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 121, OPAP p. 127, mål C-338/02 Svenska Spel p. 102 och mål C-
203/02 BHB p. 106.  
1261 Mål C-203/02 BHB p. 45, 46, 51, 61 och 67, mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 49 samt mål C-
173/11 Football Dataco m.fl. II p. 20. 
1262 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.41. 
1263 Mål C-203/02 BHB p. 51, mål C-173/11 Football Dataco m.fl. II p. 20 och mål C-202/12 
Innoweb p. 33. 
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stöds av det syfte som unionslagstiftaren haft med att inrätta sui generis-rätten.1264 
Mot bakgrund av detta syfte ska begreppet återanvändning tolkas på så sätt att 
det hänför sig till varje förfogande som består i att utan databasproducentens 
samtycke tillgängliggöra resultaten av dess investering för allmänheten, varige-
nom databasproducenten berövas inkomster som är avsedda att göra det möjligt för 
honom att täcka kostnaden för denna investering.1265 Liksom för begreppet ”ut-
drag” gäller att begreppet återanvändning således har inslag av skydd mot ren 
förmögenhetsskada. 

Referensen till ”genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line överföring 
eller överföring i någon annan form” och särskilt ledet ”i någon annan form” 
möjliggör även en vid tolkning av definitionen av återanvändning på grundval av 
syftet med sui generis-rätten.1266 De angivna sätten för ”återanvändning” – ”sprid-
ning av exemplar”, ”uthyrning” och ”on-line-överföring” – ska förstås endast 
som en exemplifierande uppräkning. Det följer av tillägget ”överföring i någon 
annan form”. Det följer också av det uttryckliga undantaget för offentlig utlåning 
i andra meningen av artikel 7.2 b att uppräkningen rimligtvis inte är uttömmande 
(eftersom sådan utlåning inte omnämns i första meningen i samma artikel). Till 
kategorin ”överföring i någon annan form” torde höra t.ex. överföring i nätverk 
som inte kan karakteriseras som ”on-line”.1267 En viktig skillnad är att rätten till 
återanvändning jämförd med begreppet utdrag avser endast förfoganden som 
sker till en allmänhet.  

8.2.4.2 Spridning av exemplar 

8.2.4.2.1 Allmänt om spridningsbegreppet 
En av de former för återanvändning som uttryckligen omnämns i artikel 7.2 b är 
spridning. Begreppet spridning är välkänt från upphovsrättsområdet och de prin-
ciper som har utvecklats för dess tolkning där bör fungera som vägledning för 
tolkningen av spridningsbegreppet för sui generis-rätten. En allmän utgångspunkt 
torde således vara att ordet spridning tar sikte på databaser som finns i fysiska 
bärare, såsom CD-rom eller kataloger som återges på papper. En annan utgångs-
punkt är att spridningsbegreppet omfattar förfoganden i form av försäljning eller 
gåva av fysiska exemplar. 

Till skillnad från vad som gäller för det upphovsrättsliga skyddet omfattar sui 
generis-rättens spridningsbegrepp dock inte uthyrning eller utlåning, vilket följer av 
att dessa båda rättigheter nämns särskilt i artikel 7.2 b; rätten till uthyrning nämns 
som en egen rättighet, medan rätten till utlåning utelämnas från sui generis-rättens 
tillämpningsområde. För sui generis-rätten gäller således att spridningsbegreppet 
omfattar skilda former av överlåtelse av egendom snarare än besittningsövergång. De 

                                                      
1264 Directmedia Publishing, p. 32 och mål C-202/12 Innoweb p. 34. 
1265 Mål C-203/02 BHB p. 51) och mål C-202/12 Innoweb p. 37. 
1266 Mål C-202/12 Innoweb p. 38. 
1267 Se t.ex. Beunen 2007 s. 168. 
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särskilda omnämnandena av uthyrning och utlåning förhindrar inte medlemssta-
terna från att i sin nationella rättsordning medge en bred rätt till spridning som 
omfattar uthyrning, kombinerad med en princip om konsumtion endast för rät-
ten till återförsäljning, så att rättighetshavaren behåller rätten till uthyrning även 
efter den första försäljningen, vilket krävs enligt andra meningen i punkten b (se 
om konsumtion strax nedan).1268 

8.2.4.2.2 Konsumtion  
I andra meningen av artikel 7.2 b finns en bestämmelse om konsumtion av sui 
generis-rätten. Där anges att när en kopia – vad som avses är rimligtvis ett fysiskt 
exemplar1269 – av databasen en gång har sålts inom genomskapen av rättsinneha-
varen eller med dennes medgivande, konsumeras rätten till det exemplaret. I lik-
het med vad som gäller på upphovsrättsområdet (och för andra immaterialrätter) 
uppställs för sui generis-rätten en princip om regional konsumtion.  

I EUD-praxis har domstolen anfört att konsumtion gäller endast i fråga om 
vidareförsäljning av det fysiska exemplar som har försålts, men däremot inte för 
databasinnehavarens rätt att kontrollera utdrag och återanvändning av innehållet i 
exemplaret.1270 Vidare har EUD anfört att om en återanvändning har skett på 
något annat sätt än genom försäljning, så inträder inte någon konsumtion. I fråga 
om on-line-överföring anges detta uttryckligen i skäl 43 i direktivet:1271 
 

”Om användaren verkställer en on-line överföring med [rättighetshava-
rens] medgivande konsumeras inte rätten att förbjuda återanvändning var-
ken av databasen eller av en materiell kopia av hela eller en del av denna 
bas.” 
 

Medan den svenska språkversionen (felaktigt) använder sig av begreppen ”upp-
hovsman”, använder sig andra språkversioner av det mer neutrala begreppet ”rät-
tighetshavare”, se t.ex. de engelska (”rightholder”), franska (”titulaire du droit”), 
tyska (”des Rechtsinhabers”) och danska (”rettighedshaverens”) språkversion-
erna. Vidare ger såväl referensen till ”återanvändning” som att skäl 43 finns i den 
del av ingressen som rör sui generis-rätten, vid handen att begreppet ”rättighetsha-
vare” är mer korrekt än ”upphovsman”. Att konsumtion kan omfatta endast rät-
ten till vidareförsäljning av ett fysiskt exemplar innebär också att det inte finns 

                                                      
1268 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.43 och Cook 2010 avsnitt 3.130. 
1269 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 124, mål C-444/02 OPAP p. 130, mål C-
338/02 Svenska Spel p. 105 och mål C-203/02 BHB p. 109. I den svenska språkversionen av GA:s 
yttranden i dessa mål påpekar också översättaren att det som avses torde vara ”den första försälj-
ningen av ett exemplar”, vilket bättre svarar mot uttrycket i den tyska språkversionen av direktivet 
”Erstverkauf eines Vevielfältigungsstücks.” 
1270 Mål C-203/02 BHB p. 52.  
1271 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 124, mål C-444/02 OPAP p. 130, mål C-
338/02 Svenska Spel p. 105 och mål C-203/02 BHB p. 109. 
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någon begränsning i antalet återanvändningar eller utdrag som kan kräva databa-
sinnehavarens tillstånd. En sådan slutsats ligger i linje med domstolens bedöm-
ning att sui generis-rätten även omfattar indirekta förfoganden i form av utdrag 
eller återanvändning.1272  

Ordalydelsen av konsumtionsprincipen för sui generis-rättens spridningsrätt in-
nebär att konsumtion kan uppstå endast vid försäljning av ett fysiskt exemplar av 
en databas, men däremot inte vid gåva eller om äganderätten till databasen på 
annat sätt överlåts utan krav på motprestation. Sådana spridningsförfoganden 
innebär inte någon konsumtion av rätten till vidareförsäljning.1273 Jag delar den 
bedömningen, men det skapar utmaningar i förhållande till det upphovsrättsliga 
skyddet för databaser, som inte uppställer motsvarande begränsning. 

8.2.4.2.3 Uthyrning  
Som ytterligare en form av återanvändning anges i artikel 7.2 b rätten till ”uthyr-
ning”. Den nämns uttryckligen där, eftersom innehavare av en sui generis-rätt till 
en databas inte omfattas av den rätt till uthyrning som gäller för upphovsmän, 
utövande konstnärer, fonogramframställare och filmproducenter enligt artikel 3 
i direktivet om utlåning och uthyrning. Eftersom databasdirektivet inte innehåller 
någon egen definition av begreppet uthyrning torde vägledning för förståelse av 
detta begrepp dock kunna nås genom motsvarande begrepp i artikel 2.1 a direk-
tivet om uthyrning och utlåning, där fråga är om upplåtelse för bruk under en 
begränsad tid mot direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta. 

Behovet av att avgränsa begreppet uthyrning motiveras särskilt av att sui gene-
ris-rätten inte omfattar förfoganden i form av utlåning, se strax nedan i avsnitt 
8.3.4.2.2, eftersom begreppet uthyrning uppställer villkoret ”kommersiell nytta”, 
snarare än betalning. Offentliga institutioner, såsom bibliotek, tar ofta ut en avgift 
från användarna för vissa av sina tjänster, och skulle därigenom omfattas av ut-
hyrningsrätten om uthyrning avgränsades i förhållande till utlåning genom erläg-
gande av en avgift. En sådan innebörd av begreppet uthyrning skulle strida mot 
syftet med att exkludera utlåning från sui generis-rättens tillämpningsområde.1274 

8.2.4.2.4 Undantaget för utlåning 
Enligt tredje meningen i artikel 7.2 b omfattas offentlig utlåning inte av rätten till 
återanvändning och omfattas således inte av den sui generis-rätt som ska tillerkän-
nas en databasproducent: ”Utlåning från en inrättning som är tillgänglig för all-
mänheten utgör inte utdrag eller återanvändning.” 

Liksom för begreppet uthyrning saknas en definition av begreppet utlåning. 
Den svenska språkversionen är mer explicit än övriga språkversioner genom att 
referera till ”en inrättning som är tillgänglig genom allmänheten”, vilket synes 

                                                      
1272 Mål C-203/02 BHB p. 52 f. Se även GA:s yttranden i mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 
50 och C-173/11 Football Dataco m.fl. II p. 40.  
1273 Derclaye 2008 s. 106. 
1274 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.46. 



 272 

vara inspirerat av den definition av begreppet utlåning som ges i artikel 2 b i 
uthyrnings- och utlåningsdirektivet: ”[U]pplåtelse för bruk under en begränsad 
tid utan direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta när upplåtelsen 
sker genom inrättningar som är tillgängliga för allmänheten.”  

Det är oklart varför det i undantaget för utlåningsrätten utöver referensen till 
rätten till återanvändning också anges att utlåning inte är en handling som innebär 
utdrag. Med utgångspunkt i de sätt på vilka utlåning sker torde nämligen något 
utdrag inte aktualiseras. En tolkning är att också undantagsbestämmelsen syftar 
till att från omfattningen av skyddet exkludera handlingar i form av utdrag som 
sker i samband med utlåning. Det skulle kunna handla t.ex. om utdrag som sker 
vid användning av ett lånat exemplar av en databas (t.ex. en CD-rom), snarare än 
lånehandlingen som sådan.1275  

8.2.4.3 Online-överföring 
Till skillnad från artikel 5 som avser det upphovsrättsliga skyddet1276, omnämner 
artikel 7.2 b uttryckligen online-överföringar som en ensamrätt.  

EUD har specificerat situationer när det föreligger en återanvändning i form 
av online-överföring. I Football Dataco m.fl. II-avgörandet anförde domstolen att 
begreppet omfattade ett förfogande som innebar att en person med hjälp av sin 
webbserver till en annan persons dator och på dennes begäran sände data som 
dessförinnan hade hämtats från en sui generis-skyddad databas. Genom en sådan 
sändning tillgängliggjordes nämligen dessa data till en person ur allmänheten.1277  

I Innoweb-avgörandet hade den hänskjutande holländska domstolen ställt frå-
gor till EUD bl.a. om artikel 7.1 i databasdirektivet skulle tolkas så, att en operatör 
av en dedikerad metasökmotor (såsom en sådan som var aktuell i det nationella 
målet) gjorde en återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en 
databas som täcktes av dennes tjänst. EUD framhöll att verksamheten hos en 
sådan dedikerad metasökmotor medförde en risk för att databasproducenten 
skulle gå miste om intäkter, i synnerhet intäkter från reklam på webbplatsen, och 
härigenom att producenten berövades inkomster som var tänkta att göra det möj-
ligt för producenten att täcka kostnaden för investeringen att bygga upp och driva 
basen.1278 EUD uttalade att en operatör som tillhandahåller en sådan dedikerad 
metasökmotor gjorde en återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehål-
let i en sui generis-skyddad databas, när metasökmotorn i) tillhandahöll slutanvän-
daren ett sökformulär som huvudsakligen erbjöd samma sökmöjligheter som da-
tabasens formulär, ii) översatte slutanvändarnas sökförfrågningar i databasens 
sökmotor ”i realtid” så att samtliga uppgifter i databasen utforskades, och iii) 
visade de erhållna resultaten för slutanvändaren i samma yttre format som det 
som användes för den egna webbplatsen, samtidigt som dubbletter samlades i en 

                                                      
1275 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.47. Jfr Derclaye 2008 s. 108. 
1276 Se avsnitt 7.6.4. 
1277 C-173/11 Football Dataco m.fl. II p. 21. 
1278 Mål C-202/12 Innoweb p. 41. 
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grupp men i en ordning som grundas på kriterier som var jämförbara med dem 
som användes av den aktuella databasens sökmotor för att visa resultaten.1279 
Domstolens uttalanden om att metasökmotorer kan omfattas av sui generis-rätten 
innebär är ett exempel på att sui generis-rätten kan ge ett ”extra” lager av skydd 
över vad som kan följa av den vanliga upphovsrätten. 

8.2.4.4 Överföring i någon annan form 
Direktivet definierar eller förklarar inte vilka slags återanvändningar som omfat-
tas av uttrycket ”överföring i någon annan form”. Utifrån att online-överföringar 
omfattas av en egen kategori återstår andra former av överföringar, såsom trad-
itionella radio- och tv-utsändningar och satellitsändingar, men även trådbundna 
sändningar, t.ex. sådana som sker via kabel. Däremot torde inte förfoganden i 
form av framföranden som sker inför en direkt närvarande publik omfattas av 
begreppet (jfr avsnitt 7.6.4.2). 

8.2.4.5 Begreppet allmänheten 
En grundläggande förutsättning för att ett förfogande ska omfattas av begreppet 
återanvändning är att det riktar sig till en allmänhet, vilket framgår av definitionen 
av återanvändning i artikel 7.2 b i direktivet. Databasdirektivet innehåller inte 
någon definition av detta begrepp. En utgångspunkt borde vara att begreppet ges 
en innebörd som motsvarar den som EUD har gett det inom ramen för rätten 
till överföring till allmänheten, enligt vilket allmänheten är ett s.k. EU-autonomt 
begrepp som ska ges en enhetlig tolkning inom unionen. Det följer inte minst av 
att unionens rättsordning ska vara enhetlig och konsekvent; begreppen allmän-
heten i databasdirektivet ska således tolkas i ljuset av de riktlinjer som EUD ut-
talat om begreppen allmänheten i infosoc- respektive uthyrnings-och utlånings-
direktivet.1280 När det gäller begreppet återanvändning har EUD framhållit också 
att uttrycket ”görs tillgängligt för allmänheten” omfattar situationer där innehållet 
i en databas görs tillgängligt för var och en och därmed är riktat till ett obegränsat 
antal människor, oberoende av hur många personer som rent faktiskt använder 
sig av denna möjlighet.1281 Denna tolkning motsvarar den som gäller för överfö-
ring till allmänheten av verk, se avsnitt 7.6.4.2. Begreppet allmänheten ska således 
även för sui generis-rätten tolkas så att det som avses är en eventuell och till antalet 
obestämd men tämligen stor krets. Med att kresten ska vara obestämd avses att kret-
sen tar sikte på personer i allmänhet, i motsats till vissa bestämda personer till-
hörande en privat krets. Begreppet eventuellt innebär att det saknar betydelse om 
personerna ur allmänheten faktiskt tar del av databasen; avgörande är att det är 
potentiellt möjligt för dem att göra det. Kriteriet att kretsen ska vara tämligen 
stor innebär att begreppet allmänheten är förenat med ett visst de minimis-krav på 
så vis att det inte omfattar alltför små eller obetydliga kretsar. Av betydelse är 

                                                      
1279 Mål C-202/12 Innoweb p. 54. 
1280 Se t.ex. Airfield p. 44. 
1281 Mål C-202/12 Innoweb p. 51. 
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dock inte enbart hur många personer som får tillgång till databasen vid ett och 
samma tillfälle, utan det ska även beaktas hur många som i följd efter varandra 
får sådan tillgång. 

8.2.5 Sui generis-rättens skyddsomfång 

8.2.5.1 Skydd för investeringen genom skydd mot förfoganden över innehållet  
Som framkommer ovan avser sui generis-skyddet i artikel 7.1 att skydda den un-
derliggande investeringen i anskaffning, granskning eller presentation av databa-
sens innehåll genom att framställaren ges rätt att förbjuda utdrag och återanvänd-
ningar av en databas i dess helhet, liksom kvalitativt och kvantitativt sett väsentliga 
delar av dess innehåll. Utgångspunkten är således att det endast är förfoganden 
över hela eller kvantitativt eller kvalitativt väsentliga delar av basen som inverkar 
negativt på producentens investering. Omvänt gäller att förfoganden över ”icke 
väsentliga delar” normalt inte bedöms ha denna effekt. För att kompensera för 
vissa situationer där återkommande och systematiska förfogaden sker över icke 
väsentliga delar finns en skyddsbestämmelse i artikel 7.5.1282 

Kopplingen mellan skydd för investeringen genom skydd mot förfoganden över 
hela eller väsentliga delar av innehållet infördes i samband med antagandet av rå-
dets gemensamma ståndpunkt. Det kom till uttryck genom införandet av den 
särskilda skyddsförutsättningen ”väsentlig investering i anskaffning, granskning 
eller presentation”. I ståndpunkten uttryckte rådet att målsättningen med sui ge-
neris-rätten var att skydda databasproducenterna mot att andra utnyttjade resulta-
ten av investeringar som producenterna gjort för att söka och samla databasin-
nehållet. Åtnjutandet av denna rätt begränsades därför till de fall när anskaffning, 
granskning eller presentation av innehållet hade utgjort en kvantitets- eller kvali-
tetsmässigt väsentlig investering.1283 Samtidigt infördes ett nytt skäl 42 i ingressen 
till direktivet: 

 
”Den särskilda rätten att förhindra olovligt utdrag och/eller återanvänd-
ning avser användarens förfoganden som överskrider dennes lagliga rätt 
och som på så vis är till men för investeringen. Rätten att förbjuda utdrag 
och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet gäller 
förutom produktion av en otillbörligen konkurrerande produkt också an-
vändaren som genom sitt förfogande undergräver investeringen på ett 
kvantitativt eller kvalitativt sett väsentligt vis.” 
 

                                                      
1282 Artikel 7.5 behandlas nedan i avsnitt 8.2.6. 
1283 Se Gemensam ståndpunkt, p. 14. Se även kommissionens meddelande med anledning av rådets 
gemensamma ståndpunkt, s. 4. 
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I tidigare förhandlingstexter uppställdes inte någon särskild förutsättning för att 
en databas skulle skyddas av en rätt mot vissa ”unfair” eller ”unauthorized” ut-
drag ur innehållet i basen.1284 Istället baserades skyddet på presumtionen att 
elektroniska databaser normalt krävde betydande insatser i form av investeringar 
m.m. för sitt upprättande.1285 Utan någon definierad skyddsförutsättning som 
kunde utgöra tydlig referens som skyddets föremål kunde rätten att förbjuda ut-
drag ur innehållet i en databas därför tolkas som ett skydd för innehållet i sig, även 
om kommissionen genom förhandlingarna med eftertryck poängterade att skyd-
det inte skulle förstås på det sättet.1286 I sin gemensamma ståndpunkt beskrev 
rådet (därför) sin avgränsning av sui generis-rättens omfattning till ”hela eller vä-
sentliga delar” av en databas som en ”begränsning” 1287, en beskrivning som de-
lades av kommissionen1288 och parlamentet1289. Även i doktrinen har rådets be-
dömning återgetts okritiskt.1290 Rådets bedömning att den i förhållande till tidi-
gare versioner ”begränsade” rätten genom att bestämma den till ”hela eller vä-
sentliga delar” kan ifrågasättas. Redan i artikel 2.5 i kommissionens utkast 
definierades rätten till ”unfair extraction” till ”whole or substantial parts”.  

Distinktionen i det slutliga direktivet om skydd mot förfoganden över inne-
hållet i en databas, vilket samtidigt inte innebär ett skydd för innehållet i sig, är 
dock inte alltid lätt att göra – särskilt inte i situationer där informationen inte är 
allmänt tillgänglig. Således, även med de klargöranden som infördes när rådets 
gemensamma ståndpunkt antogs är det oklart hur kopplingen mellan skyddet för 
investeringen och skydd mot förfoganden över kvantitativt och kvalitativt vä-
sentliga delar av innehållet ser ut, t.ex. om skyddet för investeringen, genom att 
det avser förfoganden över innehållet, därigenom också ger ett indirekt skydd för 
detta innehåll. Dessa frågor har koppling till de diskussioner som fördes om 
”verksbegreppet” under den nordiska verksdebatten. Diskussionen fördes då 
kring relationen mellan skapande, verk och kontroll över andras verksupplevelse, medan 
det för sui generis-rättens del är fråga om relationen mellan investering, innehållet i 
basen och rättigheterna att förbjuda utdrag och återanvändning av basens innehåll. 

                                                      
1284 Se Utkastet, artikel 2.5. Kravet att databasen skulle vara elektronisk för att omfattas av skyddet 
framgick av artikel 1.1 i utkastet.  
1285 Se t.ex. utkastets förklarande memorandum, avsnitt 3.2.7, 4.2.6, 4.2.7 och skäl 6 och 28. Se även 
den ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, 24 november 1992, stycke 2.3 och 2.4, parla-
mentets första tillägg, tillägg 10 samt kommissionens uppdaterade förslag (1993) s. 2 och 6.  
1286 Se t.ex. utkastets förklarande memorandum, stycke 3.2.8 och 5.3.6, samt utkastets förklarande 
memorandum, del två stycke 1.2, utkastets ingress, skäl 29 och 30 och kommissionens uppdaterade 
förslag (1993), s. 6. 
1287 Se Gemensam ståndpunkt, p. 14. 
1288 Se kommissionens meddelande med anledning av rådets gemensamma ståndpunkt s. 3. 
1289 Se Recommendation for second reading on the common position, 22 november 1995, rap-
portör Ana Palacia Vallelersundi, s. 11.  
1290 Se t.ex. Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.0.6 och 9.7.3, Bensinger 1999 s. 202, Leistner 
2000 s. 171 f. Annan doktrin har dock identifierat tvetydigheten, se t.ex. Beunen 2007 s. 7 och 185 
f. och Herr 2008 s. 99 f. Jfr Virtanen 2005 s. 91 f. 
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De grundläggande frågorna om sui generis-rättens skyddsomfång och föremål 
tar lämpligen sin utgångspunkt i EUD:s tolkningsbesked om innebörden av be-
greppet kvantitativt och kvalitativt väsentlig del, i vilka domstolen närmare har 
förklarat kopplingen mellan sui generis-rättens skyddsförutsättning och dess in-
trångskriterier.  

8.2.5.2 Kvantitativt och kvalitativt väsentliga delar 
Vad som avses med kvantitativt eller kvalitativt väsentlig del framgår inte uttryck-
ligen av direktivet.1291 Inte heller i förarbetena till direktivet anges någon definit-
ion av dessa begrepp. I kommissionens första utkast till direktiv fanns dock en 
definition av ”icke väsentlig del”: 
 

”’[I]nsubstantial part’ means parts of a database whose reproduction, evalu-
ated quantitatively and qualitatively in relation to the database from which 
they are copied, can be considered not to prejudice the exclusive rights of the 
maker of that database to exploit the database.”1292 
 

I utkastets förklarande memorandum uttrycktes att ”no fixed limits can be placed 
in this Directive as to the volume of material which can be used.”1293 Denna ord-
ning behölls i huvudsak oförändrad fram till antagandet av rådets gemensamma 
ståndpunkt, när definitionen av icke väsentlig del ströks. Det förtydligades att en 
väsentlig del kunde vara av såväl ”kvantitativt” som ”kvalitativt” slag och det 
ovan nämnda skäl 42 infördes i ingressen.  

Att direktivet utöver skäl 42 inte uppställer någon definition av begreppet ”vä-
sentlig del” har inom doktrinen tolkats som att gemenskapslagstiftaren därige-
nom avsåg att lämna den närmare innebörden av begreppet väsentlig del till att 
avgöras i medlemsstaternas rättspraxis.1294 Emellertid har EUD gett besked om 
hur begreppen kvantitativt och kvalitativt väsentlig del ska förstås. Enligt dom-
stolen kan innebörden av begreppen utläsas ur skäl 42 till direktivet. Domstolen 
har anfört att det av skälet är tydligt att den kvalitativa såväl som den kvantitativa 
bedömningen av om den berörda delen är väsentlig ska avse den investering som 
gjorts för att upprätta databasen och den skada som åsamkas denna investering på 
grund av utdraget och/eller återanvändningen av denna del.1295 Såsom framhålls 
av översättaren av GA:s yttrande från tyska till svenska språket, motsvaras i den 
svenska språkversionen av direktivet tyskans ”erheblicher Schaden” av uttrycket 
”undergräver … på ett … väsentligt vis”. I linje med övriga språkversioner och 

                                                      
1291 GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 87 och 96, mål C-444/02 OPAP p. 93 och 102, 
Svenska Spel p. 68 och 77, mål C-203/02 BHB p. 72 och 81. Jfr Herr 2008 s. 99. 
1292 Utkastet, artikel 1.3. 
1293 Utkastets förklarande memorandum, stycke 8.4. 
1294 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.21 och Leistner 2000 s. 171. 
1295 Mål C-203/02 BHB p. 69.  
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för att underlätta förståelsen av GA:s resonemang föreslår översättaren att ut-
trycket ”väsentlig skada” används istället.1296 I doktrinen har domstolens yttrande 
tolkats som att den har bekräftat en reciprok relation mellan skyddsförutsättningen 
(väsentlig investering) och åtgärder med innehållet som utgör intrång i den.1297 
Likväl är det inte varje investering som skyddas av sui generis-rätten, utan den ska 
avse vissa investeringskategorier och dessutom torde det uppställas en viss mini-
minivå för att en investering ska skyddas. Eftersom det för intrång inte förutsätts 
att den påstådde intrångsgöraren har upprättat en egen databas – databasskyddet 
kräver inte likhet mellan några ”objekt” – är det inte heller helt korrekt att besk-
riva relationen mellan skyddsförutsättning och intrång som reciprok. Den när-
mare bestämning som domstolen har gett begreppen analyseras i det följande.  

8.2.5.2.1 Kvantitativt väsentlig del 
Domstolen har anfört att begreppet kvantitativt sett väsentlig del av innehållet i 
en databas hänför sig till mängden utdragna eller återanvända uppgifter från data-
basen och ska bedömas i förhållande till basens totala innehåll. Ett utdrag eller en 
återanvändning av en kvantitativt sett betydande del av innehållet i en databas, 
vars upprättande har krävt användning av väsentliga resurser, motsvarar att inve-
steringen i den utdragna och/eller återanvända delen är proportionellt sett lika vä-
sentlig.1298 Med andra ord avser begreppet en abstrakt fördelning av den nedlagda 
investeringen i basen som helhet i proportion till den del som förfogandet avser 
utifrån hur stor andel av den totala databasen som den delen avser. Om en del är 
väsentlig ska således bedömas endast i förhållande till den databas varifrån delen 
härrör, medan det inte är relevant om delen därefter har använts som en väsentlig 
eller icke väsentlig del i en annan/ny databas eller använts i något annat syfte.1299  
Domstolen kan därmed sägas ha förkastat en tolkning utifrån ett strikt absolut 
synsätt, dvs. ett synsätt som tar sikte på ”mängden” eller ”antalet” element m.m. 
som dras ut eller återanvänds.1300 Ett sådant synsätt skulle visserligen ha haft för-
delen att en stor mängd uppgifter alltid skulle skyddas, men å andra sidan hade 
det inte uppställts någon relation mellan intrångshandlingen och skyddsförutsätt-
ningen (dvs. investeringen). Domstolens synes emellertid inte heller vara relativt i 

                                                      
1296 Se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 97, mål C-444/02 OPAP p. 103, Svenska 
Spel p. 78 och mål C-203/02 BHB p. 82. Jfr t.ex. de engelska (”causes significant detriment”), 
franska (”porte atteinte de manière substantielle”) och danska (”skader investeringen væsentligt”) 
språkversionerna. Jfr GA:s yttrande att ”[f]rågan huruvida kravet på väsentlighet är uppfyllt får 
emellertid inte göras beroende av att en väsentlig skada föreligger”, se GA:s yttrande i mål C-46/02 
Oy Veikkaus, p. 97, mål C-444/02 OPAP p. 103, mål C-338/02 Svenska Spel p. 78 och mål C-
203/02 BHB p. 82. 
1297 Se t.ex. Hugenholtz 2016 s. 405 ff., Derclaye 2008 s. 111, Beunen 2007 s. 193 f., Axhamn i NIR 
2009 s. 158 ff., Axhamn 2006 s. 62 ff och Davison & Hugenholtz i EIPR 2005 s. 116. 
1298 Mål C-203/02 BHB p. 70 och 82 och mål C-545/07 Apis-Hristovich, p. 59.  
1299 Mål C-545/07 Apis-Hristovich, p. 60.  
1300 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 89 f., mål C-444/02 OPAP p. 95 f., mål C-
338/02 Svenska Spel p. 70 f. och mål C-203/02 BHB p. 74 f.  
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betydelsen att den berörda kvantiteten ska jämföras med hela databasinnehål-
let.1301 Ett strikt relativt synsätt skulle ha haft nackdelen att det skulle ha missgyn-
nat producenter av stora databaser, eftersom den berörda delen hade bedömts 
vara allt mindre väsentlig allteftersom databasens totala storlek ökar.1302 

Den av EUD förespråkade tolkningen av proportionalitet mellan å ena sidan 
investeringen och å andra sidan mängden utdragna element m.m. är en mellanväg 
mellan ett strikt absolut och ett strikt relativt synsätt. Domstolens synsätt synes 
vara analogt med det som gäller inom upphovsrättsområdet, där en hög origina-
litet hos ett verk kan bedömas som originella: desto större investeringen är i da-
tabasen som helhet, desto mindre delar av dess innehåll kan var för sig bedömas 
som kvantitativt väsentliga. Någon fixerad gräns, t.ex. en procentandel av hel-
heten, torde således inte kunna uppställas för kriteriet kvantitativt väsentlig 
del.1303 En bedömning måste göras i varje enskilt fall utifrån den totala investe-
ringen och den förfogade delens andel av databasens totala mängd innehåll.  

I doktrinen har aktualiserats om det för sui generis-rätten kan uppställas en de 
minimis-nivå där från skydd utesluts enskilda uppgifter, motsvarande vad som gäl-
ler inom upphovsrättsområdet. Denna doktrin har funnit stöd i skäl 45 och 46 i 
direktivets ingress.1304  

Synsättet att de anförda skälen skulle implicera att sui generis-rättens begrepp 
kvantitativt väsentlig del inte kan omfatta enskilda uppgifter i databasen synes 
emellertid bygga på ett missförstånd. Sui generis-rättens skydd för förfoganden 
över innehållet i en databas avser inte att ge en rätt till innehållet i sig.1305 Reso-
nemanget har likheter med de diskussioner som fördes under den nordiska verks-
debatten. Som Strömholm konstaterade hade inte ens upphovsrätten ett objekt – 
det var i stället fråga om en rätt att uppnå ett visst resultat. 

Att skyddet avser förfoganden över innehållet och inte innehållet i sig är för 
övrigt koherent med att skyddsförutsättningen väsentlig investering inte omfattar 
åtgärder som utgör skapandet av element som utgör innehållet i en databas. Ut-
maningar kan emellertid uppstå i situationer där innehållet i en databas inte är 
allmänt tillgängligt, eftersom förfogandet över innehållet inte kan ske utan att ett 
förfogande sker direkt eller indirekt ur databasen, vilket kan förutsätta innehava-
rens medgivande.1306  

                                                      
1301 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 89 f., mål C-444/02 OPAP p. 95 f., mål C-
338/02 Svenska Spel p. 70 f. och mål C-203/02 BHB p. 74 f.  
1302 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 90, mål C-444/02 OPAP p. 96, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 71 och mål C-203/02 BHB p. 75. 
1303 Jfr Bensinger 1999 s. 207, som gör bedömningen att en del är kvantitativt väsentlig endast om 
den motsvarar åtminstone mer än hälften av databasen.  
1304 Beunen 2007 s. 188. 
1305 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 85 och 109, mål C-444/02 OPAP p. 91 och 
115, mål C-338/02 Svenska Spel p. 90 och mål C-203/02 BHB p. 34, 69 och 94.  
1306 Jfr Reichman & Samuelson i Vand. L. Rev. 1997 s. 89 f. och Mazumdar i EIPR 2007 s. 180. 
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EUD har vid ett flertal tillfällen, när den lämnat besked om tolkningen av 
begreppet kvantitativt väsentlig del, närmast gjort en prövning i sak. I BHB-av-
görandet innehöll kärandens (British Horseracing Board) databas ett stort antal 
uppgifter som hade samlats in från hästägare, tränare, organisatörer av hästkapp-
löpningar och andra personer inom hästsporten. I databasen fanns uppgifter bl.a. 
om stamtavlan för ungefär en miljon hästar samt förhandsupplysningar om lopp 
(pre-race information), dvs. upplysningar om framtida tävlingar på de brittiska öarna. 
Informationen omfattade loppets namn, plats och tid för loppet, loppets distans, 
vilka kriterier som gällde för att få delta i loppet, sista anmälningsdag, anmäl-
ningsavgift och vilket belopp som tävlingsbanan skulle bidra med till loppets pris-
summa. De element ur BHB-databasen som återgavs på svarandens (William 
Hills) webbplatser på Internet utgjorde endast en mycket obetydlig andel av den 
totala storleken av denna databas. Det handlade om namnen på samtliga hästar i 
ett specifikt lopp, dag och starttid för loppet eller loppets namn och namnet på 
kapplöpningsbanan. Mot den bakgrunden uttalade EUD att elementen på Wil-
liam Hills webbplatser kvantitativt sett inte kunde anses utgöra en väsentlig del av 
innehållet i BHB-databasen.1307 

Databaser som utgör en del av en annan databas 
En fråga är vad som gäller i situationer där en databas utgör en del av en annan 
databas; ska databasen bedömas som en separat databas eller som en del av den 
andra? Frågan har aktualiserats i samband med tolkningen av kriterierna kvanti-
tativt väsentlig del, eftersom innebörden av de kriterierna ska bedömas utifrån 
den förfogade delens relation till hela databasen. I beroende av hur begreppen 
tolkas skulle innehavare av databaser således kunna ha incitament att dela upp 
sina databaser i mindre enheter i syfte att erhålla skydd.1308 

Frågan blev föremål för tolkningsbesked i Apis-Hristovich-avgörandet. Där tog 
en av de frågor som den nationella domstolen ställde till EUD sikte på hur be-
greppet utdrag av en kvantitativt sett ”väsentlig del” av innehållet i en databas 
skulle tolkas när de berörda databaserna hade indelats i separata undergrupper 
(moduler), vilka utgjorde självständiga marknadsprodukter, som ingick i en sam-
ling av element. EUD svarade att i en sådan situation var det nödvändigt att först 
fastställa om denna undergrupp i sig utgjorde en databas, som samtidigt uppfyllde 
villkoren för sui generis-skydd. Om så var fallet skulle mängden av de element som 
påstods utgöra utdrag och/eller ha återanvänts i den berörda undergruppen jäm-
föras med mängden av det totala innehållet i denna enda undergrupp. Om så inte var 
fallet, och om den samling av element i vilken den berörda undergruppen ingick 
i i sig utgjorde en databas som var berättigad till skydd enligt sui generis-rätten, 
skulle jämförelsen avse mängden av de element som påstods utgöra utdrag 

                                                      
1307 Mål C-203/02 BHB p. 10, 19 och 74 f. 
1308 I förarbetena till direktivet behandlas frågan endast i förbigående, se t.ex. Utkastets förklarande 
memorandum, del två, stycke 2.5. 
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och/eller ha återanvänts i denna undergrupp och i eventuella andra undergrup-
per, å ena sidan, och mängden av det totala innehållet i nämnda samling, å andra 
sidan. För bedömningen av om undergrupper ska berättigas skydd hade det där-
emot ingen betydelse om de olika undergrupper som ingick i samma samling 
utgjorde självständiga marknadsprodukter. Bedömning ska således göras utifrån de 
kriterier som uppställs i direktivet, inte marknadsmässiga kvalifikationer.1309  

8.2.5.2.2 Kvalitativt väsentlig del 
EUD har uttalat att begreppet kvalitativt sett väsentlig del av innehållet i en data-
bas avser storleken på den investering som avser anskaffningen, granskningen 
eller presentationen av innehållet i föremålet för utdraget och/eller återanvändningen, 
oberoende av om detta föremål utgör en kvantitativt sett väsentlig del av inne-
hållet i den skyddade databasen. Även en kvantitativt sett oväsentlig (negligerbar) 
del av innehållet i en databas kan motsvara en betydande mänsklig, teknisk eller 
ekonomisk investering i form av anskaffning, granskning eller presentation.1310 
Bedömningarna av om en del är kvantitativt respektive kvalitativt väsentlig ska 
således göras självständigt eller oberoende av varandra, vilket i och för sig inte 
utesluter att en del som är kvantitativt väsentlig samtidigt kan vara kvalitativt vä-
sentlig (och vice versa).1311 Detta ligger i linje med rådets gemensamma ståndpunkt, 
där kvantitativt respektive kvalitativt väsentliga delar första gången uppställdes 
som alternativa kriterier.1312 

Mot bakgrund av EUD:s tolkningsbesked har Beunen anfört att bedömningen 
av om en del är kvalitativt väsentlig, liksom bedömningen av om en del är kvan-
titativt väsentlig, bör ta sikte på relevanta investeringar i den utdragna eller åter-
använda delen i relation till databasen som helhet.1313 Det synes inte vara en korrekt 
tolkning av EUD:s uttalanden. Min uppfattning är att en del av en databas be-
döms vara kvalitativt väsentlig om den delen i sig har varit förmål för relevanta 
väsentliga investeringar – oavsett vilka investeringar som har gjorts i andra delar 
av databasen.  

Att sui generis-rätten ger skydd även för kvalitativt väsentliga delar utan att ställa 
krav på att delen även måste vara kvantitativt väsentlig kan ses som ett uttryck 
för att unionslagstiftaren har önskat klargöra att skyddet inte uppställer någon 
                                                      
1309 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 56 och 61 ff. Jfr Beunen 2007 s. 191 som synes förorda att 
aspekter såsom om en (del av en) databas utgör en egen marknadsprodukt bör ha betydelse. 
1310 Mål C-203/02 BHB p. 71, 76 och 82 och mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 66, 68 och 74. 
Liknande tolkning hade tidigare förts fram av GA, se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus 
p. 94 f., OPAP p. 100 f., mål C-338/02 Svenska Spel p. 75 f. och mål C-203/02 BHB p. 79 f.  
1311 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus, p. 91, mål C-444/02 OPAP p. 97, mål C-
338/02 Svenska Spel p. 72 och mål C-203/02 BHB p. 76. 
1312 Se artikel 7 i den Gemensamma ståndpunkten och p. 14 i dess motivering. Jfr artikel 2.5 i 
Utkastet. 
1313 Se t.ex. Beunen 2007 s. 191 f.: ”[T]he substantiality of the part must always be compared to the 
total of the investments made in the database as a whole. … Thus, the substantiality of a part must 
always be assessed in a relative way through relating it to the investments in the whole database.” 
Jfr Masson i Eur Bus L Rev 2006 s. 266. 
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kvantitativ miniminivå för antalet utdragna eller återanvända element eller annat 
material från databasen för att det ska vara fråga om en väsentlig del.1314 Eftersom 
en kvantitativt försumbar del av en databas kan utgöra en kvalitativt väsentlig del 
har inom doktrinen väckts frågan om en uppgift eller ett element kan utgöra en 
sådan kvalitativt väsentlig del.1315 I likhet med vad som anförts ovan om begrep-
pet kvantitativt väsentlig del gäller att rätten att förbjuda förfoganden över kvali-
tativt väsentliga delar avser innehållet i databasen, inte en rätt till innehållet i sig.  

I BHB gjorde EUD uttalanden om den närmare innebörden av kriteriet ”kva-
litativt väsentlig del” utifrån sakomständigheterna i det nationella målet. BHB 
m.fl. hade gjort gällande att de uppgifter som svaranden (William Hill) dragit ut 
och återanvänt motsvarade en väsentlig investering, t.ex. i form av kostnader för 
en telefoncentral där mer än trettio personer var anställda.1316 Domstolen fram-
höll att de resurser som BHB m.fl. lagt ned på att inom ramen för anordnande 
av hästkapplöpningar fastställa dag och starttid för loppet, loppets eller kapplöp-
ningsbanans namn samt namnen på de hästar som deltog i loppet motsvarade en 
investering för att skapa de element som fanns i BHB-databasen. EUD poängte-
rade visserligen att det var upp till den nationella domstolen att bedöma 
sakomständigheterna, men att om det förhöll sig så att de av William Hill ut-
dragna och återanvända elementen inte hade inneburit att BHB m.fl. var tvungna 
att göra en investering som var självständig i förhållande till de resurser som kräv-
des för att skapa dem, skulle dessa element inte anses utgöra en kvalitativt sett 
väsentlig del av BHB-databasen.1317 

8.2.5.2.3 Värdet i sig av det utdragna eller återanvända 
En fråga som har diskuterats inom doktrinen är om värdet i sig – t.ex. värdet för 
att skapa en uppgift, värdet för en enskild användare, betydelsen eller det kom-
mersiella värdet för databasen – hos de element m.m. som är föremål för ett 
utdrag eller en återanvändning har någon betydelse för bedömningen av om den 
delen är väsentlig eller inte. En del av den kritik som riktats mot sui generis-rätten, 
åtminstone innan EUD lämnade sina första förhandsavgöranden om tolkningen 
av rätten hösten 2004, gick ut på att kritisera rätten för att den skulle tillmäta vikt 
vid sådana subjektiva faktorer.1318   

Att värdet i sig hos enskilda uppgifter eller element ska tillmätas betydelse fick 
initialt stöd av GA. I Oy Veikkaus, OPAP och Svenska spel-avgörandena anförde 

                                                      
1314 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 88, mål C-444/02 OPAP p. 94, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 69, mål C-203/02 BHB p. 73. 
1315 Davison 2003 s. 90 och Herr 2008 s. 144 f. 
1316 Mål C-203/02 BHB p. 77. 
1317 Mål C-203/02 BHB p. 79–80 med hänvisning till mål C-203/02 BHB p. 31–33. Se ovan avsnitt 
8.1.5.3 och 8.1.5.7. 
1318 Se t.ex. Beunen 2007 s. 193 f. 
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GA att ”[v]id den kvalitativa bedömningen är under alla omständigheter det tek-
niska eller det ekonomiska värdet av betydelse.”1319 Vid en sådan bedömning 
skulle enligt GA det ekonomiska värdet av en berörd del i de flesta fall beräknas 
på grundval av det efterfrågebortfall som uppkom till följd av att utdrag eller återan-
vändning av den berörda delen inte skedde på marknadsmässiga villkor, utan på 
annat sätt. Enligt GA skulle den berörda delen och dess ekonomiska värde emel-
lertid även kunna bedömas med utgångspunkt från den handlandes perspektiv, 
vilket innebar att detta värde beräknas på grundval av den besparing som uppstår 
för den som gjort utdrag ur eller återanvänt nämnda del.1320 

EUD har dock inte delat GA:s bedömning. Redan motsatsvis av de tolknings-
besked som EUD har gett begreppen kvantitativt respektive kvalitativt väsentlig 
del följer att domstolen inte tillmäter värdet i sig av de förfogade elementen nå-
gon betydelse. Domstolen har ändå förtydligat att värdet i sig av de element som 
dras ut eller återanvänds inte har någon betydelse för bedömningen av om det 
föreligger ett utdrag och/eller en återanvändning av en kvantitativt eller kvalita-
tivt sett väsentlig del av databasen. Domstolen har anfört att denna slutsats följer 
av skäl 46 i direktivet, vilken anger att sui generis-rätten inte ger upphov till någon 
ny rätt till själva verken, uppgifterna eller elementen i databasen.1321  

Den närmare innebörden av att ”värdet i sig” av ett element inte har någon 
betydelse för om den ska anses väsentlig eller inte har kommit till uttryck i rätts-
praxis från EUD. I BHB-avgörandet var bl.a. fråga om det skulle tillmätas någon 
betydelse att de uppgifter som William Hill dragit ut och återanvänt ur BHB-
databasen var av central betydelse för BHB. Det handlade om uppgifter om namnen 
på samtliga hästar i ett specifikt hästkapplöpningslopp, dag och starttid för loppet 
eller loppets namn och namnet på kapplöpningsbanan. Enligt BHB skulle det 
inte vara möjligt att genomföra hästkapplöpningar utan uppgifterna. Domstolen 
yttrade dock att det förhållande att de av William Hill utdragna och återanvända 
uppgifterna var av central betydelse för de hästkapplöpningar som BHB hade 
ansvar för att anordna saknade betydelse vid bedömningen av om William Hills 
förfoganden avsåg en väsentlig del av innehållet i BHB-databasen.1322 Domsto-
lens bedömning skilde sig alltså från GA:s yttranden i BHB, Oy Veikkaus, Svenska 
spel och OPAP-avgörandena, i vilka GA hade bedömt att värdet i sig på ”listor 
inom idrottsområdet” – såsom deras fullständighet och exakthet – bör ha betydelse 
för om en del är kvalitativt väsentlig (även om den är kvantitativt oväsentlig).1323 

Att värdet i sig av de uppgifter som dras ut eller återanvänds inte ska ha någon 
betydelse för intrångsbedömningen är besläktat med att investeringar i skapandet 
                                                      
1319 Se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 92, mål C-444/02 OPAP p. 98, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 73 och mål C-203/02 BHB p. 77. 
1320 GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 93, mål C-444/02 OPAP p. 99, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 74 och mål C-203/02 BHB p. 78. 
1321 BHB p. 72 och 78 och mål C-545/07 Apis-Hristovich, p. 67.  
1322 Mål C-203/02 BHB p. 77 f. 
1323 GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus, p. 92, mål C-444/02 OPAP p. 98, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 73 och mål C-203/02 BHB p. 77.  
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av uppgifter inte ska tas med vid beräknandet av om en investering är tillräckligt 
väsentlig för att få sui generis-skydd.  Möjligen var det också något som EUD im-
plicierade när den stödde sig på skäl 46 vid sin bedömning. Förutsatt att direktivet 
bygger på ett samband mellan förutsättningar för skydd (väsentlig investering) 
och vad som utgör intrång (väsentlig del), ska de kostnader som en databaspro-
ducent har haft för att skapa uppgifter inte utgöra underlag för vad som är en 
skyddsvärd investering som resulterar i att de utdragna och/eller återanvända 
uppgifterna kan utgöra en kvalitativt väsentlig del av en databas. Eftersom det 
endast är självständiga investeringar i anskaffning, granskning eller presentation 
som kan åtnjuta sui generis-skydd, är det endast sådana (självständiga) investeringar 
som kan skyddas mot förfoganden som avser en kvalitativt väsentlig del av data-
basens innehåll. Att tillmäta subjektiva faktorer betydelse vid bedömningen av 
om en del är kvalitativt väsentlig skulle dessutom ge ett mycket vidsträckt skydd; 
en användare konsulterar ju ofta en databas i syfte att få tillgång till viss inform-
ation – det skulle därmed inte vara orimligt att anse att informationen är ”väsent-
lig” för den användaren. 

8.2.5.2.4 Icke väsentlig del 
Utdrag eller återanvändning av en icke väsentlig del faller enligt huvudregeln i 
artikel 7.1 utanför tillämpningsområdet för sui generis-rätten. Det är således tillåtet 
för var och en att förfoga över icke väsentliga delar av en databas, t.ex. för att att 
söka i den eller dra ut eller återanvända uppgifter därur. Från denna huvudregel 
uppställs en undantagsbestämmelse i artikel 7.5, enligt vilken ”återkommande 
och systematiska” utdrag eller återanvändningar av icke väsentliga delar, under 
vissa förutsättningar, kan förhindras och villkoras av databasinnehavaren.1324 Vad 
som avses med begreppet ”icke väsentlig del” och dess förhållande till begreppet 
”väsentlig del” anges dock inte uttryckligen i direktivet. I artikel 1.3 i kommiss-
ionens första utkast till direktiv fanns dock en sådan definition av begreppet icke 
väsentlig del: 
 

”[I]nsubstantial part means parts of a database whose reproduction, eval-
uated quantitatively and qualitatively in relation to the database from 
which they are copied, can be considered not to prejudice the exclusive 
rights of the maker of that database to exploit the database.” 
 

I utkastets förklarande memorandum uttrycktes att ”no fixed limits can be placed 
in this Directive as to the volume of material which can be used” och det ålades 
framställaren av databasen att visa när en användning nådde upp till en väsentlig 
del.1325 Begreppet ”icke väsentlig del” i utkastet torde således ha omfattat förfo-
ganden som inte inverkade på framställarens möjlighet att exploatera sin produkt 

                                                      
1324 Se nedan avsnitt 8.2.6.  
1325 Utkastets förklarande memorandum, stycke 8.4. 
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på dess primära marknad. Utan några större ändringar behölls denna definition 
fram till antagandet av rådets gemensamma ståndpunkt.  

När parlamentet lämnade sitt första ändringsförslag behöll det definitionen av 
icke väsentlig del, men flyttade den till de bestämmelser i direktivet där den hade 
relevans, nämligen vissa tvingande inskränkningar till förmån för den behörige 
användaren. En viktig skillnad i förhållande till utkastet var att parlamentet lade 
bevisbördan på den behörige användaren att visa att dess förfoganden inte ”pre-
judice the exclusive rights of the owner of that database to exploit the database” 
eller var mer omfattande än vad som krävdes för syftet med inskränkningarna. 
När kommissionen lade fram sitt uppdaterade förslag bedömde den att parla-
mentets förslag i stor utsträckning motsvarande vad kommissionen redan före-
slagit och tog ombord parlamentets tillägg i sitt ändrade förslag.1326   

När rådet antog sin gemensamma ståndpunkt tog den, som anges ovan, bort 
definitionen av icke väsentlig i samband med att den införde begreppen ”kvalita-
tivt” respektive ”kvantitativt” väsentlig del i rätten i sig i artikel 7.1.1327 Mot den 
bakgrunden är det inte förvånande att EUD i praxis har angett att definitionen 
av kvalitativt respektive kvantitativt väsentlig del motsatsvis innebär att med 
”oväsentlig del” avses varje del som varken kvantitativt eller kvalitativt sett mot-
svarar definitionen av begreppet väsentlig del.1328 Begreppet icke väsentlig del är 
alltså en residual till begreppet väsentlig del.  

8.2.5.3 Betydelsen av eventuella omstruktureringar och andra bearbetningar 
En fråga som har fått uppmärksamhet i litteraturen1329 är den om omstrukturering-
ars betydelse. Den har aktualiserats mot bakgrund av den otillräcklighet som det 
upphovsrättsliga skyddet ger för databaser, där ett skydd för den disposition eller 
urval som databasen ger uttryck åt ofta inte direkt ger skydd för de investeringar 
som har krävts för att upprätta basen och inte heller skyddar mot förfoganden 
av information ur basen som återges på ett annat sätt än i basen.1330 Bland annat 
tycks skäl 38 i direktivet ta sikte på just denna aspekt hos sui generis-skyddet: 
 

                                                      
1326 Parlamentets första tillägg, tillägg 8 och 20 och kommissionens ändrade förslag s. 7. 
1327 Enligt Gaster kom definitionen av icke väsentlig del att utelämnas från direktivet eftersom det 
bedömdes att begreppets närmare innebörd bäst kunde fastställas av domstolarna, se Gaster 1999 
s. 126 f. 
1328 Mål C-203/02 BHB p. 73 och 82. Denna tolkning ligger i linje med den som föreslogs av GA 
i mål C-203/02 BHB. Enligt GA skulle begreppet tolkas mot bakgrund av syftet med den bestäm-
melse för vilken kriteriet har en rättslig betydelse, dvs. artikel 7.5. En icke väsentlig del skulle således 
utgöras av varje del som varken kvalitativt eller kvantitativt nådde upp till den väsentlighetsnivå 
som avses i artikel 7.1, se GA:s yttrande i mål C-203/02 BHB p. 84. 
1329 Se t.ex. Leistner i IIC 2003 s. 142 f., Westkamp i ECLR 2001 s. 21, Westkamp i IIC 2003 s. 
788, Karnell i NIR 2005 s. 209, Axhamn 2006 s. 63 ff., Axhamn i Lov&Data nr 89 (april 2007) s. 
28 f. och Axhamn i NIR 2009 s. 144 ff. 
1330 Se härom avsnitt 1.1 och 7.5.6. 
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”Den alltjämnt ökande användningen av numerisk teknologi utsätter da-
tabasproducenten för risken att innehållet i hans databas kopieras och om-
arbetas elektroniskt utan tillstånd för att med innehållet tillverka en annan 
databas med ett identiskt innehåll men som inte skulle strida mot upp-
hovsrätten till sammanställningen av den ursprungliga basens innehåll.” 

 
Inför EUD aktualiserades frågan om omstruktureringars betydelse redan i BHB-
avgörandet, i vilket domstolen emellertid – på grund av det svar som den gav på 
andra frågor som ställts till den – inte behövde ge något tolkningsbesked. Dom-
stolen anförde att endast förhållandet att den som låg bakom utdraget eller åter-
användningen ändrade sammanställningen och villkoren för den individuella till-
gängligheten av de uppgifter som berördes av ett förfogande inte kunde medföra 
att en icke väsentlig del av innehållet i en databas omvandlades till en väsentlig 
del av detta innehåll.1331 Karnell uttryckte inför och efter BHB-avgörandet att om-
struktureringar skulle ha betydelse för intrångsbedömningen. Enligt honom var 
sui generis-rätten ett objektsskydd, i likhet med (andra) närstående rättigheter, kva-
lificerat av väsentlighetskriteriet för bakomliggande investeringar.1332 

Första gången EUD gav tolkningsbesked i frågan var i Directmedia och Apis-
Hristovich-avgörandena. Med referens till skäl 38 anförde domstolen att det vid 
tolkningen av begreppet utdrag inte var av betydelse att överföringen av innehållet 
i en skyddad databas ledde till att de aktuella uppgifterna uppställdes på ett annat 
sätt än vad som var utmärkande för den ursprungliga databasen.1333  
 

”Såsom framgår av skäl 38 i direktiv 96/9 omfattas otillåten kopiering, 
jämte omarbetning av innehållet i den kopierade databasen, av de förfo-
ganden som direktivet, genom införandet av sui generis-rätten, söker 
skydda en producent av en sådan databas mot.”1334 
 

Enligt domstolen syftade skäl 38 till att tydliggöra de särskilda risker som data-
basproducenter utsattes för på grund av den alltjämt ökande användningen av 
digital teknik.1335 Vid tolkning av begreppet utdrag saknade det således betydelse 
att innehållet i en skyddad databas fördes över till ett annat medium och där åter-
gavs i en uppställning eller organisation av de berörda element som skilde sig från 
dem som var utmärkande för den ursprungliga databasen. För begreppet utdrag 

                                                      
1331 Se mål C-203/02 BHB p. 81. Av BHB, p. 22 framgår att den fråga som hade ställts av den 
brittiska domstolen till EUD var ”Kan något av uttrycken ’väsentlig del av innehållet i en databas’ 
eller ’[icke] väsentliga delar av innehållet i [databasen]’ i artikel 7 i direktivet anses omfatta verk, 
data eller andra element som härrör från databasen, men som inte är sammanställda med samma 
systematik eller metodik och inte är individuellt tillgängliga på samma sätt som i databasen?” 
1332 Se Karnell i Karnell i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2002 s. 998 ff., NIR 2005 s. 78 f. och NIR 2005 
s. 209. 
1333 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 39. 
1334 Loc. cit. 
1335 Op. cit. p. 49. 
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saknade det betydelse att det som drogs ut återgavs i en annan struktur än i den 
ursprungliga databasen.1336 Denna tolkning stöds också av den engelska (”an ar-
rangement or an organisation”), franska (”une disposition ou une organisation”) 
och tyska (”in eine andere Anordnung oder Organisation”) språkversionen av 
Apis-Hristovich. Domstolen gjorde här en annan tolkning än den som förespråkats 
av GA i Directmedia, som anfört att den avgörande frågan var om utdraget (oav-
sett i vilken form det hade gjorts) påverkade hela eller en väsentlig del av inne-
hållet i en databas och därigenom skadade den investering som hade gjorts för 
att skapa den ursprungliga databasen. Detta var, enligt GA, fallet om kopierings-
processen omfattade inte endast hela eller en väsentlig del av själva uppgifterna i 
databasen, utan också det systematiska och metodiska sätt på vilket de hade samman-
ställts i databasen.1337 

EUD:s tolkningsbesked påminner om GA:s yttrande i BHB. I sitt förslag till 
avgörande konstaterade GA att varken artikel 7.1 eller 7.5 uttryckligen reglerade 
frågan om omstruktureringars betydelse, men framhöll att det också innebar att 
bestämmelserna inte uppställde något villkor därom. Av att artikel 1.2 i direktivet 
uttryckligen anger att samlingen ska ha ”sammanställts på ett systematiskt och 
metodiskt sätt” och att detta inte alls nämns i artikel 7, kunde enligt GA snarare 
motsatsvis dras slutsatsen att unionslagstiftaren inte ville uppställa ett sådant vill-
kor för tillämpningen av artikel 7.1338  

En logisk följd av att omstruktureringar inte har betydelse för intrångsbedöm-
ningen är att det är utan betydelse om den som gör ett utdrag fyller ut det häm-
tade materialet med delar från en annan källa, ett synsätt som EUD har bekräf-
tat.1339 EUD har emellertid funnit anledning att påpeka att om uppgifter i en da-
tabas hämtas till en annan databas sedan den som har gjort utdraget kritiskt har 
bedömt dem, i förekommande fall kan vara relevant för bedömningen av om den 
andra databasen kan komma i åtnjutande av någon av de skyddsformer som fö-
reskrivs i databasdirektivet.1340 Vad som avses är att de nämnda åtgärderna kan 
resultera i såväl en intellektuell skapelse som är upphovsmannens egen som skyd-
das av upphovsrätt som en väsentlig investering som skyddas av sui generis-rätten. 
Det påverkar emellertid inte rättigheterna till den databas varifrån de aktuella 
uppgifterna hämtas. Omständigheten att hela eller en del av innehållet i en data-
bas som skyddas av sui generis-rätten befinner sig i ändrad form i en annan databas 
utgör således inte i sig hinder mot att fastställa att ett utdrag föreligger. 

                                                      
1336 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 47–48 och 55.  
1337 Se GA:s yttrande i mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 55. 
1338 Se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 80–83, mål C-444/02 OPAP p. 86–89 och 
mål C-203/02 BHB p. 64–67.  
1339 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 41 och GA yttrande i mål 304/07 Directmedia p. 59. 
Jfr Beunen 2007 s. 186 och Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.7.30. 
1340 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 45. Jfr GA yttrande i mål C-304/07 Directmedia 
Publishing p. 59. 
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Faktum att sui generis-rätten är oberoende av strukturen hos det som dras ut 
skiljer den således på ett grundläggande sätt från upphovsrätten, där det är sam-
lingens urval och disposition som är de element som utgör det upphovsrättsliga 
skyddet. Ett närmare studium av förarbetena till direktivet ger också vid handen 
att detta var en av avsikterna med kommissionens ursprungliga förslag att införa 
en särskild rätt. Skäl 38 i det slutliga direktivet fanns, med närmast identitisk or-
dalydelse, redan i kommissionens första utkast till direktiv (skäl 27). Den enda 
skillnaden jämfört med den slutliga versionen är att begreppet ”downloaded” er-
sattes med ”copied”. Av utkastets förklarande memorandum framgick det tydligt 
att omstruktureringar inte skulle ha någon betydelse vid intrångsbedöm-
ningen.1341  

Att omstruktureringar inte har relevans för bedömningen av intrång i sui gene-
ris-rätten ger upphov till mer principiella frågor, särskilt i kombination med 
EUD:s besked att det inte är relevant för bedömningen av sui generis-skyddets 
omfattning om utdraget eller återanvändningen sker i syfte att upprätta en annan 
databas eller om det sker inom ramen för en annan verksamhet än att upprätta 
en databas. Sammantaget innebär dessa tolkningsbesked att sui generis-rättens fö-
remål – den väsentliga investeringen – inte ställer krav på likhet mellan den första 
databasen och det som påstås göra intrång. Med andra ord skulle sui generis-rätten 
inte vara ett objektsskydd.1342 Därigenom skiljer sig sui generis-rätten i dess grund-
läggande utformning från etablerade skyddsformer på det immaterialrättsliga om-
rådet. Databasen i sig är inte en representant för investeringen. Det är den bakom-
liggande investeringen som skyddas. 

8.2.5.4 Element m.m. som härrör från källor som inte är allmänt tillgängliga 
Som framkommit av föregående avsnitt skyddar sui generis-rätten inte innehållet i 
sig i databasen, utan endast mot förfoganden över innehåll som undergräver den 
väsentliga investeringen i anskaffning, granskning eller presentation av det.  Om 
informationen i basen är allmänt tillgänglig är det möjligt för någon annan att 
anskaffa, granska och presentera samma information i en ny, konkurrerande da-
tabas.1343 Detta förbehåll förstärks av den åtskillnad som EUD uppställt mellan 
investeringar i skapandet av uppgifter, verk eller andra element och investeringar 
i anskaffning, granskning och presentation av detta innehåll. 

Om den som står för investeringen i anskaffning, granskning och presentation 
även är den som skapar de uppgifter som ingår i basen, uppstår dock risk för 
indirekt informationsmonopol. Sådan blir situationen om en framställare som både 
skapar innehållet och upprättar databasen gör en åtskillnad mellan de akviteteter 

                                                      
1341 Se utkastets förklarande memorandum, stycke 3.1.6, 4.2.6 och 4.2.7 och utkastets förklarande 
memorandum, del två, stycke 2.5  
1342 Jfr dock Pila & Torremans 2016 s. 505 som tycks anföra att sui generis-rätten avser strukturen 
hos en databas. 
1343 Se t.ex. Derclaye 2008 s. 109, Davison 2003 s. 89 och Herr i Julebog – Juridisk Institut ved 
Handelshøjskolen i København (2004) s. 85 ff. 
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som är hänförliga till skapandet i förhållande till de aktiviteter som rör anskaff-
ning, granskning och presentation.1344 Dessutom behöver producenten säker-
ställa att innehållet i databasen inte finns tillgängligt på något annat sätt än direkt 
eller indirekt ur databasen.1345 

Producenten av en sådan s.k. sole source-databas ges därigenom ett indirekt 
skydd för innehållet i basen. Även om innehållet i en sådan görs tillgängligt för 
allmänheten, t.ex. online eller via någon dagstidning, sker allt förfogande över 
basens innehåll, åtminstone teoretiskt sett, direkt eller indirekt ur basen.  

Risken för uppkomsten av sådana informationsmonopol uppmärksammades 
redan under förhandlingarna om direktivet. Liksom sui generis-rätten i det slutliga 
direktivet tog rätten till ”unfair extraction” i kommissionens första utkast till di-
rektiv sikte på innehållet i en databas utan att samtidigt ge någon ny rättighet till 
informationen i sig. För att balansera producentens intressen begränsades rätten 
av en bestämmelse om tvångslicens till situationer där innehållet i basen inte var 
allmänt tillgängligt, dvs. till situationer som kännetecknas som sole source-databa-
ser.1346  Bestämmelsen återgavs i artikel 8.1 i utkastet: 

 
”Notwithstanding the right provided for in article 2(5) to prevent the un-
authorized extraction and re-utilization of the contents of a database, if 
the works or materials contained in a database which is made publicly 
available cannot be independently created, collected or obtained from any 
other source, the right to extract and re-utilize, in whole or substantial part, 
works or materials from that database for commercial purposes, shall be 
licensed on fair and non-discriminatory terms.”1347 
 

Av artikel 8.3 följde att medlemsstaterna skulle införa mekanismer för tvistlös-
ning i syfte att stimulera tillblivelsen av sådana licenser och av utkastets förkla-
rande memorandum framgick att medlemsstaterna hade en skyldighet att tillhan-
dahålla sådana mekanismer för situationer där ”a request for a licence which is 
refused or where the terms are neither fair nor non-discriminatory.”1348 

Utgångspunkten var att överenskommelser om sådana licenser skulle nås med 
databashavaren på frivillig basis.1349 Om en sådan överenskommelse inte kunde 

                                                      
1344 Op. cit. 
1345 För ett liknande resonemang, se t.ex. Axhamn i NIR 2009 s. 160, Axhamn 2006 s. 65 ff., 
Axhamn i Lov&Data nr 89 (april 2007) s. 28 f., Axhamn i Lov&Data nr 96 (december 2008) s. 28 
f., Davison & Hugenholtz i EIPR 2005 s. 115, Riis & Schovsbo i EIPR 2007 s. 4, Aplin i IPQ 2005 
s. 211 och Beunen 2007 s. 273. 
1346 Utkastets ingress, skäl 31, samt utkastets förklarande memorandum, stycke 3.2.8, 4.2.4–5, 5.3.7 
samt förklarande memorandum, del två, stycke 8.1. 
1347 Artikel 8.1 i utkastet.  
1348 Se utkastets förklarande memorandum, del två, stycke 8.3 
1349 Utkastets ingress, skäl 32: ”Whereas licences granted in such circumstances should be fair and 
non-discriminatory under conditions to be agreed with the rightholder.” Se även utkastets förklar-
ande memorandum, del två, stycke 8.1. 
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nås, skulle användaren ha möjlighet att vända sig till ett tvistlösande organ.1350 Av 
utkastets ingress framgick att tvångslicenser inte fick utfärdas endast på den 
grund att en konkurrent önskade bespara sig kostnader.1351 Licens skulle inte hel-
ler framtvingas om databasen inte hade gjorts tillgänglig för allmänheten. 1352 

Tvångslicensbestämmelsen ifrågasattes av den sociala och ekonomiska kom-
mittén1353, men behölls med vissa ändringar av parlamentet och kommissionen i 
sitt ändrade förslag1354. Vid antagandet av sin gemensamma ståndpunkt tog dock 
rådet bort bestämmelsen, med motiveringen att den begränsade rätten till ”hela 
eller väsentliga delar” och införde vissa undantagsbestämmelser (i artikel 9) i syfte 
att skapa tillräcklig balans mellan rättigheterna för producenten och rättigheterna 
för användaren av databasen. Eventuell konkurrensproblematik kunde vid behov 
lösas genom tillämpning av bestämmelser om missbruk av dominerande ställ-
ning,1355 vilket rådet fann anledning att påminna om genom att införa ett nytt skäl 
47 till direktivets ingress:  

 
”För att främja konkurrensen mellan leverantörer av produkter och tjäns-
ter på informationsmarknaden, får det skydd som rätten av sitt eget slag 
erbjuder inte utövas på ett sätt som skulle underlätta missbruk av en do-
minerande ställning, särskilt vad gäller utveckling och spridning av nya 
produkter och tjänster med ett intellektuellt dokumentärt, tekniskt, eko-
nomiskt eller kommersiellt mervärde. Följaktligen skall bestämmelserna i 
detta direktiv inte inverka på tillämpningen av gemenskapsrättsliga eller 
nationella konkurrensregler.”1356 
 

Rådet införde också en direkt hänvisning till konkurrensproblematiken i direkti-
vets s.k. granskningsklausul.1357 I ett meddelande som en respons på rådets ge-
mensamma ståndpunkt, anförde kommissionen att även om den bedömde att 
den gemensamma ståndpunkten som helhet var en balanserad kompromiss, 
skulle den ha föredragit att behålla bestämmelserna om tvångslicenser.1358 Kom-

                                                      
1350 Se artikel 8.3 i Utkastet: ”Member States shall provide appropriate measures for arbitration 
between the parties in respect of such licences.” Se även Utkastets ingress, skäl 34. 
1351 Utkastets ingress, skäl 33: ”Whereas such licences should not be requested for reasons of com-
mercial expediency such as economy of time, effort or financial investment.” Se även utkastets 
förklarande memorandum, del två, stycke 8.1. 
1352 Utkastets förklarande memorandum, del två, stycke 8.1. 
1353 Se den sociala och ekonomiska kommitténs yttrande, stycke 2.6.2 och 2.7. 
1354 Se parlamentets tillägg, tillägg 18, och kommissionens ändrade förslag, s. 6. 
1355 Gemensam ståndpunkt, p. 14.  
1356 Jfr den sociala och ekonomiska kommitténs yttrande, stycke 2.7: ”Granted the increasing so-
phistication of the community’s laws ensuring fair competition, any misuse by its proprietors of 
this exclusionary right can be dealt with by the application of those laws.” 
1357 Se artikel 16.3 i direktivet och Gemensam ståndpunkt p. 14. 
1358 Se Communication from the Commission on Common position adopted by the Council s. 4. 
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missionen bedömde att uttryckliga bestämmelser om tvångslicenser skulle ha bi-
dragit till ökad tillgång till innehållet i databasen samt stärkt rättssäkerheten. 1359 
Sedd som en helhet accepterade dock kommissionen strykningen av bestämmel-
serna om tvångslicenser.1360 Sammanfattningsvis kom det slutliga direktivet inte 
att innehålla någon särskild bestämmelse om tillämpningen av sui generis-rätten på 
uppgifter och andra element som inte är allmänt tillgängliga, utan frågan bedöm-
des vid behov få lösas genom tillämpning av de konkurrensrättsliga reglerna. 
Kommissionens utredningsrapport skulle också ta upp frågan.  

Frågan om sui generis-rättens tillämpning på uppgifter och andra element som 
inte är allmänt tillgängliga, blev första gången föremål för EUD:s tolkningsbe-
sked i Apis-Hristovich-avgörandet.1361 I sitt förhandsbesked yttrade domstolen: 

 
[D]en omständigheten att producenten av den enligt sui generis-rätten 
skyddade databas från vilken utdrag eller återanvändning av vissa element 
påstås ha gjorts hade anskaffat vissa av dessa element från en källa som 
inte är fritt tillgänglig för allmänheten, [kan] allt efter storleken på de 
mänskliga, tekniska och/eller ekonomiska insatser som nämnda produ-
cent har gjort vid anskaffningen av nämnda element från sådana källor 
vara av betydelse vid bedömningen av om en väsentlig investering har 
gjorts vid ”anskaffningen” av dessa element, i den mening som avses i 
artikel 7.1 i direktiv 96/9, och därmed påverka den eventuella kvalifice-
ringen av nämnda element såsom en kvalitativt sett väsentlig del av inne-
hållet i den berörda databasen.1362 
 

Domstolens resonemang kan ses som ett uttryck för risken att sui generis-skyddet 
utsträcks till att omfatta även den information som databasen innehåller motver-
kas av att skyddsförutsättningen inte tar sikte på skapandet av informationen, utan 
endast på investeringar i anskaffningen, granskningen eller presentation.1363 
Domstolen uteslöt inte att sui generis-skyddet kunde tillämpas på databaser som 
består av information som inte var allmänt tillgänglig. Snarare bekräftar den att 
bedömningen av om en databas som består av icke allmänt tillgängliga uppgifter 
m.m. kan skyddas av sui generis-rätten och att bedömningen av om förfoganden 
ur en sådan databas utgör intrång, inte påverkas av att uppgifterna är av sådan 
karaktär.  

Därmed ger EUD:s uttalanden visst stöd åt de farhågor om sui generis-skyddet 
som har diskuterats i litteraturen om riskerna med det när det gäller s.k. sole source-
databaser.1364 Domstolen synes själv vara medveten om denna möjlighet när den 
                                                      
1359 Loc. cit. 
1360 Op. cit. s. 4 f. 
1361 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 57. 
1362 Op. cit. p. 68.  
1363 Se avsnitt 8.1.5.  
1364 Se t.ex. Derclaye i IIC 2005 s. 12 ff. och Schovsbo i IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år 
(1999) s. 85 ff. 
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i Directmedia-avgörandet yttrade att det av skäl 47 till direktivet framgick att ge-
menskapslagstiftaren hade varit mottaglig för uppfattningen att det skydd som 
sui generis-rätten erbjuder inte får utövas på ett sätt som skulle underlätta missbruk 
av dominerande ställning.1365  

Kommissionen har hittills kommit med en utvärderande rapport.1366 I den dras 
slutsatsen att avgörandena från EUD 2004, i vilka domstolen uppställde ett krav 
på åtskillnad mellan icke skyddsvärda investeringar i ”skapande” och skyddsvärda 
investeringar i ”anskaffning, granskning eller presentation”, i betydande utsträck-
ning har snävat in omfattningen av sui generis-skyddet och därigenom föregripit 
eventuella negativa effekter på konkurrensen.1367 Samtidigt uttrycks i rapporten 
en oro för att databasproducenterna kan komma att försöka kringgå domstolens 
åtskillnad mellan icke skyddsvärda och skyddsvärda investeringar i syfte att skapa 
informationsmonopol.1368 I tillägg till förslag om att dra tillbaka hela direktivet, 
dra tillbaka endast sui generis-rätten och att behålla den nuvarande ordningen, an-
förde kommissionen att den såg som ett alternativ att utvidga sui generis-rätten på 
så sätt att den även skulle omfatta situationer där skapande av det innehåll som 
utgör en databas innehåll sker samtidigt med anskaffning eller granskning.1369 Ett 
annat alternativ som kommissionen indikerade var införandet av ett förtydli-
gande om att sui generis-rätten ska omfatta endast databaser som är en verksam-
hets huvudaktivitet eller även sådana som utgör endast en bieffekt av en huvud-
aktivitet (s.k. spin off-datatabaser).1370 Däremot indikerade kommissionen inte att 
den som lösning på eventuella problem med sole source-databaser övervägde att 
införa särskilda bestämmelser om inskränkningar i skyddet som sådant i likhet 
med de tvångslicensbestämmelser som föreslogs i det första utkastet till direktiv. 

8.2.5.5 Bevisfrågor 
Även om omstruktureringar inte har någon betydelse för den rättsliga frågan om 
intrång i sui generis-rätten, kan det ha betydelse vid bevisvärderingen. I Apis-Hristo-
vich-avgörandet hade EUD att ta ställning till om omständigheten att producen-
tens databas hade en särskild struktur samt innehöll anteckningar, hänvisningar, 
kommandon, fält, hypertextlänkar och redaktionella texter, vilka också förekom 
i den databas som tillhörde den som påstods vara skyldig till intrång, utgjorde en 
indikation på att utdrag har gjorts.1371 Domstolen anförde att omständigheten att 

                                                      
1365 Mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 55 f. Jfr. GA:s yttrande att en ”restriktiv” tolkning av 
sui generis-skyddet motverkar oönskade effekter, se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 
109, OPAP p. 115, mål C-338/02 Svenska Spel p. 90 och mål C-203/02 BHB p. 94. 
1366 Se DG Internal Market and Services Working Paper – first evaluation of Directive 96/9/EC 
on the legal protection of databases. 
1367 Op. cit. s. 6. Jfr Schovsbo som behandlat frågor om ”internalisering” av konkurrensmässiga 
hänsyn vid utformningen av immaterialrättigheter, se Grænsefladespørgsmål.  
1368 Op. cit. s. 24. 
1369 Loc. cit. 
1370 Angående spin off-databaser, se avsnitt 8.1.5.1. 
1371 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 25. 
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sådana materialla och tekniska särdrag hos innehållet i en databas också förekom 
i en annan databas, kunde ses just som en indikation på att en överföring hade 
skett mellan databaserna och därmed på att ett utdrag hade gjorts. Domstolen 
poängterade dock att det ankom på den nationella domstolen att bedöma om 
denna överensstämmelse inte kunde förklaras av andra faktorer, såsom att de 
källor som har använts vid skapandet av de båda databaserna är identiska och att 
sådana särdrag förekom i dessa gemensamma källor.1372 
 Domstolens uttalande om att materiella och tekniska särdrag kan vara en in-
dikation på att utdrag har gjorts, kan jämföras med den regel om s.k. omvänd 
bevisbörda som etablerats på upphovsrättsområdet. I svensk rätt har HD i NJA 
1994 s. 74 (Smultron) anfört att en framträdande likhet med det skyddade verket 
kan anses utgöra ett starkt stöd för att det senare tillkomna alstret är en efterbild-
ning. Den som påstås ha gjort intrång i den andres upphovsrätt måste då göra 
sannolikt att hans alster framtagits självständigt för att någon efterbildning inte 
skall anses föreligga. En liknande regel om omvänd bevisbörda torde gälla för 
den äldre katalogregeln (se avsnitt 4.1). Det går inte att utläsa av EUD:s uttalande 
om den avsåg att en motsvarande regel om omvänd bevisbörda ska gälla för sui 
generis-rätten. Ordvalet ”indikation” tycks implicera att faktum att det fanns en 
likhet i strukturen mellan databaserna inte i sig var tillräckligt för att uppställa en 
presumtionsregel eller regel om omvänd bevisbörda.1373 Den nationella domsto-
len behöver också utesluta alternativa förklaringar till att det finns en likhet mel-
lan strukturerna. 

Likaså anförde EUD att om element som en databasproducent hade anskaffat 
från källor som inte var tillgängliga för allmänheten också förekom i en databas 
som tillhörde en annan producent, detta inte i sig utgjorde bevis för att en över-
föring hade skett från den ena till den andra databasens medium. Den andra pro-
ducenten kunde nämligen ha samlat in de aktuella elementen direkt från samma 
källor. Enligt EUD kunde en sådan omständighet likväl utgöra en indikation på 
att ett utdrag hade gjorts.1374 Detta löser vissa problem med sole source-databaser. 
För bedömningen av om intrång föreligger i en sole source-databas är det inte till-
räckligt att den bas som påstås göra intrång innehåller samma element. 

8.2.5.6 Officiella dokument m.m. 
En aspekt som är relaterad till frågan om sui generis-rättens skyddsomfång är den 
om rättens tillämpning på officiella handlingar som är tillgängliga för allmän-
heten, t.ex. statliga myndigheters offentliga normativa och individuella rättsakter, 
officiella översättningar av dem och rättspraxis.1375 Frågan har aktualiserats bl.a. 

                                                      
1372 Op cit. p. 51 och 55. 
1373 För motsatt uppfattning, se Axhamn i NIR 2009 s. 162. 
1374 Op cit. p. 52 och 55. 
1375 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 58. Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 108 
och 122, mål C-444/02 OPAP p. 114 och 128, mål C-338/02 Svenska Spel p. 89 och 103 och mål 
C-203/02 BHB p. 93 och 107. 
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mot bakgrund av att många länder inte ger upphovsrättsligt skydd för sådana hand-
lingar, vilket också har erkänts på internationell nivå i artikel 2.4 BK. Där anges 
att det är förbehållet unionsländernas lagstiftning att bestämma vilket skydd som 
ska tillkomma officiella texter på lagstiftningens, förvaltningens och rättskipning-
ens område liksom officiella översättningar av sådana texter.  

Bestämmelsen i BK har ansetts uppfylla ett grundläggande allmänt intresse av 
tillgång till myndighetsinformation, t.ex. för att enskilda medborgare utan hinder 
av det upphovsrättsliga skyddet ska kunna få fri tillgång till de officiella hand-
lingar som rör dem.1376 Eftersom bestämmelsen är fakultativ står det dock de 
anslutna staterna fritt att välja om de vill ge sådana handlingar upphovsrättsligt 
skydd, vilket t.ex. är fallet i brittisk rätt och i många länder som är influerade av 
brittisk upphovsrätt.1377 Faktum att bestämmelsen i BK är fakultativ ger således 
ett uttryck åt att det inte råder internationell enighet kring om sådana handlingar 
bör skyddas av upphovsrätt eller inte.1378 

I Apis-Hristovich-avgörandet anförde EUD att det för bedömningen av om en 
samling ska kvalificeras som en databas och omfattas av sui generis-rätten inte har 
någon betydelse om innehållet utgörs av officiella handlingar som är tillgängliga 
för allmänheten.1379 Vidare anförde domstolen att faktum att basens innehåll ut-
gjordes av officiella handlingar inte heller har betydelse för bedömningen av om 
ett förfogande ur en sui generis-skyddad databas omfattas av rätten att förhindra 
utdrag eller återanvändningar av hela eller väsentliga delar ur innehållet.1380 EUD 
fann stöd för dessa tolkningar dels i att databasdefinitionen getts en allmängiltig 
utformning och dels i det bakomliggande syftet med sui generis-rätten, vilka enligt 
domstolen innebar att gemenskapslagstiftaren har haft för avsikt att ge rätten en 
vidsträckt innebörd som är oberoende av det materiella innehållet i basen.1381  

Stöd för tolkningen att sui generis-rätten ska tillämpas oberoende av det mate-
riella innehållet i en databas fann domstolen i faktum att rätten ska tillämpas obe-
roende av möjligheten att ge databasen eller dess innehåll upphovsrättsligt eller 
annat skydd, vilket framgår av artikel 7.4.1382 Att innehållet i en databas undantas 
från upphovsrättsligt skydd på grund av att det utgörs av officiella handlingar – i 
enlighet med den fakultativa bestämmelsen i artikel 2.4 i BK – utgör således inte 
hinder mot tillämpning av sui generis-skyddet.1383 

                                                      
1376 Se t.ex. von Lewinski 2008 avsnitt 5.80, Ricketson & Ginsburg 2006 avsnitt 8.107 f., Ricketson 
i The Boundaries of Copyright: its proper limitations and exceptions (1999) s. 7 och Goldstein & 
Hugenholtz 2010 s. 218. 
1377 För en diskussion, se t.ex. von Lewinski 2008 avsnitt 5.80 ff., Ricketson & Ginsburg 2006 
avsnitt 8.107, Goldstein & Hugenholtz 2010 s. 218 och Masouyé, WIPO Guide to the Berne Con-
vention (1978) avsnitt 2.18. 
1378 Goldstein & Hugenholtz 2010 s. 218 och Ricketson & Ginsburg 2006 stycke 8.107. 
1379 Op. cit. p. 72. 
1380 Mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 73. 
1381 Op cit. p. 69. 
1382 Op. cit. p. 70. 
1383 Op. cit. p. 71. 
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EUD framhöll således att det inte fanns något i vare sig definitionen av data-
bas eller i definitionen av sui generis-rätten, som i sig uteslöt att databasskydd 
kunde ges för baser som innehöll officiella handlingar. En sådan bred tillämpning 
av definitionen av begreppet databas och omfattningen av sui generis-rätten har 
stöd i förarbetena till direktivet.1384 Härav kan dock inte dras slutsatsen att sui 
generis-rätten alltid ger skydd mot förfoganden ur databaser över officiella hand-
lingar. Till exempel anger artikel 9c att medlemsstaterna har möjlighet att införa 
ett undantag från sui generis-rätten till förmån för den behörige användaren av en 
databas som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten om det gäller utdrag 
eller återanvändning i den allmänna säkerhetes intressen eller för ett administra-
tivt eller rättsligt förfarande. Undantagsbestämmelsen kompletteras av artikel 13, 
enligt vilken framgår att bestämmelserna i direktivet inte ska inverka på andra 
bestämmelsers tillämplighet rörande bl.a. ”tillgång till allmänna handlingar”. 

Artikel 13 hade sin motsvarighet redan i tidigare utkast till direktiv, men det 
var i samband med antagandet av rådets gemensamma ståndpunkt som referen-
sen till ”allmänna handlingar” infördes.1385 Tillägget ifrågasattes inte senare under 
processen för antagande av direktivet, snarare framhölls att den gemensamma 
ståndpunkten gav uttryck åt en god balans mellan de olika intressen som aktuali-
serades.1386 

Det behöver diskuteras om regleringen i det slutliga direktivet av tillämp-
ningen av sui generis-rätten på officiella handlingar som är tillgängliga för allmän-
heten är ändamålsenlig. Den valda ordningen med en bred definition av databas 
och ensamrätt till att även inbegripa förfoganden över sådana handlingar kan 
jämföras med ordningen i utkastet till direktiv. För att säkerställa att rätten till 
”unfair extraction” inte förhindrade tillgång till information i myndigheters data-
baser som var allmänt tillgängliga, uppställde utkastet en bestämmelse om 
tvångslicens. Enligt tvångslicensen skulle innehållet i en sådan tillhandahållas på 
skäliga och icke-diskriminerande villkor, men inte om ett sådant tillhandahållande 
skulle stå i strid med andra rättigheter eller bestämmelser, såsom personuppgifts-
skydd, skydd för privatlivet, allmän säkerhet eller sekretess.1387 Bestämmelsen om 
tvångslicens togs bort först i samband med rådets gemensamma ståndpunkt när 
den fakultativa inskränkningen i artikel 9c och hänvisningen till allmänna hand-
lingar i artikel 13 infördes.1388 Med vissa redaktionella ändringar stod sig rådets 
förslag i det slutliga direktivet.1389  

Sui generis-rätten innebär ett skyddslager utöver vad som kan följa av andra 
bestämmelser, t.ex. det upphovsrättsliga regelverket. Redan därigenom rubbar sui 
generis-rätten den balans som upphovsrätten uppställer, t.ex. i fråga om skydd för 
                                                      
1384 Utkastets förklarande memorandum, stycke 2.1.1. Se även Grönboken 1988, stycke 6.4.1, 6.4.2 
och 6.4.9  
1385 Gemensam ståndpunkt p. 21. 
1386 Se t.ex. utlåtandet av parlamentets rapportör Vellelersundi av den 22 november 1995, s. 12. 
1387 Utkastet, artikel 8.2 och 8.6, skäl 35 samt förklarande memorandum, stycke 8.2 och 8.6. 
1388 Gemensam ståndpunkt p. 15, avseende skäl 47 och 50 i ingressen, samt artiklarna 9c och 13. 
1389 Se avsnitt 5.2.7 och där angivna dokument. 
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information som skapas av myndigheter. Frågan om sui generis-rättens förhållande 
till grundläggande bestämmelser om tillgång till allmänna handlingar och vida-
reutnyttjande av myndighetsinformation faller utanför syftet med den här fram-
ställningen, men bör undersökas närmare (se avsnitt 10.7). 

8.2.6 Skyddsbestämmelsen i artikel 7.5 
Huvudregeln för sui generis-rätten är att rättsinnehavaren har rätt att förbjuda ut-
drag och återanvändning av hela eller väsentliga delar av innehållet i en databas, 
vilket följer av artikel 7.1. Det presumeras alltså att förfoganden över icke väsent-
liga delar inte skadar framställarens investering. Huvudregeln kompletteras av ar-
tikel 7.5 enligt vilken rättsinnehavaren har rätt att på vissa villkor förhindra även 
förfoganden över icke väsentliga delar: 
 

”Återkommande [och] systematiskt utdrag och/eller återanvändning av 
[icke] väsentliga delar av innehållet i [databasen] som förutsätter förfogan-
den som strider mot normalt bruk av basen eller som [oskäligt inkräktar 
på databasproducentens legitima intressen] är ej tillåtna.”1390 
 

Artikel 7.5 introducerades i samband med antagandet av rådets gemensamma 
ståndpunkt i syfte att komplettera huvudregeln i artikel 7.1. I ståndpunkten be-
skrevs artikel 7.5 som en skyddsregel: 
 

”För att kunna undvika att denna brist på skydd för icke väsentliga delar 
leder till att det görs återkommande och systematiska utdrag eller att de 
återanvänds på ett otillbörligt sätt har emellertid en skyddsklausul införts i 
punkt 5 i denna artikel i den gemensamma ståndpunkten.”1391 
 

Eftersom artikel 7.5 (till skillnad från artikel 7.1) avser icke väsentliga delar upp-
ställer den för sin tillämpning vissa ytterligare kriterier utöver vad som gäller en-
ligt artikel 7.1 – förfogandena ska ha en särskild verkan.1392 För att omfattas av 
artikel 7.5 förutsätts att handlingarna  

i) strider mot ett normalt bruk av databasen, eller  

                                                      
1390 De språkliga justeringarna följer EUDs justeringar i mål C-203/02 BHB p. 5, 86 och 88. I 
Karnells översättning uttrycks artikel 7.5 som ”Återkommande och systematiskt utdrag och/eller 
återanvändning av oväsentliga delar av innehållet i databasen av sådant slag att de inbegriper hand-
lingar som gör intrång i det normala utnyttjandet av databasen eller oskäligt inkräktar på databasens 
framställares legitima intressen skall inte tillåtas.” Se Karnell i NIR 1999 s. 217. 
1391 Gemensam ståndpunkt p. 14. På liknande sätt har GA betecknat artikel 7.5 som ett undantag 
från det undantag som följer av artikel 7.1, dvs. ett undantag från huvudregeln i artikel 7.1 att icke 
väsentliga delar faller utanför skyddsområdet. Se GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus p. 74 
och 127, mål C-444/02 OPAP p. 80, mål C-338/02 Svenska Spel p. 64, mål C-203/02 BHB p. 58.  
1392 Jfr GA:s yttranden i mål C-46/02 Oy Veikkaus, p. 104, mål C-444/02 OPAP p. 110 och 133, 
mål C-338/02 Svenska Spel p. 85 och 108 och mål C-203/02 BHB p. 89 och 112. 
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ii) oskäligt inkräktar på databasproducentens legitima intressen.  

Dessa två krav har sin motsvarighet i det s.k. trestegstestet i bl.a. artikel 9.2 BK, 
artikel 13 TRIPS-avtalet och artikel 5.5. i infoscodirektivet, vilka reglerar förut-
sättningar för att införa undantag och inskränkningar i det upphovsrättsliga skyd-
det.  De återkommer även i artikel 8.2 i databasdirektivet. För att artikel 7.5 ska 
bli tillämplig förutsätts härutöver att förfogandena har vidtagits ”systematiskt och 
återkommande”. Ett enskilt förfogande över en icke väsentlig del kan således inte 
strida mot normalt bruk av databasen eller oskäligt inkränkta på producentens 
legitima intressen.  

Den närmare innebörden av de skilda rekvisiten i artikel 7.5 har varit föremål 
för tolkningsbesked från EUD, yttranden av GA och analyser i litteraturen. När 
det gäller kravet på ”systematiska” respektive ”återkommande” förfoganden har 
domstolen refererat till dem som kumulativa begrepp, även om vissa språkvers-
ioner anger dem som alternativa – inklusive den svenska. Möjligen har domstolen 
härigenom gett tyst stöd åt GA:s bedömning, enligt vilken rekvisiten är kumula-
tiva, eftersom de flesta språkversioner anger dem som kumulativa. Eventuellt 
som en följd av att domstolen har konstaterat att begreppen är kumulativa så har 
den inte tolkat begreppen var för sig, utan istället som en helhet; den har fäst 
avseende vid den effekt som ”återkommande och systematiska” förfoganden över 
icke väsentilga delar kan ge upphov till.1393 Med hänvisning till uttalandet i den 
gemensamma ståndpunkten har domstolen anfört att artikel 7.5 syftar till att för-
hindra att förbudet i artikel 7.1 i direktivet kringgås.1394 Närmare syftar rekvisitet 
”återkommande och systematiskt” till att förhindra att sui generis-rätten urholkas 
genom successiva handlingar, vilka vid varje tillfälle berör endast en icke väsentlig 
del.1395 Detta uppnås enligt domstolen genom att uttrycket ”förfoganden som stri-
der mot normalt bruk av basen eller som oskäligt inkräktar på databasproducen-
tens legitima intressen” tolkas på så sätt att det avser att förhindra återkommande 
och systematiska utdrag och/eller återanvändningar av icke väsentliga delar av 
innehållet i en databas, vilka genom sin kumulativa verkan allvarligt skulle skada 

                                                      
1393 GA har konstaterat att rekvisiten ”återkommande” respektive ”systematiskt” i de flesta ro-
manska språkversionerna samt den tyska, den engelska och den grekiska språkversionen är alter-
nativa, medan de i den spanska, den svenska och den finska språkversionen är kumulativa. GA har 
fäst avseende vid att såväl merparten av språkversionerna som direktivets syfte pekar på att de båda 
rekvisiten ska vara kumulativa, se GA:s yttrande i OPAP p. 144, mål C-338/02 Svenska Spel p. 119 
och mål C-203/02 BHB p. 123. Domstolen har genomgående refererat till rekvisiten som kumula-
tiva.  
1394 Mål C-203/02 BHB p. 86, 89 och 95. För ett liknande resonemang, se GA:s yttranden i mål C-
46/02 Oy Veikkaus p. 74, mål C-444/02 OPAP p. 80, mål C-338/02 Svenska Spel p. 64, mål C-
203/02 BHB p. 58 och mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 53. Denna uppfattning har fram-
hållits även i doktrinen, se t.ex. Leistner 2000 s. 180 och Cook 2010 avsnitt 3.134. 
1395 GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 143, mål C-338/02 Svenska Spel p. 118, mål C-
203/02 BHB p. 122.  
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databasproducentens investering, i likhet med de utdrag och/eller återanvänd-
ningar som avses i artikel 7.1 i direktivet.1396 Med andra ord skyddas genom artikel 
7.5 ”återkommande och systematiska” förfoganden över icke väsentliga delar 
som genom sin kumulativa verkan motsvarar en ”väsentlig del” enligt artikel 7.1. 
Härigenom uppnås syftet med artikel 7.5, liksom med artikel 7.1, vilket är att 
skydda intresset av att investeringarna betalar sig.1397  

Domstolens uttalanden innebär ökad klarhet om innebörden av artikel 7.5. 
Eftersom begreppet ”icke väsentlig del” inte var klart, hade artikel 7.5 tidigare 
kritiserats för sin otydlighet. Det var tidigare oklart hur många icke väsentliga 
delar som behövdes för att utgöra intrång. Det är nu tydligt att kumulativa för-
foganden måste utgöra åtminstone en väsentlig del.1398  

I sina tolkningsbesked har domstolen således inte gjort någon åtskillnad mel-
lan förfoganden som strider mot ”normalt bruk av databasen” och sådana som 
”oskäligt inkräktar på databasproducentens legitima intressen”; båda två har be-
döms referera till förfoganden som undergräver databasframställarens investering. 
EUD:s tolkningsbedked kan jämföras med GA:s yttrande i BHB. Enligt GA av-
ser uttrycket ”strider mor normalt bruk” skydd mot förfoganden som skadar den 
underliggande investeringen genom att undergräva producentens möjlighet att få 
ersättning för nyttjande över databasinnehållet såväl på befintliga som i vissa fall 
även potentiella marknader, dvs. sådana som producenten hittills inte har utnytt-
jat. GA fann stöd för en sådan bred tolkning i direktivets ingress, där skäl 42 
anger att skälet till förbudet mot vissa handlingar är att förhindra att investeringen 
skadas, samt skäl 48 enligt vilken syftet med det skydd som föreskrivs i direktivet 
är ”att garantera att databasproducenten uppbär ersättning.”1399  

I sina tolkningsbesked har inte EUD hänvisat till att uttrycket ”strider mot 
normalt bruk” respektive ”oskäligt inkräktar på databasproducentens legitima in-
tressen” liknar det andra respektive tredje steget i trestegstestet. En sådan refe-
rens har dock gjorts av GA, som har framhållit att flera av rekvisiten i artikel 7.5 
påminner om kriterier i trestegsregeln, vilket inte automatiskt innebär att de ska 
tolkas på samma sätt som konventionsbestämmelserna. För det första har tre-
stegsregeln i BK och TRIPS-avtalet ett annat syfte än artikel 7.5 i direktivet. En-

                                                      
1396 Mål C-203/02 BHB p. 86, 89 och 95 och GA:s yttrande i mål C-304/07 Directmedia Publishing 
p. 53. För ett liknande resonemang, se GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 134, mål C-338/02 
Svenska Spel p. 109 och mål C-203/02 BHB p. 113.  
1397 GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 134, mål C-338/02 Svenska Spel p. 109 och mål C-
203/02 BHB p. 113. För motsatt uppfattning, se Beunen 2007 s. 201 ff. 
1398 Denna tolkning hade tidigare förts fram av bl.a. Karnell i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2002 s. 995 
och Westkamp i IIC 2003 s. 801. 
1399 Se GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 146–50, mål C-338/02 Svenska Spel p. 121–25 
och mål C-203/02 BHB p. 125–29. GA framhöll att en tolkning av begreppet ”normalt bruk” till 
att omfatta inte endast befintliga utan även potentiella exploateringsformer låg i linje med den tolk-
ning av artikel 13 i TRIPS-avtalet som gjorts av en WTO-panel (WT/DS160/R av den 27 juli 2000, 
punkt 6.183 ff.). Jfr Leistner 2000 s. 181. 
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ligt denna bestämmelse kan nämligen de fördragsslutande parterna, om trestegs-
testet är uppfyllt, avvika från de skyddsbestämmelser som konventionen uppstäl-
ler. En sådan konstruktion, dvs. möjligheter för medlemsstaterna att göra undan-
tag, föreskrivs i artikel 9 i direktivet. För det andra skiljer sig bestämmelserna i 
BK och TRIPS-avtalet från direktivbestämmelsen genom att uttrycken ”strider 
mot det normala utnyttjandet” och ”oskäligt inkräktar” inte är alternativa, utan 
istället kumulativa rekvisit. GA:s slutsats är att tolkningen av bestämmelserna i 
BK och TRIPS-avtalet inte direkt kan överföras på artikel 7.5 i direktivet.1400  

När det gäller begreppet utdrag har domstolen anfört att artikel 7.5 innebär ett 
förbud mot förfoganden som genom att de är återkommande och systematiska 
till slut skulle medföra att hela databasen, eller åtminstone en väsentlig del av den, 
återskapas utan databasproducentens tillstånd. I likhet med vad som gäller för be-
greppet utdrag generellt gäller detta oavsett om sådana förfoganden sker i syfte 
att upprätta en annan databas eller inom ramen för en annan verksamhet än att 
upprätta en sådan.1401 På liknande sätt innebär artikel 7.5 ett förbud mot att 
kringgå förbudet mot återanvändning i artikel 7.1 genom att systematiskt och åter-
kommande göra icke väsentliga delar av innehållet i databasen tillgängligt för all-
mänheten.1402  

Definitionen av ”utdrag” – överföring av en del av innehållet i en databas till 
ett annat medium1403 – torde medföra att ”återkommande och systematiska” ut-
drag av icke väsentliga delar för att omfattas av artikel 7.5 inte förutsätter att (alla) 
icke väsentliga delar som tillsammans utgör en väsentlig del sparas eller används1404. 
För begreppet ”återanvändning” torde dock ställas ett krav på att de icke väsent-
liga delarna har (åter-)använts. 

En besläktad fråga är om begreppet ”återkommande” förutsätter att det ska 
vara fråga om användning av olika uppgifter vid fler än ett tillfälle; användning av 
samma uppgift vid flera tillfällen torde inte kunna utgöra en väsentlig del. I dokt-
rinen har väckts frågan med vilket tidsintervall som ett förfogande över en icke 
väsentlig del behöver vara ”återkommande och systematiskt” för att falla inom 
artikel 7.5.1405 GA har anfört att en ”återkommande och systematisk” handling 
föreligger om den sker med regelbundna mellanrum, som t.ex. veckovis eller må-
nadsvis. Om tidsintervallet är mindre och den vid varje tillfälle berörda delen är 

                                                      
1400 GA:s yttrande i mål C-444/02 OPAP p. 136–141, mål C-338/02 Svenska Spel p. 111–116 och 
mål C-203/02 BHB p. 115–120.  
1401 Mål C-203/02 BHB p. 87 och mål C-304/07 Directmedia Publishing p. 27 och 59. Jfr GA:s 
uttalande att i avsaknad av ett kriterium i artikel 7.5 som är inriktat på syftet med ett visst förfogande 
så kan bestämmelsen inte tolkas som att det uppställs ett sådant. Liksom artikel 7.1 kan artikel 7.5 
inte tolkas på det sättet att den för sin tillämpning uppställer något krav på särskilt syfte. Se härom 
GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 142, mål C-338/02 Svenska Spel p. 117 och mål C-
203/02 BHB p. 121.  
1402 Mål C-203/02 BHB p. 88. 
1403 Se avsnitt 8.3.3. 
1404 Jfr Aplin, The Challenges of Multimedia (2005) s. 146.  
1405 Se t.ex. Westkamp i IIC 2003 s. 800. 
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liten, måste handlingen enligt GA ske desto oftare för att den sammantaget be-
rörda delen ska falla inom förbudet enligt artikel 7.5.1406 Denna tolkning synes 
förenlig med EUD:s uttalanden om tolkningen av artikeln. 

En relaterad fråga är om begreppet ”systematiskt” implicerar att förfogandena 
sker under en begränsad tidsrymd och med en klar avsikt, varmed rent slumpmässiga 
förfoganden skulle uteslutas från tillämpningsområdet. En sådan tolkning tycks 
dock inte vara förenlig med syftet med artikel 7.5, vilket är att vara en skyddskla-
sul till artikel 7.1, och inte heller med den tolkning som EUD har gett artikeln. 
Domstolen tycks istället ha fäst avsikt vid den effekt som har uppstått ex post, 
snarare än vid skydd mot förfoganden ex ante; det är ju först genom den kumula-
tiva verkan av flera förfoganden som en överträdelse kan göras av artikel 7.5. 

En annan fråga är om artikel 7.5 tar sikte på endast en användares förfoganden 
eller om det kan omfatta även förfoganden som begås av flera tillsammans. Så 
skulle fallet vara om flera kommer överrens om att var och en förfogar över end-
ast en icke väsentlig del, men där delarna tillsammans återskapar hela eller en 
väsentlig del av basen.1407 Enligt min bedömning är det inte en situation som om-
fattas av artikel 7.5, utan snarare något som eventuellt omfattas av nationella be-
stämmelser om medverkansansvar.  

8.2.7 Förhållandet mellan artikel 7.5 och artiklarna 8 och 9 
Domstolen har preciserat att artikel 7.5 utgör ett undantag från artikel 8.1 enligt 
vilken framställaren av basen inte kan hindra en behörig användare från att göra 
utdrag av och återanvända en icke väsentlig del av innehållet i den.1408 Eftersom 
artikel 8.1 medger att den behörige användaren drar ut icke väsentliga delar, skulle 
en annan tolkning av artikel 7.5 – vilken skulle förbjuda icke väsentliga utdrag 
och återanvändningar även om de (genom sin kumulativa verkan) inte motsva-
rade en väsentlig del – göra artikel 8.1 överflödig.  

Den närmare innebörden av artikel 7.5 har varit föremål för prövning av EUD 
vid ett flertal tillfällen, framförallt i situationer där domstolen har indikerat att 
förutsättningarna för huvudregeln i artikel 7.1 inte torde vara uppfyllda i tvisten 
i det nationella målet. I BHB konstaterade domstolen att det framgick av uppgif-
terna som lämnats i beslutet om förhandsavgörande att de förfoganden i form av 
utdrag och återanvändning som svaranden (William Hill) företog avsåg icke vä-
sentliga delar i den aktuella databasen. Enligt begäran om förhandsavgörande 
framgick emellertid att förfogandena gjordes i samband med varje anordnat lopp. 
EUD bedömde att förfogandena därigenom var återkommande och systematiska. 
Enligt domstolen var det dock uteslutet att William Hill genom den kumulativa 
verkan av sina förfoganden skulle återskapa och göra hela eller en väsentlig del av 
innehållet i BHB-databasen tillgängligt för allmänheten och därigenom allvarligt 

                                                      
1406 GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 145, mål C-338/02 Svenska Spel p. 120 och mål C-
203/02 BHB p. 124. 
1407 Jfr Beunen 2007 s. 198 med fotnot 536. 
1408 Mål C-203/02 BHB p. 84.  
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skada den investering som BHB m.fl. hade gjort för att upprätta den. Av bety-
delse för den bedömningen var att de element från BHB-databasen som dagligen 
offentliggjordes på William Hills webbplatser uteslutande avsåg dagens lopp och 
utgjorde en väldigt liten del av det totala antalet uppgifter i BHB-databasen. 
Domstolen framhöll också att de aktuella uppgifterna i vilket fall inte omfattades 
av någon databasrätt, eftersom de uppgifter som William Hill förfogat över inte 
hade varit föremål för någon självständig väsentlig investering i förhållande till 
de resurser som lagts ned på att skapa dem. Förbudet i artikel 7.5 omfattade så-
ledes inte sådana förfoganden som William Hills.1409  

8.3 Skyddstid och bestämmelser om intrång i dynamiska da-
tabaser 

Kontinuerligt föränderliga databaser möter särskilda utmaningar. S.k. realtidsda-
tabaser med innehåll såsom aktiekurser, sportresultat eller väderdata måste lö-
pande uppdateras. Databaser som löpande uppdateras benämns ibland dynamiska 
databaser.1410 De kännetecknas av att det vid varje tidpunkt endast finns en data-
bas, nämligen den vid varje tidpunkt mest aktuella, medan de ursprungliga och 
äldre versionerna s.a.s. ”försvinner”.1411  
 Utgångspunkten är att sui generis-rätten omfattas av en skyddstid om 15 år efter 
den 1 januari det år då basen fullbordats. Skyddet får dock effekt från den tid-
punkt då basen fullbordats (se artiklarna 10.1 och 10.2 i direktivet). Denna 
skyddstid är betydligt kortare än den som gäller för det upphovsrättsliga skyddet 
till basen (70 år efter upphovsmannens dödsår). I artikel 10.3 finns bestämmelser 
om vad som gäller om databasproducenten gör uppdateringar av basen såsom 
kan vara fallet för dynamiska databaser. I artikeln anges att varje kvalitativt eller 
kvantitativt sett väsentlig ändring – i betydelsen granskning, utplåning och tillägg 
– av innehållet i en databas grundar en egen skyddstid till följd av denna ändring. 
Vidare framgår av skäl 55 till direktivet att en ny väsentlig ändring som innebär 
en ny skyddstid kan omfatta en betydande granskning av databasens innehåll. 
Fråga är vad som är föremålet för den förlängda skyddstiden: Leder en väsentlig 
ändring till att ytterligare en databas bildas eller att det vid sidan om den gamla, 
ännu bestående databasen, bildas en ny databas, och har det i så fall betydelse 
vilken av databaserna som de förbjudna handlingarna hänför sig till?1412 Frågan 
aktualiserades i BHB- och OPAP-avgörandena, där EUD bedömde att den inte 
behövde besvara frågan mot bakgrund av de svar som den gett på andra frågor 
som ställts till den.1413  

                                                      
1409 Op. cit. p. 90–94. 
1410 Jfr GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 168 och C-203/02 BHB p. 147. 
1411 Jfr GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 169 och C-203/02 BHB p. 148. 
1412 Jfr Karnell i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2002 s. 996 f., Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 
2015 s. 318, Pila & Torremans 2016 s. 513 f., Hugenholtz 2016 s. 413 och GA:s yttranden i mål C-
444/02 OPAP p. 162 ff. och C-203/02 BHB p. 139 ff.  
1413 Se C-203/02 BHB p. 96 och mål C-444/02 OPAP p. 54.  
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I sitt yttrande hade GA bedömt att artikel 10.3 skulle tolkas så att en sådan 
ändring som avses i artikeln medför att en egen (avgränsad) databas bildas och 
att den nya skyddstid som börjar löpa enligt artikel 10.3 kan hänföra sig endast 
till ett bestämt föremål.1414 Skyddsobjektet blir därför den vid varje tidpunkt ak-
tuella databasen, dvs. hela databasen.1415 Artikel 10.3 föreskriver enligt GA med 
andra ord ett rullande sui generis-skydd, vilket likställer dynamiska databaser med 
statiska. Skillnaden i förhållande till statiska databaser består endast i att den äldre 
databasen när det rör sig om dynamiska databaser upphör att existera, eftersom 
den ständigt förändras till en ny databas. Att det när det gäller dynamiska data-
baser är hela databasen och inte endast de enskilda ändringarna som omfattas av 
den nya skyddstiden kan dessutom motiveras med att det endast är praktiskt möj-
ligt att göra en enhetlig bedömning av databasen som sådan.1416 

Herr har kritiserat GA:s resonemang som orealistiskt, eftersom det finns dyna-
miska databaser som konstant ändras men där gammal information inte försvin-
ner eller tas bort. Som exempel nämner Herr databaser med rättsinformation, där 
även äldre, inte längre vägledande rättsfall, ofta lagras tillsammans med senare 
rättsfall. Den bästa policyn skulle, enligt Herr, vara att en ny väsentlig investering 
ledde till skydd för den uppdaterade delen av databasen.1417  

Min bedömning är att hela resonemanget om ”gammal” och ”ny” databas 
bortser från faktum att sui generis-rätten inte avser databasen som ”objekt” i trad-
itionell, immaterialrättslig mening. Det är investeringen i sig som skyddas och om 
det över tid sker nya investeringar så får de mätas mot kraven kvantitativt respek-
tive kvalitativt väsentlig del på samma sätt som andra sui generis-relevanta investe-
ringar.  

8.4 Genomförande av sui generis-rättens förbudsrätter med 
svensk rätt 

Vid genomförandet av direktivet framhöll regeringen med hänvisning till artikel 
7.3 i direktivet att sui generis-rätten var av ”sedvanligt förmögenhetsrättsligt slag” 
och att den helt eller delvis kunde överlåtas.1418 Regeringen bekräftade härigenom 
uppfattningen att sui generis-rätten är en immaterialrätt och inte ett marknadsrätts-
ligt skydd mot illojal konkurrens.  

Efter genomförande av databasdirektivet hänvisar 49 § URL till de upphovs-
rättsliga förfoganderätterna exemplarframställning och tillgängliggörande för all-
mänheten. I förarbetena till genomförandet anförde lagstiftaren att faktum att 
unionslagstiftaren hade använt sig av en ny terminologi inte hindrade medlems-
staterna från att vid genomförande av direktivet tillämpa termer som kunde vara 

                                                      
1414 GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 164 ff. och C-203/02 BHB p. 143 ff. med hänvisning 
till gemensam ståndpunkt (EG) nr 20/95, punkt 14. 
1415 GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 170 f. och mål C-203/02 BHB p. 149–50. 
1416 GA:s yttranden i mål C-444/02 OPAP p. 172 ff. och C-203/02 BHB p. 151 ff. 
1417 Herr 2008 s. 153 ff. 
1418 Prop. 1996/97:111 s. 25. 
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vedertagna där. Samtidigt gäller att unionslagstiftaren vid utformningen av sui ge-
neris-rätten valde begreppen utdrag och återanvändning för att göra fullständigt 
klart att det var fråga om en ny sorts rättighet.1419 

När tvisten mellan Svenska Spel och Fixtures Marketing avgjordes slutligt (NJA 
2005 s. 924) gjorde HD en del förtydliganden om tolkningen av 49 § URL. Dom-
stolen uttryckte generellt att 49 § URL skulle tolkas i enlighet med direktivet. HD 
behövde dock inte ta ställning till om begreppen ”exemplarframställning” och 
”tillgängliggörande för allmänheten” kunde tolkas direktivkonformt till att svara 
mot begreppen utdrag och återanvändning i direktivet. HD bedömde att skydds-
förutsättningen ”väsentlig investering” inte var uppfylld och behövde därför inte 
ta ställning till intrångskriterierna. Eftersom HD ställde frågor till EUD om tolk-
ningen av förbudsrätterna, synes det dock som om HD varit beredd att tolka den 
svenska lagtexten till att motsvara det resultat som direktivet åsyftar. En sådan 
tolkning av begreppen exemplarframställning och tillgängliggörande för allmän-
heten kan inte heller anses strida mot grundläggande krav på förutsebarhet i rätts-
tillämpningen.1420 Däremot är det olyckligt och leder till rättsosäkerhet för de som 
berörs av lagstiftningen att de inte kan lita på att att begrepp i lagen har en viss 
innebörd, särskilt om samma begrepp förekommer på flera olika ställen. 

Efter NJA 2005 s. 924 har sui generis-rätten, så som den återges i 49 § URL, 
prövats i svensk underrättspraxis. I ett avgörande från Stockholms tingsrätt i de-
cember 2006, tolkades begreppen exemplarframställning och tillgängliggörande 
för allmänheten till att motsvara sin gängse upphovsrättsliga innebörd.1421  

I ett avgörande i en tvist mellan ATG och Unibet uttalade Svea hovrätt att 
kravet på direktivkonform tolkning vid tillämpningen av 49 § URL kan leda till 
att även ett inom upphovsrätten så centralt begrepp som exemplarframställning 
kan ges en i något avseende annan innebörd än det har inom upphovsrätten i 
övrigt. Enligt hovrätten skulle begreppet tolkas med beaktande av artikel 7.2 i 
databsdirektivet och EUD:s tolkning av denna bestämmelse. Det innebar enligt 
hovrätten att begreppet exemplarframställning skulle ges en tolkning som omfat-
tade sådana förfoganden som i artikel 7.2 a benämndes ”utdrag”, dvs. en varaktig 
eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas 
till ett annat medium, oberoende av på vilket sätt och i vilken form det skedde.1422 

I ett avgörande i mars 2016 bedömde Stockholms tingsrätt att en databas som 
innehöll uppgifter om ca 80 000 personer var att anse som en sammanställning 
som var skyddad både som resultatet av att ett stort antal uppgifter hade sam-
manställts och som resultatet av en väsentlig investering. Det bakomliggande ar-

                                                      
1419 Se prop. 1996/97:111 s. 25 och avsnitt 5.2.6 och 5.2.7. 
1420 Axhamn i NIR 2009 s. 165 f. 
1421 Stockholms tingsrätt, dom den 14 december 2006 i mål nr T 30270-05. Svea hovrätt fastställde 
domen den 14 april 2008 i mål T-359-07. 
1422 Svea hovrätt, dom den 30 januari 2012 i mål T 2179-11. 
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betet hade bestått i att under flera tusen timmar samla in, granska och samman-
ställa de aktuella uppgifterna. Tingsrätten bedömde att databasen hade gjorts till-
gänglig för allmänheten online utan rättighetshavarnas samtycke.1423 

Från övriga nordiska länder kan nämnas den danska Sø og- Handelsrettens 
avgörande av den 24 februari 2006, i en tvist mellan Home a/s och OFIR a/s. 
Domstolen fann att skyddsförutsättningen ”väsentlig investering” inte var upp-
fylld – käranden kunde inte påvisa att relevanta investeringar gjorts i anskaffning, 
granskning eller presentation av innehållet – och behövde därför inte ta ställning 
till intrångskriterierna och hur de skulle tolkas. Möjligen gjorde Sø og- Handels-
retten en alltför snäv tolkning av begreppet ”anskaffa”; det hade inte varit oför-
enligt med EUD:s uppdelning mellan att ”skapa” element och att ”söka” eller 
”samla in” dem, att nå bedömningen att den aktuella databasen var skyddad av 
sui generis-rätten. 1424 

Artikel 7.5 är inte införlivad i den svenska lagen. Av propositionen framgår 
dock att en upprepad användning av i sig icke väsentliga delar av ett arbete sam-
mantaget kan anses innebära användning av en väsentlig del av arbetet.1425 I NJA 
2005 s. 924 har HD gett utryck för att 49 § URL ska kunna tolkas så att även 
artikel 7.5 får genomslag. 

Sammanfattningsvis gäller att det svenska genomförandet av sui generis-rätten 
uppvisar brister i förhållande till direktivets krav. Även om nationella domstolar 
har visat sig benägna att tolka lagtexten till att motsvara direktivets krav, leder det 
till betydande rättsosäkerhet om lagtexten inte tydligt anger berörda parters rät-
tigheter och skyldigheter, särskilt om samma begrepp förekommer på andra stäl-
len i samma lag och där ges en annan innebörd. Det leder också till utmaningar i 
avtalssituationer, där det blir oklart vad parterna egentligen har kommit överrens 
om i situationer där avtalet hänvisar till begrepp som avser något annat än deras 
traditionella innebörd. En rekommendation är att den svenska lagstiftaren ge-
nomför direktivet på nytt. I det sammanhanget kan också övervägas om den äldre 
katalogregeln ska behållas parallellt med sui generis-rätten. 

Inom doktrinen har anförts att direktivets sui generis-rätt skulle ha spärrverkan 
mot parallella, nationella skydd så som (resten av) den gamla katalogregelns skydd 

                                                      
1423 Stockholms tingsrätt, dom den 11 mars 2016 i mål B 1564-14. 
1424 Sø og- Handelsrettens dom av den 24 februari 2006. Sagsnr: V-0108-99, Home a/s mod OFIR 
a/s (UfR 2006.1564 SH). Avgörandet har kommenterats av Glæsel i Lov&Data nr 86 (juni 2006) 
s. 1 ff., Axhamn i Lov&Data nr 89 (april 2007) s. 28 f., Rosenmeier i NIR 2007 s. 405 ff., Rognstad 
i NIR 2007 s. 411 ff., Deichmann Europæiseringen af dansk ret (2008) s. 646 ff. och Deichmann i 
Internetretten 2012 s. 478. 
1425 Prop. 1996/97:111 s. 55. 
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för samlingar som är resultatet av att ett stort antal uppgifter har samman-
ställts.1426 Den uppfattningen har även kommit till uttryck i nordisk praxis, åt-
minstone implict.1427 Vidare har GA gjort uttalanden som skulle kunna tolkas 
som att den bedömer att sui generis-rätten ska ha spärrverkan inom sitt tillämp-
ningsområde.1428 Som framhållits i avsnitt 6.10 torde det dock följa av artikel 7.4 
och skäl 58 till direktivet att det – även inom dess tillämpningsområde – är möjligt 
att skydda databaser även på annat sätt, t.ex. genom katalogregeln. Artikeln och 
skälet går i viss utsträckning emot andra skrivningar i ingressen som i stället be-
tonar vikten av ett enhetligt skydd för databaser inom unionen (se skäl 1–4 och 
48). Skrivningar i en ingress kan dock inte gå emot lydelsen av en artikel.  

I litteraturen har i regel anförts att förutsatts att databasdirektivet utgör ett 
fullharmoniseringsdirektiv även i fråga om sui generis-rätten.1429 Min bedömning 
nu är att sui generis-rätten är en ny rättighet som kompletterar andra skydd för 
databaser och att artikel 7.4 – särskilt hänvisningen till ”oberoende av möjlig-
heten att ge databasen … annat rättsligt skydd” – ger stöd för att behålla den 
gamla katalogregeln, men att det öppnar upp för störningar på den inre mark-
naden, t.ex. om en katalogprodukt skyddas i de nordiska länderna men inte i öv-
riga EU. Denna tolkning stöds av EUD:s uttalande i Apis-Hristovich-avgöran-
det, där domstolen framhöll att artikel 7.4 i direktivet gav vid handen att sui generis-
rätten skulle ”tillämpas oberoende av möjligheten att ge databasen och/eller dess 
innehåll upphovsrättsligt eller annat skydd.”1430 

Kulturdepartementet i Norge har i ett s.k. Høringsnotat föreslagit ändring av 
katalogregeln i § 43 i den norska åndsverkloven. Ändringen innebär att alla delar 
av den gamla katalogregeln utgår helt och ersätts av en bestämmelse som mer 
direkt motsvarar sui generis-rätten i direktivet. Förslaget behandlas för närvarande 
inom departementet och har ännu inte lett till lagstiftning eller proposition. I 
förslaget refereras till den senaste praxisen från EUD om tolkning av sui generis-
rätten och kulturdepartementets tycks – utan att föra något längre resonemang – 
utgå från att sui generis-rätten ska förstås som en fullharmonisering inom databas-
direktivets tillämpningsområde.1431 Eftersom direktivet inte hindrar fortsatt till-
lämpning av katalogregeln (även inom direktivets tillämpningsområde) hade det 
                                                      
1426 Se t.ex. Karnell i NIR 1999 s. 53 ff., Lorenzen i NIR 2004 s. 120 och 123, Axhamn 2006 s. 94 
f. och i NIR 2006 s. 280 ff., Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 126 ff. och Rosen-
meier i NIR 2007 s. 409. Jfr Rognstad i NIR 2007 s. 416 f. 
1427 Sø og- Handelsrettens dom av den 24 februari 2006. Sagsnr: V-0108-99, Home a/s mod OFIR 
a/s (UfR 2006.1564 SH). 
1428 GA:s yttrande i mål C-338/02 Svenska Spel p. 33. 
1429 Se t.ex. Karnell i NIR 1999 s. 60, Lorentzen i NIR 2004 s. 120, Axhamn 2006 s. 86 ff. och 
Rognstad 2009 s. 299. Jfr mål C-355/96 Silhouette p. 23 om harmoniseringen på varumärkesom-
rådet. 
1430 Se mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 50. 
1431 Ändringen föreslås inom ramen för en översyn av hela åndsverkloven såväl vad avser innehåll 
som språk och struktur. Se Forslag til ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), 
tillgängligt via https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-andsver-
klov/id2479768/ 
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varit förtjänstfullt om departementet mer tydligt hade tagit ställning till eventuella 
behov och fördelar med att behålla den äldre katalogregeln som ett komplette-
rande skydd till sui generis-skyddet, särskilt i förhållande till inre marknads-
aspekter. I varje fall är det bra att den norska lagstiftaren föreslår ett nytt genom-
förande av sui generis-rätten till att bättre motsvara direktivets krav. Det ger ökad 
rättssäkerhet och underlättar att uppfylla direktivets krav för nationella domstolar 
som står inför att tolka den nationella lagtexten. 

Den nederländska lagstiftaren har också valt att dra tillbaka den rättighet – 
geschriftenbescherming – som påminde om den nordiska katalogregeln genom att ge 
ett kompletterande skydd till upphovsrätten. Liksom den norska lagstiftaren har 
den nederländska lagstiftaren bedömt att det inte är förenligt med direktivet att 
fortsatt medge ett kompletterande nationellt skydd. Bedömningen gjordes efter 
att EUD i Football Dataco m.fl. I-avgörandet hade meddelat att det upphovsrätts-
liga skyddet är fullharmoniserande inom sitt tillämpningsområde.1432 Att direkt 
stödja sig på detta rättsfall förefaller dock, enligt min uppfattning, som tveksamt 
eftersom geschriftenbescherming inte var sådant (rent) upphovsrättsligt skydd som 
omfattas av kravet på fullharmonisering.1433 

8.5 Förhållande till skydd för innehållet i sig 
Databasdirektivets utgångspunkt är att sui generis-rätten inte ska påverka eventu-
ella rättigheter som kan finnas till innehållet i en databas, t.ex. till verk eller när-
stående rättigheter till enskilda element i basen. Det framgår direkt av artikel 7.4 
och skäl 26 och 27 till direktivet. I förarbetena till databasdirektivet anfördes att 
skydd för innehållet kunde skilja sig åt mellan medlemsstaterna, såväl vad gällde 
vilket skydd som kunde göras gällande, skyddets omfattning och tillämpning av 
eventuella inskränkningar.1434 Det ansågs inte lämpligt att i databasdirektivet re-
glera hur och i vilken utsträckning varje typ av verk kunde mångfaldigas, över-
sättas eller bearbetas inom ramen för tillgängliggörande via en databas.1435 Efter 
databasdirektivet har flera av dessa grundläggande rättigheter harmoniseras ge-
nom infosocdirektivet.  

Förhållandet mellan sui generis-rätten och eventuella rättigheter till innehållet 
är alltså att sui generis-rätten för databasproducenten tillhandahåller ett lager av 
skydd för förfoganden över innehållet, som gäller utöver eventuellt skydd för 
innehållet i sig. Databasproducenten kan dock inte foga in material i basen eller 
medge tillstånd till förfoganden över innehållet som går utöver det tillstånd som 
databasproducenten har erhållit från rättighetshavarna till innehållet. Sui generis-
rätten är alltså villkorad av de rättigheter och tillhörande tillstånd som gäller för 

                                                      
1432 Se https://www.internetconsultatie.nl/geschriften.  
1433 Jfr Spoor i Festskrift till Karnell s. 739 och 742. 
1434 Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 7.1, Den ekonomiska och sociala kommit-
téns yttrande, 24 november 1992, stycke 3.7, Parlamentets första tillägg, tillägg 13 och Gemensam 
ståndpunkt, punkt 6b. 
1435 Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 7.1. 

https://www.internetconsultatie.nl/geschriften
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innehållet. Möjligen finns här en förklaring till att sui generis-rättens rättigheter 
”utdrag” respektive ”återanvändning” är formulerade negativt som en ”rätt att 
förbjuda” snarare än en ”rätt att tillåta och förbjuda”. Här skiljer sig inte sui gene-
ris-rätten från traditionella närstående rättigheter (se avsnitt 4.2), för vilka ett till-
stånd att nyttja en prestation – t.ex. en upptagning av ett framförande av ett verk 
– är villkorat av att tillstånd också erhålls för nyttjande av framförandet och ver-
ket (för att inte nyttjandet ska utgöra intrång i rättigheterna till dem). 
 I situationer där innehållet i en databas inte är skyddat på något annat sätt, 
t.ex. för att det utgörs av ren information, medför sui generis-rätten ett skydd som 
i regel inte kan uppnås på annat sätt.1436 

När databasproducenten i förekommande fall förvärvat tillstånd (licens) att 
föra in element i databasen och göra det tillgängligt för allmänheten så blir pro-
ducenten samtidigt saklegitimerad att föra talan om intrång i rättigheter hänför-
liga till innehållet. I egenskap av licenstagare kan producenten alltså beivra intrång 
i rättigheter till det licenserade innehållet genom att föra talan om exempelvis 
vitesförbud och bekostande av lämpliga åtgärder för att sprida information om 
domen i målet (se 53 b, 53 h och 57 §§ URL). För att utreda och säkra bevisning 
om ett sådant intrång kan producenten även föra talan om intrångsundersökning 
och informationsföreläggande (53 c, 56 b och 57 §§ URL). En förutsättning för 
att databasproducenten ska kunna få bifall till en ansökan som hänför sig till in-
nehåller är dock att intrånget avser den rätt som producenten har förvärvat.1437 
Det torde inte vara uteslutet att databasproducenten i en sådan situation också 
kan få ersättning i anledning av ett intrång (se 54 § URL).1438 Licensgivaren kan 
dessutom befullmäktiga databasproducenten att föra en sådan talan för dennes 
räkning respektive överlåta sin fordran till producenten.1439 

Det nu sagda innebär att en databasproducent redan med stöd av ett tillstånd 
att i sin databas föra in och tillgängliggöra andras verk och närstående rättigheter 
kan agera mot intrång som sker ur databasen (om innehållet är skyddat på sådant 
sätt). Som utgångspunkt omfattar saklegitimationen endast sådana förfoganden 
som databasproducenten själv har erhållit tillstånd för. Om någon vidtar andra 
förfoganden har producenten inte möjlighet att beivra intrång endast på basis av 
sitt tillstånd. Sui generis-rätten ger dock producenten en egen rättighetsposition 
som underlag för talan om intrång som består i förfoganden över hela eller kvan-
titativt eller kvalitativt väsentliga delar av basens innehåll. 

                                                      
1436 Angående diskussioner om skydd för personuppgifter m.m., se t.ex. Drexl m.fl., Data 
ownership and access to data: Position statement of the Max Planck Institute for innovation and 
competition (Augusti 2016) och Hoeren i EIPR 2014 s. 751 ff. 
1437 Se prop. 2008/09:67 s. 93 och 97 ff. och prop. 1998/99:11 s. 59 och 164. 
1438 Se prop. 2008/09:67 s. 94 och 97 ff. och Rosén 2006 s. 144 och 307 ff. Jfr NJA 1987 s. 266, 
NJA 1993 s. 390, Rosén i SvJT 2004 s. 169 och Göta hovrätts dom den 25 september 2012 i mål 
T 3050-11, KG Knutsson AB mot Biltema Sweden AB. 
1439 Jfr Bengtsson & Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Norstedts Juridik. Stockholm 2006 
s. 54 f. (cit. Bengtsson & Lyxell 2006). 
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8.6 Förhållande till nationella bestämmelser om illojal kon-
kurrens 

En särskild fråga är hur sui generis-rätten förhåller sig till nationella bestämmelser 
om illojal konkurrens, t.ex. om sui generis-rätten inom sitt tillämpningsområde ute-
sluter parallell tillämpning av skydd som kan följa av nationella bestämmelser om 
illojal konkurrens.1440 Frågan har aktualiserats i nordisk rättspraxis. I avsnitt 2.4 
har redogjorts för ett danskt avgörande från 2006 i vilket Sø- och Handelsretten 
fann att användning s.k. djuplänkar och sökrobotar inte utgjorde en överträdelse 
av generalklausulen i Markedsføringsloven.1441 Domstolen såg alltså, för sin del, 
inte några hinder mot att tillämpa nationella bestämmelser om illojal/otillbörlig 
konkurrens parallellt med sui generis-rätten. Denna hållning har kritiserats av 
Rognstad, som har anfört att mycket talar för att direktivets sui generis-rätt är full-
harmoniserade i förhållande till nationella bestämmelser om otillbörlig eller illojal 
konkurrens.1442  
 I linje med vad som anges i avsnitt 6.10 och 8.4 är min bedöming att sui generis-
rätten inte är fullharmoniserade och att det är möjligt att skydda databaser paral-
lellt med stöd av bestämmelser om illojal konkurrens. Artikel artikel 13 i direkti-
vet, som anger att direktivet inte ska påverka tillämpningen av andra bestämmel-
ser om bl.a. otillbörlig konkurrens (eng. unfair competition, fr. concurrence déloyale) 
stödjer att direktivet inte hindrar att databaser på nationell nivå kan skyddas även 
med bestämmelser mot illojal konkurrens. Direktivet reglerar alltså inte i vilken 
utsträckning som databaser kan skyddas även genom bestämmelser om illojal 
konkurrens i medlemsstaterna.1443 Avgörande blir närmast nationella regler och 
principer om i vilken utsträckning skydd mot illojal konkurrens kan komplettera 
immaterialrättsligt skydd.  

8.7 Sammanfattning och diskussion 
Sui generis-rätten skyddar investeringen i upprättandet av databaser. Rättigheten 
har beröringspunkter med skydd mot illojal konkurrens, eftersom den inte är ett 
objektsskydd utan ett skydd mot förfaranden som undergräver investeringen. En 
viktig skillnad är dock att medan skydd mot illojal konkurrens – i termer av skydd 
mot ”snyltning”, ”misappropriation” och liknande – i regel tar sikte på att den 
ohederlige näringsidkaren ”åker snålskjuts” eller gör en ”obehörig vinst” på den 
förste näringsidkarens insats, så tillhandahåller sui generis-rätten primärt ett skydd 
mot skada (ren förmögenhetsskada) på en nedlagd investering. Som nämns i av-
snitt 2.4 är dock skillnaden mellan någons ”obehöriga vinst” och någon annans 
”skada” inte alltid lätt att dra i situationer där bedömningen görs utifrån objekt 
                                                      
1440 Jfr Cornish, Llewelyn & Aplin 2013 stycke 20-43. 
1441 Se Sø og- Handelsrettens dom av den 24 februari 2006. Sagsnr: V-0108-99, Home a/s mod 
OFIR a/s (UfR 2006.1564 SH). Avgörandet behandlas också i avsnitt 8.6. 
1442 Rognstad i NIR 2007 s. 417. Jfr Rognstad i Festskrift till Levin s. 529 f. och Rognstad 2009 s. 
185 och 307. 
1443 Denna uppfattning har också uttryckts av Derclaye 2008 s. 150. 
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eller föremål som avser att generera framtida inkomster. I vissa situationer kan 
åtskillnaden närmast vara fråga om perspektiv. Sui generis-rättens skydd för un-
derliggande investering är en sådan företeelse där skillnaden mellan att klassifi-
cera ett intrång som en ren förmögenhetsskada för framställaren eller som en 
obehörig vinst för intrångsgöraren, möjligen är en perspektiv-fråga. 
 Även andra skäl talar för att sui generis-rättens karaktär av investeringsskydd 
inte är att förstå som ett renodlat skydd mot illojal konkurrens. Förslag om att 
utforma rättigheten som ett skydd mot illojal konkurrens lades fram under för-
handlingarna av databasdirektivet men förkastades inför antagandet av den slut-
liga direktivtexten. I direktivets slutliga lydelse är rätten utformad som en im-
materialrätt som kan överlåtas och upplåtas, som är kombinerad med bestäm-
melser om undantag och inskränkningar och skyddstid, och för intrångsbedöm-
ningen är det inte en nödvändig förutsättning att förfoganden i form av utdrag 
eller återanvändning sker av en konkurrent (varken i parasiterande syfte eller på 
annat sätt). Även förfoganden av enskilda databasanvändare är förbjudna i den 
mån de allvarligt skadar databasproducentens investering.  

I doktrinen har framförts skilda uppfattningar om vad som är sui generis-rättens 
föremål. Frågeställningen går tillbaka på att immaterialrättigheter traditionellt är 
s.k. objektsskydd, vilket skulle leda till bedömningen att sui generis-rätten skyddar 
databasen som sådan. Den uppfattningen är dock överspelad i och med EUD:s 
uttalande att omstruktureringar inte ska ha betydelse vid intrångsbedömningen, 
samt att det är oväsentligt om det utdragna eller återanvända innehållet används 
för att upprätta en annan databas eller för något annat syfte. Däri ligger också en 
grundläggande skillnad jämfört med det upphovsrättsliga skyddet för databaser, 
det äldre katalogskyddet och andra närstående rättigheter. Katalogregeln skyd-
dade sammanställningen mot eftergörande, medan sui generis-rätten skyddar data-
basproducenten mot att någon utan hans tillstånd förfogar över innehållet i pro-
ducentens databas som vid anskaffningen, granskning eller presentationen har 
krävt en väsentlig investering. Frånvaron av efterbildningsskydd innebär också 
att det för intrång i sui generis-rätten inte är tillräckligt att visst innehåll har dragits 
ut eller återanvänts från en databas. Det behöver göras en bedömning i varje 
enskilt fall om en åtgärd i form av utdrag eller återanvändning resulterar i att 
investeringen i databasen undergrävs. Den flexibilitet som detta innebär för sam-
tidigt med sig stor rättsosäkerhet.  I jämförelse gäller för såväl vanlig upphovsrätt, 
som för närstående rättigheter och katalogregeln att det vid intrångsbedöm-
ningen inte behöver tas ställning till om ett visst förfogande har inneburit en 
skada i det enskilda fallet. Lagstiftaren har redan när de etablerat vilka objekt som 
ska skyddas av rättsordningen tagit ställning till att efterbildning av sådana objekt 
per se utgör intrång.  

Att bedöma om sui generis-rätten skyddar investeringen eller innehållet i en da-
tabas kräver ett mer nyanserat svar. Å ena sidan är den väsentliga investeringen 
förutsättningen för sui generis-skydd, men å andra sidan är det begreppen utdrag 
och återanvändning som grundar de rättigheter som ges till en producent som 
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kan uppvisa en sådan investering i upprättandet av sin databas. Under den nor-
diska verksdebatten (se avsnitt 7.5.4) fördes liknande resonemang om förhållan-
det mellan ”verksegenskaper” och möjligheten för upphovsmannen att med stöd 
av de upphovsrättsliga ensamrätterna kontrollera förutsättningarna för andras 
upplevelse av verket. Som förklaras där får debatten sägas ha landat i att upp-
hovsrätten bör förstås som en kombination av verksegenskaper (som också utgör 
konstituerande rättsfaktum) och innehållet i de upphovsrättsliga ensamrätterna 
(som utgör en rättsföljd till verket som konstituterande rättsfaktum). Man be-
hövde både se till vilka element i primärmediet som var verksrelevanta (upphovs-
rättsligt relevanta), som innehållet i de regler som gavs till ett skyddat verk. Det-
samma gäller för sui generis-rätten. Rätten skyddar mot utdrag och återanvänd-
ningar av innehållet i en databas som varit föremål för en väsentlig investering i 
den utsträckning som innehållet utgör en kvantitativt eller kvalitativt väsentlig 
del.  

Om NJA 1995 s. 256 (Nummerbank), trots den kritik som avgörandet utsatts 
för i doktrinen, kan anses ha fastställt gällande rätt om upphovsrättsligt skydd för 
sammanställningar för tiden innan databasdirektivet genomfördes, finns anled-
ning att jämföra utgången i avgörandet med den investeringsbetonade sui generis-
rätten. I NJA 1995 s. 256 hade intrång kunnat undvikas genom att omstrukturera 
de 2836 uppgifterna. Eftersom det som gav nummerbanken dess karakteristik, 
och därmed dess skyddsförtjänthet, var de sjusiffriga nummer med vilkas hjälp 
varje enskild artikel kunde identifieras, skulle en omstrukturering dock kräva en 
annan nummerföljd eller -serie, något som i praktiken skulle medföra ett krav på 
ett annat identifikationsnummer för varje artikel. Om samma nummerbank istäl-
let varit skyddad av sui generis-rätten hade intrång förelegat oavsett om det skett 
några omstruktureringar eller inte. För intrångsbedömningen hade istället varit 
avgörande om de 2836 utdragna eller återanvända uppgifterna utgjorde en kvan-
titativt eller kvalitativt väsentlig del av databasens innehåll.  

När katalogregeln antogs krävde insamlingen och sammanställningen av ”ett 
stort antal uppgifter” i regel ett betyande arbete. Teknikutvecklingen har medfört 
att denna typ av ”insamling” kan ske med mindre resurser, vilket har medfört att 
det inte är det ”stora antalet” som är skyddsvärt.1444 Istället krävs en annan 
skyddsbestämning. I databasdirektivet har man sökt lösa problematiken att inne-
hållet i databasen kan förfogas över med enkla medel genom att skydda investe-
ringen med en rätt av sitt eget slag. Samtidigt är det precis den aspekten som gör 
sui generis-rätten annorlunda från upphovsrätten och katalogskyddet: den skyddar 
den bakomliggande insatsen snarare än slutresultatet. Det leder dels till att fram-
ställare av databaser mer tydligt behöver kunna bevisa sina investeringar, än vad 
som krävts av upphovsman och framställare av kataloger där slutresultatet (ver-
ket, katalogprodukten) i sig utgjort skyddsförutsättningen. Det leder också till 
rättsosäkerhet för tredje man eftersom den enda som på förhand har kännedom 

                                                      
1444 Axhamn 2006 s. 85 f. och 116. 
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om huruvida en databas är skyddad eller om vissa uppgifter som härrör ur en 
databas omfattas av en rätt mot indirekta förfoganden är databasproducenten.  

Sui generis-rättens investeringsskydd och frånvaro av ”objekt” innebär att rät-
tigenhetens föremål har betydande likheter med ett rent skydd mot illojal kon-
kurrens (i betydelsen skydd mot ren förmögenhetsskada). Samtidigt har sui generis-
rätten likheter med traditionella immaterialrättigheter genom att kunna vara fö-
remål för upplåtelser och överlåtelser: till sin natur är den en immaterialrätt. Sam-
mantaget är sui generis-rätten därmed en hybrid mellan immaterialrätt och illojal 
konkurrens. 

Karaktären av hybrid gör också att rättigheten faller utanför de internationella 
konventionernas bestämmelser om nationell behandling. Den har inte motsva-
righet i konventionerna om upphovsrätt och närstående rättigheter. Som konsta-
teras i avsnitt 2.4 kan det inte anses följa av artikel 10bis PK att de anslutna sta-
terna behöver uppställa ett brett och allmänt skydd mot illojal konkurrens. Fak-
tum att sui generis-rätten är ett investeringsskydd med inslag av illojal konkurrens 
medför alltså inte att rättigheten faller under skyldigheten enligt artikel 10bis PK 
att tillhandahålla motsvarande skydd i förhållande till rättighetshavare från länder 
utanför EU. Detta var också en avsikt vid den slutliga utformningen av sui generis-
skyddet (se avsnitt 5.2). 
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9. Inskränkningar och undantag  

9.1 Allmänt 
Alla immaterialrätter är på skilda sätt avvägda till att skapa balans mellan rättig-
hetshavarens intresse och motstående allmänna och enskilda intressen. Balansen 
kan komma till uttryck bl.a. genom bestämmelser om s.k. undantag och inskränk-
ningar i det skydd som ges rättighetshavaren. Nödvändigheten av balans har 
framhållits av lagstiftaren vid flera tillfällen.1445 Mycket av samtida forskning på 
immaterialrättsområdet ägnas åt balansfrågor, inklusive frågor om undantag och 
inskränkningar.1446 Det är också ett område som får allt mer uppmärksamhet 
inom EU och på internationell nivå. Inskränkningarna har olika karaktär i bero-
ende av vad som ska uppnås, t.ex. vad som kan nyttjas fritt, vilket resultat som får 
uppnås med ett visst nyttjande eller för att uppnå ett visst ändamål.1447 De laggivna 
inskränkningarna ger kontur åt ensamrätten.1448  

I detta kapitel behandlas översiktligt de bestämmelser om undantag och in-
skränkningar som i svensk rätt gäller i förhållande till databaser som skyddas av 
upphovsrätt och sui generis-rätten samt katalogskyddet. I avsnitt 9.2 behandlas all-
mänt vad som avses med undantag och inskränkningar, i avsnitt 9.3 behandlas 
allmänna förutsättningar för inskränkningar i det upphovsrättsliga skyddet och i 
avsnitt 9.4 behandlas allmänna förutsättningar för inskränkningar i sui generis-rät-
ten och katalogskyddet. I avsnitt 9.5 behandlas utgångspunkter för tolkning av 
bestämmelser om undantag och inskränkningar. Därefter följer i avsnitt 9.6 till 
9.10 en översiktlig genomgång av de bestämmelser om inskränkningar som är 
tillämpliga på databaser och katalogprodukter. I avsnitt 9.11 behandlas förhållan-
det mellan bestämmelser om inskränkningar i sui generis-skyddet och inskränk-
ningar i skyddet för innehållet i sig. I avsnitt 9.12 sker en uppsummerande dis-
kussion. 

9.2 Begreppen ”undantag” och ”inskränkningar” 
Det finns inte någon allmän och enhetlig uppfattning om vad som avses med 
”undantag” respektive ”inskränkning.”1449 Den traditionella svenska uppfatt-
ningen är att med undantag avses bestämmelser varigenom vissa alster helt un-
dantas från skyddets tillämpningsområde. Bestämmelser härom finns för upp-
hovsrättens del i 9 § URL, enligt vilken upphovsrätt inte gäller till författningar, 

                                                      
1445 Prop. 1992/93:214 s. 42, prop. 1996/97:111 s. 18, prop. 1996/97:129 s. 6 f., prop. 2004/05:110 
s. 83 f. och Rosén 1989 s. 133.  
1446 Se t.ex. Christie i The Structure of Intellectual Property Law (2011) s. 121 och Geiger i IIC 
2004 s. 270 f. Jfr Davies 2002 stycke 10-011. 
1447 Rätten till det visuella s. 205 och Rosén 2006 s. 135 f. och 158.  
1448 Jfr Rosén 1989 s. 133 ff., Rosén 2006 s. 135 och Calissendorff i NIR 2011 s. 127. 
1449 Jfr Rosén i NIR 1985 s. 166 f. och Christie i The Structure of Intellectual Property Law (2011) 
s. 122 f. Jfr även Rognstad 2009 s. 214 ff. som diskuterar begreppsbildningen i Norge. 
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beslut av myndigheter, yttranden av svenska myndigheter och officiella översätt-
ningar av sådana dokument. Med inskränkningar avses enligt samma traditionella 
synsätt bestämmelser som på skilda sätt begränsar tillämpningsområdet av de 
ekonomiska rättigheterna; bestämmelser härom finns i upphovsrättslagens andra 
kapitel.  

Att det inte finns någon enighet om vad som utgör undantag och inskränk-
ningar i upphovsrätten kan framstå som något märkligt, eftersom tillämpnings-
området för det s.k. trestegstestet är just ”undantag och inskränkningar”.1450 En 
del författare han anfört att begreppen är synonyma och att båda kommer till 
uttryck är ett resultat av att de internationella konventionerna inom upphovsrät-
tens område är ett resultat av förhandlingar mellan skilda upphovsrättsliga trad-
itioner, där ”inskränkning” skulle ligga närmare till hands i länder med copyright-
tradition, medan ”undantag” skulle ligga närmare kontinentaleuropeisk tradit-
ion.1451  

Inte heller i databasdirektivet används uttrycken på ett enhetligt sätt. Rubriken 
till artikel 6 i databasdirektivet hänvisar till ”undantag från inskränkningarna i 
förfogandet över verket” medan artikel 6.2 hänvisar till ”inskränkningar av de 
rättigheter som avses i artikel 5”. Rubriken till artikel 8 hänvisar till ”den behörige 
användarens rättigheter och skyldigheter” medan rubriken till artikel 9 hänvisar 
till ”undantag från rätt av sitt eget slag”. I skälen 35, 50 och 52 hänvisas till ”un-
dantag”.1452 Direktivet använder av allt att döma begreppen inskränkningar och 
undantag som synonymer. Direktivet använder inte något särskilt uttryck för 
”undantag” från det upphovsrättsliga skyddet i sig, motsvarande 9 § i den svenska 
upphovsrättslagen, möjligen beroende på att direktivet inte innehåller någon be-
stämmelse med motsvarande uttryckligt innehåll. Mot den bakgrunden och för 
att undvika oklarhet kommer begreppet ”inskränkning” att användas i den fort-
satta framställningen för att avse bestämmelser om inskränkningar och undantag 
från de ekonomiska rättigheterna.  

9.3 Allmänt om inskränkningar i upphovsrätten  
Förutsättningarna för att i nationell rätt medge inskränkningar i det upphovs-
rättsliga skyddet för databaser regleras i artikel 6 i databasdirektivet. I den svenska 
språkversionen av direktivet hänvisas i inledningen till artikel 6 oriktigt till ”un-
dantag från inskränkningarna i förfogandet över verket”. På lika missvisande sätt 
hänvisar artikel 5 till ”inskränkningar i förfogandet över verket”. Det framgår 
                                                      
1450 Se Hugenholtz & Okediji, Conceiving an International Instrument on Limitations and Excep-
tions to Copyright, 2012, s. 19 och Kur, Of Oceans, Islands and Inland Water – How much room 
for exceptions and limitations under the three-step test? (2008) s. 5 ff. 
1451 Se t.ex. Senftleben, Copyright, limitations and the three-step test (2004) s. 22. 
1452 Rubriken till artikel 5 om de upphovsrättsliga ensamrätterna använder märkligt nog uttrycket 
”inskränkningar i förfogandet över verket”. I tillhörande skäl 32 hänvisas i den svenska språkvers-
ionen missvisande till ”inskränkningar i förfogande över verket”. I den engelska språkversionen av 
direktivet används rubriken ”restricted acts” för artikel 5 och i skäl 32 uttrycket ”such acts subject 
to restrictions”. 
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tydligare av andra språkversioner av rubrikerna att artikel 5 avser de ekonomiska 
ensamrätterna (”restricted acts” i den engelska, ”actes soumis à restrictions” i den 
franska, ”zustimmungsbedürftige Handlungen” i den tyska och ”Ophavsretlige 
enerettigheder” i den danska) och att artikel 6 avser (undantag eller) inskränk-
ningar i dessa rättigheter (”exceptions to restricted acts” i den engelska, ”except-
ions aux actes soumis à restrictions” i den franska, ”Ausnahmen von den 
zustimmungsbedürftigen Handlungen” i den tyska och ”undtagelser fra ophavs-
retlige enerettigheder” i den danska språkversionen). I Karnells översättning be-
tecknas också artikel 5 som ”rättigheter” och artikel 6 som ”inskränkningar i rät-
tigheterna”. 

I artikel 6.1 anges vissa grundläggande rättigheter för en ”behörig användare” 
av en databas, i artikel 6.2 anges vissa specifika inskränkningsbestämmelser som 
är frivilliga för medlemsstaterna att införa och i artikel 6.3 hänvisas till det s.k. 
trestegstestet. En följd av att inskränkningsbestämmelserna i artikel 6 avser end-
ast det upphovsrättsliga skyddet för en databas i sig, dvs. urvalet och disposit-
ionen av databasens innehåll, är att de inte påverkar eventuellt skydd för databa-
sens innehåll, vilket anges direkt i skäl 35 och indirekt i artikel 3.2 i direktivet. 
Omvänt torde förfogande över ett enskilt element i en databas inte utgöra ett 
förfogande som påverkar databasens urval eller disposition. 

Vid genomförandet av artikel 6 gjorde regeringen bedömningen att direktivet 
krävde vissa, men inte några mer genomgripande, ändringar av dåvarande be-
stämmelser i upphovsrätten. Regeringen konstaterade att artikel 6.2 d som ut-
gångspunkt låter medlemsstaterna själva avgöra vilka inskränkningar som må fin-
nas i enlighet med nationella traditioner. Det konstaterades dock att direktivet 
uppställde krav på att vissa inskränkningar måste gälla (artikel 6.1 om behörig 
användare och artikel 5 c andra meningen om konsumtion) och att vissa in-
skränkningar inte fick gälla (artikel 6.2 a om enskilt bruk i förhållande till elektro-
niska databaser och artikel 6.2 b om undervisning och forskning i kommersiellt 
syfte).1453 Mot den bakgrunden innehåller upphovsrättslagen endast ett fåtal in-
skränkningar som tar uttryckligt sikte på databaser – och då ofta genom bestäm-
melser som anger att en viss inskränkning inte är tillämplig på sammanställningar. 
Utgångspunkten i lagen är i stället att databaser omfattas av inskränkningsbe-
stämmelser under samma generella förutsättningar som andra verk, t.ex. genom 
att de utgör litterära verk eller att en viss inskränkning tar sikte på ett visst nytt-
jande av ett verk i allmänhet.  

Allmänt kan sägas om inskränkningsbestämmelserna att de ingick i sina hu-
vuddrag i upphovsrättslagen redan i dess ursprungliga lydelse. Sedan dess har 
reglerna genomgått omfattande revision över tid, framför allt för att reglera vissa 
frågor som kommit upp med anledning av ny teknik eller som föranletts genom 

                                                      
1453 Prop. 1996/97:111 s. 33. Jfr Ds 1996:71 s. 26 och 29. 
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införlivandet av EU-direktiv med den svenska lagen.1454 Den under senare tid 
kanske mest genomgripande ändringen av reglerna i upphovsrättslagens andra 
kapitel gjordes i samband med införlivningen av infosocdirektivet.1455 De senaste 
decenniernas lagstiftningsarbete har medfört att inskränkningsbestämmelserna 
har fått en synnerligen komplicerad och teknisk utformning.1456  

9.4 Allmänt om inskränkningar i sui generis-rätten  
Förutsättningarna för att i nationell rätt medge inskränkningar i sui generis-skyddet 
för databaser regleras i artiklarna 8 och 9 i databasdirektivet. Artikel 8 innehåller 
bestämmelser om den behörige användarens rättigheter och skyldigheter och ar-
tikel 9 innehåller bestämmelser om undantag från sui generis-rätten. Vidare anges 
i skäl 52 till direktivet att de stater som redan hade en rätt som liknade direktivets 
rätt av sitt eget slag får behålla inskränkningar i enlighet med vad som traditionellt 
gällde. Mot den bakgrunden infördes i 49 § tredje stycket i samband med data-
basdirektivets genomförande en lång rad hänvisningar till bestämmelser om (un-
dantag och) inskränkningar i upphovsrättslagens andra kapitel. I senare lagstift-
ningsärenden har antalet inskränkningar utvidgats. 

Till skillnad från vad som gäller för det upphovsrättsliga skyddet för databaser 
finns för sui generis-rättens del potentiella överlappningar i fråga om eventuellt 
skydd för innehållet i sig som kan följa av andra regler, t.ex. om innehållet utgörs 
av upphovsrättsligt skyddade texter, bilder eller annat material. För att det inte 
ska uppstå en ”konflikt” mellan de skilda skyddsformerna vid tillämpning av in-
skränkningsbestämmelser, t.ex. att bestämmelser om inskränkningar i sui generis-
skyddet inte har sin motsvarighet i fråga om inskränkningar i skyddet för inne-
hållet och vice versa, skulle en utgångspunkt kunna vara att utformningen av be-
stämmelserna samordnades. Denna aspekt behandlas i avsnitt 9.11. 

Förhållandet mellan ensamrätten i artikel 7 och undantagsbestämmelserna i 
artiklarna 8 och 9 har varit föremål för viss diskussion i litteraturen. Rättsläget 
har klargjorts av EUD. Utgångspunkten är att ensamrättens huvudregel i artikel 
7.1 omfattar endast förfoganden i form av utdrag och/eller återanvändning av 
hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas vars upprättande har krävt en 
väsentlig investering. Framställaren av en databas kan således inte med stöd av 

                                                      
1454 Sin nuvarande huvudsakliga utformning fick 2 kap. genom lag (SFS 1993:1007), prop. 
1992/93:214, om ändring i upphovsrättslagen. Genom denna lag infördes vissa nya inskränknings-
bestämmelser, genomfördes en allmän omformulering av de övriga till ett modernare språkbruk 
och infördes rubriker för att göra lagen mera lättläst. Därefter ändrades vissa bestämmelser i ka-
pitlet genom lag (SFS 1995:447), prop. 1994/95:58 varigenom 19, 26 d och 26 f §§ ändrades i 
samband med genomförandet av det s.k. uthyrnings- och utlåningsdirektivet och det s.k. satellit- 
och kabeldirektivet. En ändring gjordes vidare år 2000 i reglerna om upphovsrätt till allmänna 
handlingar (9, 26 och 26 a §§) (SFS 2000:92), prop. 1999/2000:35 i samband med tvisten om Sci-
entologkyrkans skrifter. 
1455 SFS 2005:359 och 360, prop. 2004/05:110. 
1456 Se prop. 2004/05:110 s. 49 och 557 f. (Lagrådets yttrande). Se även Rätten till det visuella s. 
208 och Rosén i NIR 2005 s. 575. 
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artikel 7.1 i direktivet förhindra att någon förfogar över icke väsentliga delar av 
databasens innehåll. Vidare framgår av artikel 8.1 och skäl 42 att sui generis-rätten 
inte innebär ett förbud för en behörig användare att göra utdrag av och återan-
vända icke väsentliga delar av innehållet i en databas – vilket kompletteras av be-
stämmelser i artikel 15 enligt vilka avtalsvillkor som inskränker denna ”användar-
rätt” är ogiltiga. Ett undantag härifrån är artikel 7.5 i direktivet, enligt vilken da-
tabasproducenten på vissa villkor har rätt att förhindra sådana förfoganden. 
Härutöver gäller enligt EUD att artikel 9 uttömmande reglerar tre situationer där 
medlemsstaterna får – men inte behöver – föreskriva att en behörig användare 
av en databas under vissa förutsättningar får återanvända eller göra utdrag om-
fattande en väsentlig del av innehållet: utdrag för enskilt bruk ur en icke-elektronisk 
databas, utdrag för undervisning eller vetenskaplig forskning och utdrag eller 
återanvändning i den allmänna säkerhetens intresse m.m.1457  

Det nu sagda innebär således att direktivet ger uttryck åt en detaljerad och 
systematisk reglering av förhållandet mellan sui generis-rätten och relaterade be-
stämmelser. 49 § tredje stycket URL innehåller dock betydligt fler bestämmelser 
om inskränkningar i sui generis-rätten. I propositionen till genomförandet av data-
basdirektivet motiverades detta med att det enligt regeringens uppfattning var en 
”grundtanke med direktivet” att ”låta medlemsstaterna själva bestämma vilka in-
skränkningar som skall göras i rättigheterna utom i vissa för gemenskapen bety-
delsefulla avseenden.” Regeringen fann stöd för denna bedömning i skäl 52 i di-
rektivet, enligt vilket de stater som redan hade en rätt som liknade direktivets rätt 
av sitt eget slag fick behålla inskränkningar i enlighet med vad som traditionellt 
gäller där – regeringen tolkade skälet som att det tog sikte på de nordiska länderna 
och deras katalogregler. Av det skälet föreslog regeringen att sui generis-rätten i 
svensk rätt skulle kompletteras med hänvisningar till samma inskränkningar som 
ansågs kunna gälla för det upphovsrättsliga skyddet för databaser, med undantag 
för direktivets särskilda bestämmelser i fråga om vissa inskränkningar, samt be-
stämmelser om avtalslicenser.1458 Regeringens bedömning fick stöd i riksdagsbe-
handlingen, där utskottet anförde att i sui generis-rätten ”ska gälla inskränkningar 
enligt samma principer som råder för upphovsrätten”.1459 Regeringens och riks-
dagens bedömning kan dock ifrågasättas; en skrivning i ingressen till ett direktiv 
kan i regel inte antas gå emot dess ordalydelse. Förhållandet mellan direktivets 
krav och de ytterligare inskränkningar som anges i 49 § tredje stycket behandlas 
närmare i avsnitt 9.8.3.  

Det finns flera överlappningar mellan databasdirektivets bestämmelser om in-
skränkningar i det upphovsrättsliga skyddet för databaser i förhållande till sui ge-
neris-rätten. De inskränkningar som för sui generis-rättens del anges i artikel 9 har 
sin motsvarighet för det upphovsrättsliga skyddet i artikel 6.2, vilket var rådets 
avsikt när det i sin gemensamma ståndpunkt föreslog bl.a. större enhet mellan 

                                                      
1457 C-203/02 BHB p. 60 ff. Om förhållandet mellan artiklarna 7.5, 8 och 9, se avsnitt 8.2.7. 
1458 Prop. 1996/97:111 s. 21, 25 f., 56 och Ds 1996:71 s. 32 och 54. 
1459 Se bet. 1997/98:LU2 Rättsligt skydd för databaser, m.m. 
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det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-skyddet för databaser vad gäller be-
stämmelser om inskränkningar än vad som var fallet i tidigare direktivutkast.1460 
Den behörige användarens rättigheter regleras för upphovsrättens del i artikel 6.1 
och för sui generis-rättens del i artikel 8. Möjligheten att införa ytterligare undantag 
och inskränkningar regleras för upphovsrättens del i artikel 6.2 d och för sui gene-
ris-rättens del möjligen i skäl 52 till direktivet.  

9.5 Utgångspunkter för tolkning av bestämmelser om un-
dantag och inskränkningar 

När det gäller allmänna utgångspunkter för tolkning av databasdirektivets be-
stämmelser om inskränkningar, har EUD ännu inte kommit med något tolk-
ningsbesked. Domstolen har dock gjort uttalanden i fråga om inskränkningar i 
det upphovsrättsliga skyddet som följer av infosocdirektivet. Samma förutsätt-
ningar torde gälla för det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-rätten enligt da-
tabasdirektivet. Utgångspunkten skulle då vara att alla förfoganden som faller in-
nanför ensamrätten kräver rättighetshavarens tillstånd, såvida förfogandet inte 
omfattas av en inskränkningsbestämmelse.1461 Inskränkningsbestämmelser ska 
som utgångspunkt tolkas restriktivt, eftersom de utgör undantag från den all-
männa regel som ensamrätten utgör, där utgångspunkten är att varje förfogande 
som omfattas av ensamrätten kräver rättighetshavarens tillstånd.1462 Tolkningen 
måste dock göras på ett sådant sätt att inskränkningens ändamålsenliga verkan 
säkerställs och att dess syfte följs.1463 Vidare kan aspekten av upphovsmännens 
rättssäkerhet med avseende på skyddet av deras verk ha betydelse.1464 Inskränk-
ningarna syftar till att upprätthålla en ”skälig avvägning” dels mellan å ena sidan 
upphovsmännens rättigheter och intressen och å andra sidan de rättigheter och 
intressen som användarna av skyddade alster har.1465 

EUD:s bedömningar ligger i linje med traditionellt svenskt synsätt. Den 
svenske lagstiftaren har uttryckt att eftersom grunden i det upphovsrättsliga sy-
stemet är ensamrättigheter som utgör förmögenhetsrättigheter för varje enskild 
rättighetshavare, så ska restriktivitet råda vid tolkning av inskränkningar i ensam-
rättigheterna.1466 Av grundläggande krav på restriktivitet och förutsebarhet har 
ansetts följa att bestämmelser om inskränkningar bör vara så väl avgränsade och 

                                                      
1460 Kommissionens meddelande med anledning av rådets gemensamma ståndpunkt s. 3. 
1461 Jfr mål C-5/08 Infopaq International I p. 52. 
1462 Jfr Op. cit. p. 56 f., de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier 
League m.fl. p. 162 och mål C-435/12 ACI Adam m.fl. p. 22 och 23. 
1463 Jfr de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. p. 
163. 
1464 Mål C-5/08 Infopaq International I p. 59. 
1465 Se t.ex. mål C‑145/10 Painer p. 132. 
1466 Se t.ex. prop. 1992/93:214 avsnitt 2.1, prop. 2004/05:110 s. 83. Jfr Rosén 2006 s. 135. 
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tydliga som möjligt.1467 Vidare har HD anfört att regleringen av inskränkningarna 
för att tillgodose möjligheten till förutsebarhet bör förbehållas lagstiftaren.1468 

Utgångspunkten att inskränkningar ska tolkas restriktivt har ansetts vara ett 
utflöde av upphovsrättens traditionella fokus på upphovsmäns och rättighetsha-
vares intressen.1469 I litteraturen har förts fram förslag om att införa mer flexibi-
litet i det upphovsrättsliga skyddet till förmån för skilda användarintressen, t.ex. 
genom att göra vissa inskränkningar tvingande till användarnas förmån.1470  

Synen på inskränkningar påverkas av vilket funktion eller syfte som ges till det 
upphovsrättsliga regelverket. Om upphovsrätten uppfattas som fokuserad på 
upphovsmännens intressen ligger det möjligen närmare till hands att betrakta be-
stämmelser om inskränkningar som medel för att tillgodose (till upphovsmän-
nen) motstående intressen. Om det upphovsrättsliga regelverket i stället betraktas 
från ett utilitaristiskt perspektiv så är det inte främmande att betrakta bestämmel-
ser om inskränkningar som ett sätt att (i vissa fall) uppnå upphovsrättens syf-
ten.1471 

Möjligheten att utforma och införa inskränkningar i det upphovsrättsliga skyd-
det påverkas av den s.k. trestegsregeln, som återges i artikel 6.3 i databasdirektivet 
och som har sin motsvarighet i artikel 5.5 i infosocdirektivet samt flera internat-
ionella konventioner på upphovsrättens område. Testet anges i artikel 6.3 som 
att bestämmelserna om inskränkningar i artikel 6 (i enlighet med BK) inte ska 
tolkas på ett sådant sätt att dess tillämpning förorsakar oberättigad skada på rätts-
innehavarens legitima intressen eller så att den förhindrar normalt bruk av data-
basen. En liknande bestämmelse kommer för sui generis-rättens del till uttryck i 
artikel 8.2, i vilken anges att den behörige användare av en databas som på något 
sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, inte får förfoga över basen på sätt som 
strider mot ett normalt bruk av den eller som oberättigat kränker databasprodu-
centens legitima intressen. 

Trestegsregeln har tolkats inom ramen för en WTO-tvist mellan EU och USA. 
Trestegstestet gavs där en relativt rättighetshavarvänlig uttolkning, bl.a. till att 
innebära att ”normalt bruk” omfattar såväl faktiska (empiriska) former för explo-
atering som potentiella sådana. Den tvistlösande panelen uttryckte även att ”le-
gitima intressen” skulle bedömas huvudsakligen från ett ekonomiskt perspek-
tiv.1472  

                                                      
1467 Prop. 2004/05:110 s. 83 f. 
1468 Se NJA 1985 s. 893, NJA 1986 s. 702 och NJA 1993 s. 263. Jfr prop. 2004/05:110 s. 83 f., 
Rosén 1989 s. 134 och Rosén 2006 s. 135. 
1469 Riis & Schovsbo i EIPR 2007 s. 4. Jfr Dietz 1978 s. 137 och Rognstad i J. Copyright Soc’y 
U.S.A. 2015 s. 529. 
1470 Op. cit. s. 4, Schovsbo i NIR 2004 s. 320 och Geiger i IIC 2006 s. 401. Jfr von Lewinski i J. 
Copyright Soc’y U.S.A. 2003 s. 601. 
1471 Jfr Westkamp i J. Copyright Soc’y U.S.A. 2008 s. 3 f. 
1472 Se Panel Report, United States – Section 110(5) of the US copyright Act, WTO Doc. 
WT/DS160/R, 15 juni 2000. 
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Trestegstestet har varit föremål för mycket diskussion i den juridiska litteratu-
ren. Testet har kritiserats för att vara alltför rättighetshavarvänligt, i det att testet 
skulle innebära begränsningar i möjligheten att införa och utforma inskränk-
ningar.1473 Kritik har också riktats mot att trestegstestet över tid genomgått vissa 
förändringar. I sin ursprungliga form i artikel 9.2 BK tar det sikte endast på rätten 
till exemplarframställning och hänvisar till ”upphovsmannens” intressen, medan 
det i TRIPS-avtalet hänvisar till ”rättighetshavarens” intressen. I litteraturen har 
anförts att detta är ett uttryck för upphovsrättens förskjutning från skydd för 
upphovsmän till skydd för exploatörer. Vid förhandlingarna om WCT bedömdes 
det finnas ett behov av att klargöra att trestegstestet i WCT inte skulle rubba 
balansen mellan olika intressen. Därför enades man om ett gemensamt uttalande 
till artikel 10 som syftar till att upprätthålla en etablerad balans.1474 

När infosocdirektivet genomfördes bedömde regeringen att trestegsregeln 
skulle betraktas endast som en tolkningsregel för lagstiftaren vid utformningen 
av de olika inskränkningarna. Bestämmelsen behövde alltså inte införas i lagtex-
ten.1475 

EUD har formellt uttalat sig om trestegstestet såsom det återges i artikel 5.5 i 
infosocdirektivet, men samma utsaga torde gälla för trestegstestet såsom det åter-
ges i artikel 6.3 i databasdirektivet. Artikeln infördes på förslag av rådet i syfte att 
undvika att inskränkningarna i artiklarna 6.1 och 6.2 otillbörligen rubbade balan-
sen mellan databasens upphovsmans och databasens behörige användares rättig-
heter. Utformningen baserades på motsvarande artikel i datorprogramdirekti-
vet.1476 EUD har anfört att trestegstestet i artikel 5.5 stödjer utgångspunkten att 
inskränkningsbestämmelser ska tolkas restriktivt.1477 Däremot har trestegstestet 
varken till syfte att påverka det materiella innehållet i bestämmelserna om in-
skränkningar eller att utvidga räckvidden för dem.1478 Snarast preciserar trestegs-
testet tillämpningsområdet för inskränkningar.1479  

I ett avgörande, NJA 2016 s. 212, har HD uttalat att trestegsregelns kriterier 
för det första innebure att det skulle vara fråga om en inskränkning för ett särskilt 
fall, dvs. inskränkningen skulle vara tydligt avgränsad och preciserad. Vad gäller 
det normala utnyttjandet av verket skulle beaktas att inskränkningen inte konkur-
rerade med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk. I detta låg 
inte endast det befintliga utnyttjandet, utan det borde ske en dynamisk tolkning 
som beaktade upphovsmannens rätt att exploatera verket på de nya sätt som tek-
nikutvecklingen öppnade för. Slutligen skulle prövas om inskränkningen skulle 

                                                      
1473 Se t.ex. Christie i The Structure of Intellectual Property Law (2011) s. 130 och Westkamp i J. 
Copyright Soc’y U.S.A. 2008 s. 2 f., 8 f. och 33. 
1474 Geiger i EIPR 2007 s. 487. 
1475 Se prop. 2004/05:110 s. 84. 
1476 Gemensam ståndpunkt p. 13. 
1477 Infopaq International I p. 58. 
1478 Mål C-435/12 ACI Adam m.fl. p. 25 f. 
1479 Mål C-351/12 OSA p. 40. 
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oskäligt inkräkta på upphovsmannens legitima intressen. Här skulle göras en av-
vägning av om inskränkningen i ensamrätten kunde motiveras av ett starkare all-
mänt intresse. Det var således fråga om en proportionalitetsbedömning. Vidare 
uttalade HD att principerna i trestegsregeln skulle beaktas vid lagstiftning rörande 
inskränkningar i upphovsrätten. Detta fick också ses som en anvisning vid dom-
stols prövning av hur olika bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten 
skulle tolkas.  

För inskränkningarna till förmån för en behörig användare av en sui generis-
skyddad databas finns en liknande bestämmelse som trestegstestet i artikel 8.2 
och skäl 49 och 50 till direktivet. Det innebär att, som en utgångspunkt, dessa 
hänvisningar liksom trestegstestet för upphovsrätten, ger stöd för utgångspunk-
ten att inskränkningarna i sui generis-rätten ska tolkas restriktivt.  

9.6 Den behörige användarens rättigheter och skyldigheter 

9.6.1 Allmänt 
Tillgång till databaser i digital miljö förutsätter i regel att den som bereder sig 
sådan tillgång utför handlingar som förutsätter upphovsmannens tillstånd, ef-
tersom handlingarna förutsätter en exemplarframställning av databasen t.ex. i 
form av ett tillfälligt exemplar som framställs när man söker eller ”browsar” i 
basen.1480  

Hur tillfälliga framställningar av exemplar ska regleras upphovsrättsligt har va-
rit föremål för diskussioner på såväl internationell nivå, inom EU som nationellt 
(jfr avsnitt 7.6.3.3 och 8.2.3.2). I fråga om databaser lyfte kommissionen redan i 
sitt första utkast till databasdirektiv fram problematiken med att exemplar av da-
tabaser kan behöva framställas i samband med åtkomst till sådana i digital miljö. 
Utgångspunkten var att upphovsmannen skulle ha rätt att avgöra på vilket sätt 
verket exploaterades och av vem. Redan tillgång och användning av en databas be-
dömdes kunna ge upphov till ”betydande ekonomiska förluster” för basens upp-
hovsman och därmed omfattas av ensamrätten till det upphovsrättsliga skyddet 
för urvalet och dispositionen av basens innehåll. I den utsträckning som fram-
ställning av tillfälliga exemplar var nödvändiga ”för användning av basen i enlig-
het med användarens avtal” skulle sådana mångfaldiganden vara tillåtna. Med 
”lawful user” avsågs i utkastet ”a person having acquired a right to use the data-
base”.  I situationer där en rättighetshavare hade valt att göra en kopia av databa-
sen tillgänglig för en användare, oavsett om det skett genom en online-tjänst eller 
på annat sätt, skulle den behörige användaren ha möjlighet att få tillgång till och 
använda databasen, för de syften och på det sätt som angavs i avtalet med rättig-
hetshavaren, även om sådan tillgång och användning förutsatte utövandet av an-
nars villkorade handlingar. Detsamma skulle gälla för situationer där avtalet inte 
reglerade en viss form av användning eller där något avtal överhuvudtaget inte 
                                                      
1480 Jfr Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 6.1 och 6.2, Cohen Jehoram i IIC 2001 
s. 542 f., Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015 s. 285 f. och Hugenholtz 2016 s. 399. 
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fanns. En användare som lovligen förvärvat databasen skulle ha möjlighet att få 
tillgång till databasen och använda den, dvs. söka (eng. consult) i databasen. Ett 
sådant implicit tillstånd skulle dock referera endast till frågan om rättigheter till 
databasen själv – dess urval och disposition – inte eventuella rättigheter till dess 
innehåll.1481  

Likaså angavs i utkastet att den behörige användaren skulle ha rätt att förfoga 
över ”icke väsentliga” delar av databasens innehåll.1482 Bestämmelserna utgjorde 
ett undantag till den rätt till ”unfair extraction” som föreslogs komplettera det 
upphovsrättsliga skyddet för databaser, och som såsom utgångspunkt omfattade 
även förfoganden över ”icke väsentliga delar” över innehållet i en databas (se 
avsnitt 5.2.3).  

I utkastet förklarade kommissionen att bestämmelserna om den behörige an-
vändarens rättigheter var inspirerade av bestämmelserna om rättigheter som till-
kommer ”den laglige förvärvaren” av ett datorprogram enligt i artikel 5.1 i dator-
programdirektivet. I artikeln anges att en sådan förvärvare i avsaknad av särskilda 
avtalsbestämmelser ska kunna vidta åtgärder som annars hade krävt rättighetsha-
varens tillstånd, om de krävs för att den som lagligen förvärvat datorprogrammet 
ska kunna använda programmet i överensstämmelse med dess avsedda ända-
mål.1483 Detta undantag rättfärdigas, liksom det i artikel 6.1 i databasdirektivet, 
med att den digitala miljön fordrar att det framställs digitala exemplar av dator-
program i samband med att de används.1484 Visserligen hänvisar artikeln till ”i 
avsaknad av särskilda avtalsbestämmelser”, men det framgår av skäl 13 till dator-
programdirektivet att ”upphovsmannens ensamrätt att förhindra otillåten åter-
givning av sitt verk bör begränsas – när det gäller datorprogram – så att den inte 
omfattar den tekniska återgivning som krävs för att den som på laglig väg förvär-
vat programmet ska kunna använda det. Detta betyder att handlingar som ladd-
ning, körning och rättelse, som är nödvändiga vid användningen av ett program 
som är lagligen förvärvat, inte får förbjudas genom avtal.” Artikel 5.1 och tillhö-
rande skäl 13 till i datorprogramdirektivet ger således uttryck för att den som 
förvärvat ett datorprogram ska kunna använda det i överensstämmelse med dess 
avsedda ändamål och att denna möjlighet ska kunna åsidosättas genom avtal. 

Utkastets förslag om reglering av användares möjlighet att få åtkomst och an-
vända basen kom att leva vidare under förhandlingarna och kom så småningom 
att utgöra artiklarna 6.1 och 8.1 i det slutliga direktivet. Artikel 6.1 anger att den 
”behörige användaren” av en databas eller exemplar av denna får utan särskilt 

                                                      
1481 Utkastet, artikel 6.1–6.3 och skäl 23–25 samt dess förklarande memorandum del två, stycke 5.a, 
6.1–6.2 och 8.4. 
1482 Utkastet, artikel 8.4 och 8.5. Se även Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 8.5. 
1483 Jfr också artikel 5.2 i datorprogramdirektivet, enligt vilken en person som har rätt att använda 
ett datorprogram inte genom avtal får hindras från att göra en säkerhetskopia av detta om denna 
är nödvändig för den aktuella användningen. Det har inte getts någon förklaring till varför skilda 
begrepp används i de olika direktiven. Se härom Janssens i EU Copyright Law (2014) stycke 5.96 
och 5.97.  
1484 Janssens i EU Copyright Law (2014) stycke 5.99. 
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tillstånd av databasens upphovsman förfoga över verket i enlighet med artikel 5, 
om förfogandet är nödvändigt för tillgång till innehållet i databasen eller för ett normalt utnytt-
jande av den. Vidare anges att om den behörige användaren enbart har tillstånd att 
använda en del av databasen, gäller detta endast för denna del. Något motsva-
rande stadgande finns inte för sui generis-rätten. I artikel 8.1 anges att den databas-
producent, vars databas på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, inte kan 
förhindra den behörige användaren från att företa utdrag av och/eller återan-
vända kvalitativt eller kvantitativt sett mindre väsentliga delar av dess innehåll, 
oberoende av för vilket ändamål detta sker. I den mån den behörige användaren 
enbart har tillstånd att göra utdrag och/eller att återanvända en del av databasen, 
gäller denna rätt endast denna del.  

Underlag för tolkning av artiklarna ges av skäl 34 och 49 i ingressen till direk-
tivet. I skäl 34 anges att när rättighetshavaren1485 väl har beslutat att göra en kopia 
av sin databas tillgänglig för en användare antingen genom en on-linetjänst eller 
någon annan slags spridning bör emellertid denne behörige användare ha tillgång 
till databasen för att använda den för det ändamål och på det sätt som föreskrivs 
i licensavtalet som ingåtts med upphovsmannen även om tillgången och använ-
dandet kräver förfoganden som i princip är underställda inskränkningen. I skäl 
49 uttrycks att trots att databasproducenten eller rättsinnehavaren har rätt att för-
bjuda utdrag eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av en databas bör 
de inte kunna hindra en behörig användare från att göra utdrag av eller återan-
vända mindre väsentliga delar. Denna användare får dock inte orsaka oberättigad 
skada varken på en rätt av sitt eget slag eller på någons upphovsrätt eller någon 
närstående rättighet till verk som ingår i denna bas. 

Artiklarna 6.1 och 8.1 är tvingande för medlemsstaterna till den behörige an-
vändarens förmån, vilket framgår av uttrycken ”får utan särskilt tillstånd” och 
”kan inte förhindra”.  Vidare följer det av artikel 15 att avtalsvillkor som anger 
annorlunda inte är tillåtna. Att göra artiklarna tvingande infördes efter förslag 
från rådet vid antagandet av dess gemensamma ståndpunkt. Rådet ansåg att be-
stämmelserna gav uttryck åt minimirättigheter för den behörige användaren av en 
databas, vilka det inte skulle vara möjligt att avtala bort – dvs. att de närmast 
utgör konsumentskyddande ius cogens. Vidare lade rådet till andra meningarna i 
nuvarande artikel 6.1 och 8.1, av vilka följer att om den behörige användaren 
enbart har tillstånd att använda en del av databasen gäller ”användarrätten” end-
ast denna del.1486 Att bestämmelserna gjorts avtalsrättsligt tvingande kan möjligen 
förklaras av att parlamentet tidigare under förhandlingarna hade föreslagit att ”så-
vida inte annat reglerats i avtalet” ett tillstånd att använda databasen skulle impli-
cera rätten att utöva de handlingar som angavs i artikel 5 för behov och inom de 

                                                      
1485 I den svenska språkversionen av direktivet används uttrycket ”upphovsmannen”. Den engelska 
språkversionen använder istället uttrycket ”rightholder”, i den franska ”le titulaire du droit 
d'auteur”, i den tyska ”der Rechtsinhaber” och den danska ”indehaveren af ophavsretten”. 
1486 Gemensam ståndpunkt, p.13, 16 och 23. Jfr kommissionens meddelande med anledning av 
rådets gemensamma ståndpunkt s. 3. 
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gränser som tillståndet omfattade1487 – ett förslag som kommissionen hade mot-
satt sig med motiveringen att det inte var skäligt att en användare skulle kunna 
vara bunden av avtalsvillkor som hindrade honom från att använda databasen, 
samt att det var tveksamt om ett sådant avtalsvillkor överhuvudtaget skulle vara 
giltigt.1488 

Även om båda artiklarna tar sikte på den behörige användarens rättigheter, så 
är de inte utformade på ett likartat sätt. En grundläggande skillnad är att artikel 
6.1 omfattar ”normala” eller ”nödvändiga” förfoganden i förhållande till det upp-
hovsrättsliga skyddet för en databas, medan artikel 8.1 tar sikte på förfoganden 
över ”icke väsentliga delar” av innehållet.  

Uttrycket ”behörig användare” torde, för att regelverket ska vara enhetligt, ha 
samma betydelse i båda artiklarna. En skillnad i lydelsen av artikel 6.1 och 8.1. är 
dock att endast den senare uttryckligen förutsätter att databasen gjorts ”tillgänglig 
för allmänheten”. Detta krav torde för sui generis-rättens del vara uppfyllt genom 
att det har skett en ”återanvändning” i enlighet med artikel 7.2 b. EUD har näm-
ligen uttryckt att begreppet ”återanvändning” omfattar situationen att datapro-
ducenten själv eller någon som har hans tillstånd gör databasen, eller en väsentlig 
del av denna, tillgänglig för allmänheten.1489 Databaser som hålls privata eller i ett 
slutet sällskap eller inom ett företag uppfyller inte detta kriterium. Att låta en 
sluten krets få tillgång till en databas online innebär således inte att databasen 
anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten.1490 För det upphovsrättsliga skyddet 
förklaras dock indirekt i skäl 34 till direktivet att det uttrycket avser ”en använ-
dare” som från rättighetshavaren har fått tillgång till databasen ”antingen genom 
en on-line tjänst eller någon annan slags spridning” – vilket torde förutsätta att 
basen gjorts tillgänglig för allmänheten. 

I litteraturen har anförts att uttrycket ”behörig användare” omfattar använ-
dare som på något sätt har erhållit tillstånd från databasens upphovsman att nyttja 
databasen, oavsett om tillståndet baseras på ett licensavtal som slutits direkt med 
rättighetshavaren, eller på annat sätt, t.ex. på basis av en s.k. sublicens med en 
tredje part.1491 Det har framhållits att referensen i skäl 34 till att den behörige 
användaren måste haft möjlighet att få tillgång till och använda databasen för de 
syften och på det sätt ”för det ändamål och på det sätt som föreskrivs i licensav-
talet som ingåtts med upphovsmannen” inte uppställer något krav på ett uttryckligt 
tillstånd (licensavtal).1492 Tillstånd att använda databasen kan ha erhållits även på 
annat sätt – t.ex. genom ett underförstått tillstånd (implied license). En sådan tolk-

                                                      
1487 Parlamentets första tillägg, tillägg 15. 
1488 Kommissionens uppdaterade förslag (1993) s. 3. 
1489 C-203/02 BHB p. 55 och 56.  
1490 Walter & von Lewinski 2010 stycke 9.8.3. 
1491 Davison 2003 s. 77 f 
1492 Walter & von Lewinski 2010 stycke 9.6.5.  
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ning skulle innebära att ”användare” som har tillgång till en webbplats som till-
handahålls fritt på internet är att anse som behöriga användare av denna webb-
plats.1493 

Om uttrycket ”behörig användare” avser en användare som har fått tillstånd 
att använda databasen så blir det närmast tautologiskt, eftersom det inte anger 
mer än att en licenstagare har rätt att använda en databas på det sätt som anges i 
licensen. Begreppet kan ändå fylla en funktion genom att det baseras i utgångs-
punkten att tillgång och användning av en databas i regel kräver tillstånd från 
upphovsmannen till databasen – i enlighet med de bedömningar som gjordes i 
utkastet.1494 

Viss litteratur har anfört att uttrycket ”behörig användare” bör ges en snäv 
tolkning till att endast omfatta användare som har erhållit individuellt tillstånd från 
rättighetshavaren att använda databasen. Det skulle bl.a. innebära att om rättig-
hetshavarens tillstånd endast avser en juridisk person så skulle inte anställda hos 
den juridiska personen omfattas av uttrycket.1495 Tolkningen att uttrycket ”behö-
rig användare” förutsätter att användaren har fått tillstånd från rättighetshavaren 
är koherent med andra meningen i artiklarna 6.1 och 8.1, i vilka anges att om den 
behörige användaren enbart har tillstånd att använda en del av databasen så gäller 
den behörige användarens ”användarrätt” endast denna del.1496 Det gör det möj-
ligt för databasproducenter att i någon mån begränsa omfattningen av den behö-
rige användarens rättigheter enligt artikel 6.1 i direktivet. Min uppfattning är att 
det är rimligt att avgränsa uttrycket ”behörig användare” till användare som har fått 
tillstånd från databasproducenten att använda basen, men att det skulle vara för 
långt att per se utesluta anställda hos juridiska personer som har avtal med data-
basproducenten. I vilken omfattning anställda omfattas av en licens är närmast 
en avtalsfråga. Om anställda använder databasen utöver vad som medges i licen-
sen, är de inte att anse som behöriga användare. 

Annan litteratur har förespråkat en bredare innebörd av uttrycket, till att in-
nebära att en användare är en ”behörig användare” redan genom att agera på 
basis av en inskränkning eller undantag i det upphovsrättsliga skyddet. Exempel-
vis skulle någon som har förvärvat ett fysiskt exemplar av en databas i digital 
form, t.ex. på en CD-ROM, som blivit föremål för upphovsrättslig konsumtion, 
kunna vara att anse som en behörig användare.1497 Det har även föreslagits att 
uttrycket skulle kunna inkludera den som agerar på basis av någon vanlig in-
skränkning i skyddet.1498 Det förefaller dock att dra uttrycket för långt att inklu-
dera även dessa situationer, bl.a. eftersom artikel 6.1 tycks baseras på att ett till-

                                                      
1493 Hugenholtz 2016 s. 399. 
1494 Davison 2003 s. 77 f.  
1495 Walter & von Lewinski 2010 stycke 9.6.7 och 9.6.8. 
1496 Loc. cit. 
1497 Davison 2003 s. 78. Jfr Virtanen 2008 s. 211 ff. 
1498 Hugenholtz 2016 s. 399 och 410 f. 
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stånd har givits och stadgandet i artikel 6.1 andra meningen att det ska vara möj-
ligt för databasens upphovsman att begränsa den behörige användarens tillgång 
till databasen till att gälla vissa delar av den. 

En användare är i vart fall inte en ”behörig” sådan genom att bereda sig till-
gång till en databas utan stöd i lag eller avtal, t.ex. genom ett förvärv av en olovligt 
framställd kopia av en databas (dvs. en kopia som framställts utan nödvändigt 
tillstånd från rättighetshavaren).1499 Detsamma gäller för en användare som har 
erhållit olovlig tillgång till en online-databas genom att kringgå en kryptering av 
den skyddade databasen.1500 

En behörig användare är enligt EUD en användare som har ”rätt att söka i 
databasens innehåll” i enlighet med ”databasproducentens direkta eller indirekta 
samtycke”.1501 Av andra meningen i artikel 8.1 följer att i den mån den behörige 
användaren enbart har tillstånd att göra utdrag och/eller att återanvända en del 
av databasen, gäller denna rätt endast den delen. Det innebär att även om data-
basproducenten inte genom avtal kan förhindra den behörige användaren från 
att förfoga över ”icke väsentliga delar” av databasens innehåll, så kan rätten – 
genom avtal – begränsas till en begränsad del av databasen. 

För sui generis-rättens del innebär bestämmelserna i artikel 8.1 att behöriga och 
”obehöriga” användare i regel kommer att hamna i en liknande situation i förhål-
lande till databasproducenten. I förhållande till behöriga användare kan databas-
producenten inte med stöd av avtal utvidga sin rätt till att avse även icke väsent-
liga delar och i förhållande till ”obehöriga” användare följer detsamma av ensa-
rättens omfattning i artikel 7.1. 

När det gäller den behörige användares rättigheter i förhållande till det upp-
hovsrättsliga skyddet torde uttrycket ”nödvändigt” i artikel 6.1 tolkas strängt till 
att innebära ”oundvikliga”. Den relevanta handlingen ska vara det enda sättet att 
få tillgång till innehållet i databasen och för ett normalt utnyttjande av den. Viss 
doktrin har dock anfört att det avgörande är om handlingen är nödvändig för 
syftet att få tillgång till databasen och normal användning av den. Enligt detta 
perspektiv är kravet på nödvändigt ett objektivt villkor som inte kräver att det 
avsedda syftet endast kan åstadkommas genom att utöva de aktuella handlingarna, 
dvs. ”nödvändigt” betyder inte att handlingen är absolut oumbärlig eller avgö-
rande. Handlingar som var nödvändiga för att få tillgång till databasen inklude-
rade, t.ex. sökning (förfrågningar) och browsing av online databaser och att ladda 
ner resultat av sökningar.1502  

Om en handling är nödvändig för normal användning behöver bedömas både 
i ljuset av villkoren i användaravtalet (skäl 34) och objektivt i ljuset av normal 
användning, särskilt i situationer där det inte finns något användaravtal. Hand-
lingar som utgör s.k. browsing och nedladdning utgör i regel normal användning, 

                                                      
1499 Loc. cit. 
1500 Walter & von Lewinski 2010 stycke 9.6.6. 
1501 C-203/02 BHB p. 58. 
1502 Hugenholtz 2016 s. 399 f. 
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men omfattas av undantaget förmodligen redan på den grunden att förfogandena 
är nödvändiga för tillgång till databasen. Så kallade säkerhetskopior omnämns 
inte uttryckligen i artikel 6.1, men det skulle kunna argumenteras för att fram-
ställningen av sådana kopior är nödvändiga för normalt användning.1503 Min be-
dömning är dock att framställning av sådana kopior inte omfattas eftersom de 
inte omnämns, till skillnad från vad som gäller enligt artikel 5.2 i datorprogram-
direktivet. 

Med referensen till ”normalt utnyttjande” i artikel 6.1 avses användning som 
följer av ändamålet med tillståndet, vilket man kan utläsa i skäl 34 till direktivet 
som hänvisar till ”tillgång till databasen för att använda den för det ändamål och 
på det sätt som föreskrivs i licensavtalet”. Innebörden av uttrycket ”normal” får 
således avgöras utifrån vad tillståndet avser i det enskilda fallet. Till exempel kan 
tillståndet avse endast privata ändamål, utbildning, eller användning inom ett visst 
företag. I situationer där det inte finns något avtal måste innebörden av ”normal 
användning” härledas från objektiva kriterier, t.ex. utifrån det typiska sättet att 
använda en viss databas. 

9.6.2 Förhållandet mellan artikel 8.1 och artikel 7.5 
I avsnitt 8.2.7 och 9.4 konstateras att artikel 7.5 utgör ett undantag från artikel 
8.1. Artikel 7.5 innebär nämligen att databasproducenten under vissa förutsätt-
ningar har rätt att motsätta sig användning av ”icke väsentliga” delar av databa-
sen.1504 Om artikel 8.1 tvärtom gavs prioritet framför artikel 7.5, så skulle det 
innebära att databasproducenten inte med stöd av avtal skulle kunna förhindra 
en behörig användare från att vidta återupprepade och systematiska utdrag eller 
återanvändningar av icke väsentliga delar som skulle stå i konflikt med ett normalt 
utnyttjande eller oskäligt inkräkta på producenten legitima intressen och således 
inte vara tillåtna enligt artikel 7.5. En sådan tolkning skulle medföra att artikel 7.5 
inte är tillämplig i förhållande till behöriga användare, vilket knappast är förenligt 
med syftet med artikel 7.5.  

Viss vägledning ges av skäl 49 till direktivet. Där anges att trots att databas-
producenten eller rättsinnehavaren har rätt att förbjuda utdrag eller återanvänd-
ning av hela eller en väsentlig del av en databas, så bör de inte kunna hindra en 
behörig användare från att göra utdrag av eller återanvända mindre väsentliga 
delar. Det anges vidare att denna användare får orsaka oberättigad skada varken 
på en rätt av sitt eget slag eller på någons upphovsrätt eller någon närstående 
rättighet till verk som ingår i denna bas. Genom den andra meningen klargörs 
förhållandet mellan artikel 7.5 och 8.1. Artikel 8.2 – som anger att den behörige 
användaren av en databas som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten inte 
får förfoga över den på sätt som strider mot ett normalt bruk av denna bas eller 
som oberättigat kränker databasproducentens legitima intressen – bekräftar 
denna tolkning. Följaktligen kan databasproducenten förhindra en upprepad och 

                                                      
1503 Op. cit. s. 400. 
1504 C-203/02 BHB p. 84. 
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systematisk användning av icke väsentliga delar enligt artikel 7.5 och inte endast 
på basis av sin ensamrätt utan också med stöd av avtal. 

9.6.3 Begränsningar av den behörige användarens rättigheter  
Till skillnad från vad som gäller för det upphovsrättsliga skyddet, gäller för sui 
generis-skyddet att den behörige användaren omfattas även av vissa skyldigheter 
och begränsningar. Bestämmelser härom finns i artiklarna 8.2 och 8.3 i direktivet. 
I artikel 8.2 anges att den behörige användaren av en databas som på något sätt 
gjorts tillgänglig för allmänheten inte får förfoga över den på sätt som strider mot 
ett normalt bruk av basen eller som oberättigat kränker databasproducentens le-
gitima intressen. I artikel 8.3 anges på liknande sätt att den behörige användaren 
av en databas som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten inte får skada 
upphovsrättsinnehavaren eller innehavaren av en närstående rättighet rörande 
verk som databasen innehåller. 

Artiklarna 8.2 och 8.3 har sin historiska bakgrund i rådets gemensamma stånd-
punkt, där rådet bedömde att bestämmelserna motiverades av sui generis-rättens 
”nyskapande” karaktär.1505 Samtidigt infördes bestämmelserna i artikel 7.4 andra 
och tredje meningen. Där anges att sui generis-rätten ska tillämpas oberoende av 
möjligheten att skydda databasens innehåll genom upphovsrätt eller andra rättig-
heter och att sui generis-rätten inte ska påverka tillämpningen av befintliga rättig-
heter till innehållet i databaser. Denna bakgrund och systematiska skäl torde in-
nebära att artikel 8.2 utgör en begränsning av de rättigheter som anges i artikel 
8.1 och därmed avser användning av icke väsentliga delar. Artiklarna 8.2 och 8.3 
torde således förstås så att de utgör begränsningar av tillämpningsområdet för arti-
kel 8.1 (om den behörige användarens rättigheter), på samma sätt som trestegs-
testet uppställer begränsningar i möjligheten att införa och utforma inskränk-
ningar.1506 

I förhållande till framställaren av databasen, får den behörige användaren en-
ligt artikel 8.2 inte utföra handlingar som strider mot ett ”normalt utnyttjande” 
av databasen. Innebörden av ”normalt” utnyttjande måste vara förenligt med syf-
tet bakom sui generis-rätten. Bestämmelsen torde framför allt avse att ett nyttjande 
inte får skada investeringen hos framställaren av databasen. Även referensen till 
framställarens ”legitima intressen” torde förstås mot bakgrund av syftet med sui 
generis-rätten. I detta avseende gäller de tolkningsuttalanden som gjorts för artikel 
7.5 (se avsnitt 8.2.6). 

9.6.4 Genomförande av artiklarna 6 och 8 med svensk rätt 
Artikel 6.1 i direktivet har genomförts i svensk rätt som ett nytt femte stycke till 
26 g § URL, den paragraf i upphovsrättslagen som rör just rättigheter för ”den 
laglige förvärvaren” av ett datorprogram. Enligt 26 g § femte stycket gäller att 
den som har rätt att använda en sammanställning får förfoga över den på det sätt 

                                                      
1505 Gemensam ståndpunkt p. 16. 
1506 Jfr Hugenholtz 2016 s. 409 f. 
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som är nödvändigt för att kunna använda sammanställningen för dess avsedda 
ändamål. Genomförandet följdes av referenser i förarbetena till det bakomlig-
gande direktivet.1507 Med anledning av synpunkter från vissa remissinstanser an-
förde regeringen att bestämmelsen skulle vara tillämplig inte endast när någon 
genom överlåtelse eller upplåtelse hade ”förvärvat rätt” att använda sammanställ-
ningen, som hade föreslagits i departementspromemorian i linje med bestämmel-
serna i 26 g § som genomför bestämmelser till skydd för ”den som lagligen för-
värvat ett datorprogram” i artikel 5.1 i datorprogramdirektivet1508, utan också si-
tuationer där någon ”fullt legitimt använder en sammanställning i digital form 
t.ex. på internet”. Detta uttalande i förarbetena och lagtextens ordalydelse ”den 
som har rätt att använda” är inte uppenbart detsamma som ”behörig användare” 
i direktivets mening, eftersom det omfattar även situationen att någon använder 
basen utan sådant stöd. I propositionen angavs att bestämmelsen gav användaren 
rätt att vidta varje form av förfogande över sammanställningen, dvs. både exem-
plarframställning och tillgängliggörande för allmänheten (jfr 2 § första stycket), 
men endast i den omfattning som verkligen var nödvändig för att sammanställ-
ningen skulle kunna användas för det avsedda ändamålet. Som exempel nämndes 
att om det t.ex. var nödvändigt att framställa ett exemplar i digital form för att 
man skulle kunna läsa en sammanställning i digital form som finns på internet, 
fick användaren göra det, om han hade rätt att läsa sammanställningen. Rege-
ringen förklarade inte närmare under vilka förutsättningar en användare, utöver 
tillstånd från rättighetshavaren, skulle ”ha rätt” att använda databasen. Artikel 15 
om att avtalsrättsliga bestämmelser som strider mot bl.a. artikel 6.1 är ogiltiga 
genomfördes i 26 § sjätte stycket, i vilket bl.a. anges att avtalsvillkor som inskrän-
ker användarens rätt enligt femte stycket är ogiltiga.1509 

Artikel 8.1 i direktivet har genomförts i svensk rätt genom ett nytt fjärde stycke 
till 49 §, enligt vilket avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt (enligt 49 § 
första stycket) till ett offentliggjort arbete är ogiltigt. I propositionen anges att 
”det immaterialrättsliga skyddsföremålet är hela eller en väsentlig del av arbetet” 
och att det av artikel 8.1 jämförd med artikel 15 följer att avtalsvillkor enligt vilka 
en användare inte får använda icke väsentliga delar är ogiltiga. Regeringen före-
slog att direktivets bestämmelser i denna del skulle genomföras genom ett allmänt 
stadgande om att avtalsvillkor som utvidgade framställarens grundläggande en-
samrätt var ogiltiga. Enligt regeringen skulle bestämmelsen förstås så att rättens 
”föremål eller innehåll” enligt 49 § första stycket inte kunde utvidgas ens parterna 
emellan genom att det som avtalsvillkor föreskrevs att en användare inte fick 
förfoga över ett arbete genom att framställa exemplar av icke väsentliga delar av 
det, t.ex. enskilda uppgifter, eller att en användare inte fick framföra ett arbete 
privat. Däremot skulle bestämmelsen inte ta sikte på de särskilda inskränkningar 
i rätten som följde av 49 § tredje stycket. Regeringen framhöll dock att sådana 

                                                      
1507 Prop. 1996/97:111 s. 23 f. och 33 Jfr Ds 1996:71 s. 37. 
1508 Ds 1996:71 s. 51 med hänvisning till prop. 1992/93:48 s. 125 f. 
1509 Prop. 1996/97:111 s. 33 f. och 53 f.  
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avtalsvillkor kunde vara ogiltiga på andra grunder, t.ex. eftersom förfogandet var 
nödvändigt för att kunna använda arbetet för dess avsedda ändamål – här åbero-
pades hänvisningen i 49 § tredje stycket till 26 g § femte och sjätte styckena.1510 

Direktivet uppställer dock inte någon motsvarighet till artikel 6.1 – som avser ett 
undantag i det upphovsrättsliga skyddet – i förhållande till sui generis-rätten. Det 
undantag som hänvisningen i 49 § tredje stycket gör till 26 § femte och sjätte 
styckena saknar därmed stöd i direktivet. Vidare sträcker sig 49 § fjärde stycket 
betydligt längre än vad som följer av kombination av artiklarna 8.1 och 15.1511 

När det gäller artikel 15 uttalade regeringen att den inte tog sikte på hela artikel 
8 utan enbart på artikel 8.1. Enligt regeringen skulle artikel 8.2 nämligen ses som 
en allmän tolkningsprincip som riktade sig till lagstiftaren vid utformningen av de 
inskränkningar som fick göras i den särskilda rätten. Artikel 8.3 avsåg över huvud 
taget inte avtalsförhållanden mellan databasproducenten och användaren av da-
tabasen utan förhållandet till tredje man.1512 Denna bedömning får anses vara för-
enlig med direktivet. 

9.7 De särskilda inskränkningarna 

9.7.1 Allmänt 
I artikel 6.2 i databasdirektivet anges att medlemsstaterna har rätt att bestämma 
om inskränkningar av de rättigheter till databasverk som avses i direktivets artikel 
5 i fall som avser a) framställning för enskilt bruk av en icke-elektronisk databas, 
b) bruk uteslutande för undervisningsändamål eller vetenskaplig forskning i vissa 
fall och c) användning i den allmänna säkerhetens intresse eller för ett administ-
rativt eller rättsligt förfarande. De angivna inskränkningarna är således frivilliga 
för medlemsstaterna att införa.1513  

Liknande fakultativa bestämmelser om inskränkningar anges i artikel 9 i data-
basdirektivet i fråga om sui generis-rätten. En betydande skillnad är dock att be-
stämmelserna i artikel 9 förutsätter att den som nyttjar basen med stöd av be-
stämmelserna är en ”behörig användare”. Motsvarande förutsättning hade före-
slagits i utkastet i fråga om inskränkningarna i det upphovsrättsliga skyddet, men 
denna begränsning av de inskränkningarna togs bort av rådet när det antog sin 
gemensamma ståndpunkt. Uttrycket torde som utgångspunkt ha samma inne-
börd när det används på flera ställen i samma direktiv, dvs. innebörden av be-
greppet ”behörig användare” i artikel 9 är densamma som den som redogörs för 
i avsnitt 9.5.1.  

Viss litteratur har emellertid anfört att ”behörig användare” har en annan in-
nebörd när det används i artikel 9 än i artikel 8 och att det borde ges en bredare 
innebörd i artikel 9, eftersom artikel 8 avser att reglera avtalsrelationen mellan 

                                                      
1510 Prop. 1996/97:111 s. 40 och 56 och Ds 1996:71 s. 55. 
1511 Karnell i NIR 1999 s. 61 f. 
1512 Prop. 1996/97:111 s. 26 och Ds 1996:71 s. 33. 
1513 Kommissionens meddelande med anledning av rådets gemensamma ståndpunkt s. 3.  
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databasproducenten och en behörig användare medan artikel 9 rör förhållandet 
till användare som inte nödvändigtvis har en avtalsrelation med producenten. 
Mot den bakgrunden har anförts att uttrycket ”behörig användare” i artikel 9 
skulle avse alla användare som har lovlig tillgång till eller lovligen har förvärvat 
en kopia av databasen. Därför skulle det exkludera någon som – utan databas-
producentens samtycke – berett sig tillgång till databasen.1514 Den tolkning som 
EUD har gett begreppet ”behörig användare” borde därför omfatta alla situat-
ioner där någon har lovlig tillgång till eller lovligen har förvärvat en kopia av 
databasen. Den situation med ”olovlig tillgång” som diskuterats i litteraturen 
tycks närmast ta sikte på att någon vidtar åtgärder med databasens innehåll som 
förutsätter kringgående av någon teknisk spärr eller liknande. 

En annan skillnad i förhållande till undantagen i det upphovsrättsliga skyddet, 
där artikel 6.2 medger undantag även för användning av ”hela verk” under vissa 
förutsättningar, medger artikel 9 undantag endast för ”väsentliga delar” av en sui 
generis-skyddad databas. Denna begränsning har inte införts i den svenska lagtex-
ten – enligt direktivet ska ju en rättsinnehavare ha rätt att förhindra även ovä-
sentliga utdrag eller återanvändningen – vilket framgår motsatsvis av artikel 8(1). 

Ytterligare en skillnad mellan bestämmelserna om inskränkningar i det upp-
hovsrättsliga skyddet och bestämmelserna om inskränkningar i sui generis-skyddet 
är att artikel 6.2 d, till skillnad från artikel 9, medger tydlig flexibilitet till med-
lemsstaterna i fråga om möjligheten att behålla vissa inskränkningar i nationell 
rätt. Under förhandlingarna om databasdirektivet ansågs det inte politiskt möjligt 
att fullständigt harmonisera bestämmelserna om inskränkningar i det upphovs-
rättsliga skyddet för databaser, både med hänsyn till befintliga nationella tradit-
ioner och den risk för ”precedensverkan” som en sådan harmonisering ansågs 
föra med sig.1515 

Viss doktrin har anfört att även om artikel 6.2 d medger stor flexibilitet till 
medlemsstaterna, så uppställer artikel 6.2 a till c de yttre gränserna för inskränk-
ningar på de användningsområden som anges i de bestämmelserna. Om artikel 
6.2 d tolkades som att medlemsstaterna fritt fick uppställa inskränkningar i det 
upphovsrättsliga skyddet så skulle artikel 6.2 inte ha någon harmoniserande ver-
kan.1516 Jag stödjer denna uppfattning. Det leder dock till rättsosäkerhet och stör-
ningar på den inre marknaden om medlemsstaterna fritt kan bestämma om in-
skränkningar utanför det harmoniserade området. Dessutom, som utvecklas i av-
snitt 9.8.3, ges medlemsstaterna förmodligen inte samma flexibilitet i fråga om 
sui generis-skyddet och en allmän utgångspunkt borde vara att bestämmelserna om 
inskränkningar likriktas för de båda skydden. 

                                                      
1514 Se Dreier & Hugenholtz i Concise European Copyright Law (2006) s. 333.  
1515 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.6.21. 
1516 Loc. cit. 
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9.7.2 Framställning för enskilt bruk av en icke-elektronisk databas 

9.7.2.1 Allmänt 
Artikel 6.2 a i direktivet anger att medlemsstaterna har rätt att bestämma om in-
skränkningar i de rättigheter som följer av artikel 5 för framställning för enskilt 
bruk av en icke-elektronisk databas. I sista meningen i skäl 35 till direktivet anges 
att det är lämpligt att skilja mellan undantag för privat bruk och undantag för 
mångfaldigande för privat bruk, varvid sistnämnda område avser bestämmelser i 
vissa medlemsstaters nationella rätt, när det gäller skatt på tomma datamedier och 
upptagningsapparatur – dvs. s.k. privatkopieringsersättning. 

För sui generis-rättens del anges i artikel 9 a att medlemsstaterna har möjligheten 
att föreskriva att den behörige användaren av en databas som på något sätt gjorts 
tillgänglig för allmänheten får företa utdrag av eller återanvända en väsentlig del 
av dess innehåll utan tillstånd från databasproducenten ”om det gäller utdrag för 
enskilt bruk av en icke-elektronisk databas.” Viss oklarhet kan sägas råda om 
artikel 9 a tillåter inskränkningar både till förmån för utdrag eller också för åter-
användning. Inledningen till artikel 9 hänvisar till båda dessa begrepp, medan 
punkten a hänvisar endast till utdrag. Punkten a torde vara begränsad till utdrag, 
eftersom den hänvisar endast till detta begrepp.  

Även om direktivet i dess slutliga utformning kom att omfatta både elektro-
niska och icke-elektroniska databaser, så innebär artikel 6.2 a att direktivet upp-
ställer möjlighet att föreskriva om inskränkning till förmån för privat bruk endast 
i fråga om icke-elektroniska databaser. Motsvarande gäller för sui generis-rättens 
del i artikel 9 a. 

Vid införandet av dessa bestämmelser motiverade rådet deras utformning med 
att inget undantag skulle tillåtas i fråga om elektroniska databaser, särskilt med 
hänsyn till hur lätt dessa kunde mångfaldigas. Rådet uttryckte att det dock skulle 
vara tillåtet att göra undantag till förmån för icke-elektroniska databaser.1517 Det 
innebär motsatsvis att medlemsstaterna åtminstone inte får införa ett undantag 
för förfoganden för enskilt bruk i fråga om elektroniska databaser. Däremot 
torde det föra för långt att exkludera analoga förfoganden för enskilt bruk – t.ex. 
utskrift på papper – i förhållande till sådana databaser. En sådan uppfattning, 
som jag stödjer, följer av rådets gemensamma ståndpunkt, där det framhölls att 
direktivets bestämmer inte medgav någon inskränkning för förfoganden för en-
skilt bruk av elektroniska databaser, eftersom de enkelt, snabbt och utan större 
kostnad kunde eftergöras.1518 Inom doktrinen har dock anförts att artiklarna med-
ger undantag för enskilt bruk endast för icke-elektroniska förfoganden i fråga om 
icke-elektroniska databaser, såsom att trycka kataloger genom fotokopiering.1519 

Direktivet innehåller inte någon definition av vad som avses med ”enskilt 
bruk”. Av skäl 50 till direktivet framgår endast att utdrag inom ramen för artikel 

                                                      
1517 Gemensam ståndpunkt p. 13. 
1518 Loc. cit.  
1519 Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.9.9. Jfr Karnell i NIR 1999 s. 62. 
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9.1 inte omfattar utdrag i kommersiella syften. I utkastet till direktiv angav kom-
missionen att ”personal private use” innebar ”personligt” och ”privat” nyttjande. 
Med ”personligt” nyttjande avsågs att utdrag inte fick göras för senare använd-
ning av tredje parter och med ”privat” avsågs att nyttjandet skulle ske inom den 
privata sfären snarare än yrkesmässigt eller kommersiellt.1520 Det framhölls dock 
att frågan inte detaljreglerades i direktivet, utan fick bli föremål för framtida ho-
risontell harmonisering av möjligheten för enskilda att framställa exemplar för 
privat bruk av prestationer som skyddas av upphovsrätt och närstående rättig-
heter.1521  

Uttrycket ”enskilt bruk” torde utesluta kommersiella och allmänna syften. Det 
tar sikte på en fysisk persons användning i dess privata sfär, inklusive nära vänner 
eller familj.1522 Denna tolkning ligger i linje med tolkningen av motsvarande be-
grepp i en rad andra direktiv och internationella konventioner, t.ex. artikel 5.2 b 
i infosocdirektivet och artikel 10.1 a i uthyrnings- och utlåningsdirektivet – där 
den senare i sin tur baseras på artikel 15.1 a i Romkonventionen.  

Vid genomförande av direktivets artikel 6.2 a uttryckte regeringen att det var 
ett av de grundläggande inslagen i den svenska upphovsrätten att rätten inte 
skulle gripa in i privatlivet och att var och en som huvudregel skulle få framställa 
exemplar av verk för enskilt bruk.1523 Regeringen uttalade sig inte särskilt om 
artikel 9 a, men för motsvarande inskränkning i fråga om det upphovsrättsliga 
skyddet för databaser i artikel 6.2 a bedömde regeringen att bestämmelsen inne-
bar att medlemsstaterna inte fick uppställa ett undantag i fråga om digitala exem-
plarframställningar för privat bruk av verk i digital form. Däremot skulle det vara 
tillåtet att uppställa ett undantag för analoga utdrag ur databaser i digital form. 
Regeringen uttryckte att direktivets lydelse visserligen var oklar på denna punkt, 
men att de diskussioner som förekom vid utarbetandet av direktivet gav uttryck 
för att avsikten var att regeln skulle omfatta endast digitala kopior på grundval av 
en återgivning av verket i digital form. Således bedömde regeringen att bestäm-
melsen omfattade förbud mot att införa ett undantag för framställning för enskilt 
bruk av exemplar i digital form av databaser i digital form, men däremot inte 
framställning för enskilt bruk av exemplar i annan form av databaser i digital 
form. Mot den bakgrunden infördes i 12 § andra stycket en bestämmelse om att 
den allmänna möjligheten enligt bestämmelserna i 12 § första stycket om att 
framställa verk för enskilt bruk (vilket i samband med genomförande av in-
fosocdirektivet ändrades till ”privat bruk”) inte skulle ge rätt att ”framställa ex-
emplar i digital form av sammanställningar i digital form”. Bestämmelsen skulle 
träffa endast kopiering från digital till digital form. Den hindrade inte att exemplar i 

                                                      
1520 Utkastets förklarande memorandum del två stycke 8.5. 
1521 Op. cit. stycke 7.1. 
1522 Jfr Utkastets förklarande memorandum del två stycke 8.5, Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 
9.6.26 och Hugenholtz 2016 s. 400.  
1523 Prop. 1996/97:111 s. 18 och 35.  
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annan form framställdes av sammanställningar i digital form, t.ex. genom att nå-
gon för enskilt bruk tog en papperskopia av en sammanställning som fanns lagrad 
i en dator. Genom hänvisning i 49 § tredje stycket gjordes bestämmelsen tillämp-
ning även på databaser som omfattades av skyddet i den paragrafen.1524  

Regeringens bedömningar vid genomförandet av direktivet i dessa delar har 
fått visst stöd i den juridiska litteraturen.1525 Genomförandet har dock också fått 
kritik. Karnell har ställt sig kritisk och framhållit att direktivet inte medger möjlig-
het att för privat bruk framställa analoga exemplar av databaser som föreligger i 
digital form, och inte heller att digitala exemplar får grundas på analoga databaser. 
Till skillnad från direktivet innehåller den svenska texten inte heller någon hän-
visning till att inskränkningen ska gälla endast ”behöriga användare” och det är 
tveksamt om en sådan utvidgning av inskränkningens tillämpningsområde kan 
motiveras ens med skäl 52 till direktivet.1526 

Som har konstaterats fördes i samband med genomförandet av databasdirek-
tivet inte något ingående resonemang om sui generis-rättens natur och karaktär. 
Bedömningen gjordes ganska summariskt att rätten avsåg arbetet eller samman-
ställningen – databasen som sådan1527 – snarare än ett skydd för förfoganden över 
databasens innehåll. Bedömningen fick också återverkningar på utformningen av 
inskränkningen till förmån för framställning för privat bruk, som inte såsom di-
rektivet är avgränsad till utdrag eller återanvändningar av ”väsentliga delar” av 
innehållet i en databas.  

Hur som helst var införandet av förbudet mot kopiering för enskilt bruk ett 
trendbrott, som introducerades först i samband med genomförningen av dator-
programdirektivet. Ensamrätten har därigenom kommit att träda in i det privata 
rummet. 

I samband med genomförandet av infosocdirektivet ändrades bestämmel-
serna i 12 § något. Uttrycket ”enskilt bruk” byttes ut mot infosocdirektivets ut-
tryck ”privat bruk”. Härigenom klargjordes enligt regeringen att möjligheterna 
att på arbetsplatsen framställa exemplar av verk med stöd av denna paragraf i 
fortsättningen skulle komma att vara mycket begränsade. Vidare byttes uttrycket 
”enstaka exemplar” ut mot ”ett eller några få exemplar”, i syfte att begränsa det 
antal exemplar som tilläts med stöd av inskränkningen. Vidare infördes för litte-
rära verk i skriftlig form en regel med innebörd att exemplarframställningen fick 
avse endast begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. 
Denna begränsning motiverades av att den tidigare inskränkningen hade gjort det 
möjligt att kopiera hela böcker, vilket ledde till avsevärt förfång för produktionen 
av läromedel. Eftersom bestämmelsen endast gäller litterära verk i skriftlig form, 
dvs. sådana skönlitterära eller beskrivande framställningar i skriftlig form som 
omfattas av 1 § första stycket 1 URL, omfattas inte databaser av bestämmelsen.  

                                                      
1524 Op. cit. s. 50 f. och 55 f. 
1525 Olsson & Rosén 2016 s. 146 och 424 f. 
1526 Karnell i NIR 1999 s. 62. Jfr Karnell m.fl., Q182 (AIPPI) s. 5. 
1527 Jfr prop. 1996/97:111 s. 39 och 55 f. 
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I samband med genomförandet av infosocdirektivet infördes också en regel 
med innebörd att 12 § inte skulle ge rätt att framställa exemplar för privat bruk 
när det exemplar som är den egentliga förlagan till kopieringen hade framställts 
eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 § URL, dvs. förlagan behövde 
vara lovlig.1528 Hänvisningen i 49 § tredje stycket till 12 § första och fjärde styckena 
innebär att dessa ändringar blev tillämpliga också på databaser som omfattas av 
skyddet i 49 §.1529 

Kravet på lovlig förlaga motiverades av bedömningen att åtskilligt av det 
material som finns tillgängligt på internet har lagts ut där utan tillstånd av upp-
hovsmannen och utan annat stöd i lag. Materialet laddades ofta sedan ner av 
enskilda. Det ansågs inte vara rimligt att allmänheten på detta sätt kunde utnyttja 
olagliga gärningar för att utan tillstånd av rättsinnehavarna fritt ladda ner och 
lagra musik och film. Trots att förbudet kunde vara svårt att kontrollera ansågs 
det rimligt att göra en tydlig markering av att tillvägagångssättet verkligen är olag-
ligt och att det på detta sätt kunde bli lättare att ingripa mot dem som gör sig 
skyldiga till medhjälp till kopieringen.1530 EUD har senare uttalat att artikel 5.2 b 
i infosocdirektivet – som i stort motsvarar artikel 6.2 a i databasdirektivet – ska 
tolkas så att den utgör hinder för nationell lagstiftning som inte skiljer mellan 
lagliga och olagliga källor vid mångfaldigande för privat bruk.1531 EUD:s tolkning 
stödjer alltså att det i nationell rätt uppställs ett krav på lovlig förlaga för tillämp-
ning av inskränkningen till förmån för kopiering för privat bruk. 

9.7.2.2 Särskilt om tillfälliga utdrag 
En fråga som väckt särskild uppmärksamhet är i vilken utsträckning databaspro-
ducenten med stöd av sin sui generis-rätt har rätt att förbjuda användare att göra 
tillfälliga utdrag ur innehållet i en databas, t.ex. i syfte att få åtkomst till basen och 
söka i den. Frågan har väckts mot bakgrund av att modern digital teknik ofta 
förutsätter framställning av tillfälliga exemplar eller utdrag för att åtkomst till 
material i digital form, t.ex. via en dator, överhuvudtaget ska vara möjlig. Som 
utvecklats i avsnitt 9.6.1 uppställer artikel 6.1 i direktivet ett undantag till förmån 
för den behörige användaren i förhållande till det upphovsrättsliga skydd för data-
baser som anges i artikel 5 i direktivet, enligt vilket den behörige användaren av 
en databas eller exemplar av denna utan särskilt tillstånd av databasens upphovs-
man får förfoga över verket i enlighet med artikel 5, om förfogandet är nödvän-
digt för tillgång till innehållet i databasen eller för ett normalt utnyttjande av den. 
Någon motsvarande bestämmelse uppställs inte i förhållande till sui generis-skyd-
det, även om det fördes fram förslag till sådana bestämmelser redan i kommiss-
ionens första utkast till direktiv och senare.1532 

                                                      
1528 Prop. 2004/05:110 s. 103 ff. 
1529 Jfr op. cit. s. 118 och 278 f.  
1530 Se lagutskottets betänkande 2004/05:LU27 s. 22. 
1531 Mål C-435/12 ACI Adam m.fl. p. 20 ff. 
1532 Utkastet, skäl 24 och 25 samt Parlamentets första tillägg, tillägg 15. 
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I samband med genomförande av databasdirektivet gjorde regeringen inte nå-
gon uttrycklig bedömning av om direktivets rätt till utdrag omfattade även tillfäl-
liga utdrag, förmodligen mot bakgrund av den allmänna bedömningen att direk-
tivets rätt till utdrag täcktes av den upphovsrättsliga rätten till exemplarframställ-
ning.1533 Vad gäller rätten till exemplarframställning anförde regeringen att den 
rätten förutsatte att det skett en självständig fixering, varvid krävdes att fixeringen 
var så självständig att den i sig kunde spridas bland allmänheten genom t.ex. för-
säljning.1534 Det innebar att om en sammanställning i digital form kom upp på en 
bildskärm så medförde det inte att ett exemplar framställdes, eftersom det inte 
skedde någon fixering på bildskärmen.1535  

Vidare bedömde regeringen att om en sammanställning i digital form fixerades 
inne i en dator, men fixeringen var osjälvständig, t.ex. försvann efter ett ögon-
blick eller när datorn stängdes av, framställdes inte heller något exemplar av sam-
manställningen. Det bedömdes dock att om man däremot gjorde en självständig 
fixering av sammanställningen, t.ex. genom att lagra den i digital form på en da-
tors hårddisk eller på en datadiskett, så framställdes ett exemplar av sammanställ-
ningen.1536 Liknande diskussioner och resonemang fördes även i andra medlems-
stater vid införandet av databasdirektivet och kommissionen har i ett arbetsdo-
kument uttalat att det möjligen borde införas en tvingande inskränkning till för-
mån för tillfälliga utdrag, likt den som anges för verk i artikel 5.1 i 
infosocdirektivet.1537 

Frågan om den rättsliga statusen av tillfälliga utdrag kom senare att bli föremål 
för förhandsavgöranden från EUD. Domstolen framhöll att sui generis-skyddet 
endast omfattar sådana förfoganden i form av utdrag och återanvändning som 
motsvarar definitionen av dessa begrepp i artikel 7.2 i direktivet, vilket innebar 
att skyddet inte avsåg förfoganden i form av sökning i en databas.1538 En databas-
producent kan visserligen förbehålla sig rätten att ensam ha tillgång till sin data-
bas eller att välja att endast ge vissa personer tillgång till denna. Om dataprodu-
centen själv eller genom att ge en tredje man tillstånd att göra innehållet i data-
basen, eller delar av denna, tillgänglig för allmänheten, är det inte möjligt för pro-
ducenten att med stöd av sui generis-rätten motsätta sig att tredje man söker i 
basen,1539 i vart fall inte så länge sökningen inte förutsätter förfoganden i form av 
utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet i da-
tabasen.1540 Såsom framgår av skäl 44 till direktivet fordras dock tillstånd från 
innehavaren av sui generis-rätten för att innehållet i databasen ska kunna visas på 

                                                      
1533 Prop. 1996/97:111 s. 39. 
1534 Op. cit. s. 32 och 35 f. 
1535 Op. cit. s. 32, 35 f. och 50. 
1536 Op. cit. s. 32 och 50 f. 
1537 Se Commission Staff Working Paper 2004 s. 7 f. 
1538 Mål C-203/02 BHB p. 54 och C-304/07 Directmedia Publishing p. 51. 
1539 Mål C-203/02 BHB p. 55. 
1540 Op. cit. p. 58 ff.  
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skärm, det krävs att hela eller en väsentlig del av innehållet i denna databas var-
aktigt eller tillfälligt överförs till ett annat medium.1541 

Som nämns ovan innehåller 43 § tredje stycket URL en hänvisning till 26 § 
femte och sjätte styckena, enligt vilka den som har rätt att använda en samman-
ställning får förfoga över den på det sätt som är nödvändigt för att kunna använda 
sammanställningen för dess avsedda ändamål och att avtalsvillkor som inskrän-
ker denna rätt är ogiltiga.1542 Bestämmelsen tycks bryta igenom det förbud mot 
kopiering för privat bruk som gäller enligt 12 § andra stycket 3 URL.1543 Bestäm-
melserna syftar till att genomföra artikel 6.1 i direktivet, som avser den behörige 
användarens rätt att använda en databas under vissa förutsättningar, men någon 
motsvarande undantagsbestämmelse finns inte i förhållande till sui generis-rätten 
och är således inte förenlig med direktivets krav. 

9.7.3 Undervisningsändamål eller vetenskaplig forskning 
Artikel 6.2 b i databasdirektivet anger att medlemsstaterna har rätt att bestämma 
om inskränkningar i de rättigheter som följer av artikel 5 för användning uteslu-
tande för undervisningsändamål eller vetenskaplig forskning, alltid under förbe-
håll att källan anges, av det eftersträvade icke-kommersiella syftet. I skäl 36 till 
direktivet anges att uttrycket ”vetenskaplig forskning” i direktivet avser såväl na-
turvetenskaplig som humanistisk forskning. Lydelsen av artikeln är inspirerad av 
artikel 10.2 i BK, påminner om artikel 10.1 d i uthyrnings- och utlåningsdirektivet 
och är nästan identisk med artikel 5.3 a i infosocdirektivet. Tolkningen av artikel 
6.2 b bör följa den tolkning som gäller för dem. Referensen till ”användning” i 
artikel 6(2) b innebär att bestämmelsen inte (såsom artikel 6.2 a) tar sikte endast 
på framställning av exemplar, utan även på andra former av nyttjanden som om-
fattas av artikel 5 i direktivet, såsom skilda slag av tillgängliggöranden för allmän-
heten. 

För sui generis-rätten anges på motsvarande sätt i artikel 9 b att medlemssta-
terna har möjlighet att föreskriva att den behörige användaren av en databas som 
på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten får företa utdrag av eller återan-
vända en väsentlig del av dess innehåll utan tillstånd från databasproducenten 
”om det gäller utdrag inom undervisningsverksamhet eller för vetenskaplig forsk-
ning, förutsatt att källan anges och att det berättigas av det eftersträvade icke-
kommersiella syftet.” I skäl 51 till direktivet förklaras att om en medlemsstat an-
vänder sig av möjligheten att införa en sådan inskränkning, så får den begränsa 
möjligheten till att gälla vissa slags undervisnings- eller forskningsinstitutioner. 
Bestämmelsen i artikel 9 b är snävare än motsvarande undantagsbestämmelse för 
det upphovsrättsliga skyddet för databaser i artikel 6.2 b, i det att artikel 9 b är 
begränsad till ”utdrag” medan artikel 6.2 b refererar till det bredare uttrycket ”an-
vändning”. Det senare uttrycket omfattar också skilda slag av tillgängliggöranden 

                                                      
1541 C-304/07 Directmedia Publishing p. 53. 
1542 Prop. 1996/97:111 s. 35 f. 
1543 Jfr Karnell i NIR 1999 s. 61 f. 
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för allmänheten, såsom online-överföringar eller överföringar på skärmar till stu-
denter. Sådana förfoganden omfattas således inte av motsvarande undantag i sui 
generis-rätten. 

Liksom för artikel 9 a råder viss oklarhet om artikel 9 b tillåter inskränkningar 
till förmån för både utdrag och återanvändning. Inledningen till artikel 9 hänvisar 
till båda dessa begrepp, medan punkten b hänvisar endast till utdrag. Punkten b 
torde vara begränsad till utdrag, eftersom den endast hänvisar till detta begrepp. 

Vad som avses med ”icke kommersiella syften” definieras inte i direktivet. 
Under förhandlingarna om direktivet föreslog parlamentet att uttrycket ”icke 
kommersiella syften” skulle definieras som varje användning som skedde privat 
och inte till en större grupp (eng. private and non-collective), eller en användning som 
hade ett icke-vinstgenererande syfte, såsom undervisning eller forskning.1544 I sitt 
uppdaterade förslag avvisade kommissionen detta förslag. Visserligen delade 
kommissionen bedömningen att privata och icke vinstgivande aktiviteter, såsom 
t.ex. privat forskning, kunde falla inom omfattningen av bestämmelsen, men ifrå-
gasatte att undervisning beskrevs som ”privat användning”. Vidare anförde kom-
missionen att eventuell frånvaro av vinst inte var det enda kriterium som var 
relevant för att avgöra om viss undervisning eller forskning skulle bedömas som 
privat eller kommersiell, eftersom mycket kommersiell forskning kunde anses ske 
utan ett direkt vinstsyfte, och att undervisning för privata syften rättare kunde 
beskrivas som ”privat användning”.1545 I enlighet med den tolkning som gäller 
för andra bestämmelser i direktiv på upphovsrättsområdet bör uttrycket ”kom-
mersiell” förstås så att det inkluderar direkta och indirekta ekonomiska och kom-
mersiella fördelar.1546 

Mot bakgrund av artikel 10.2 BK, som medger en undantagsbestämmelse i 
vissa fall för att ”illustrera undervisning”, torde ”undervisning” omfatta kun-
skapsförmedling och annan utbildning i allmänna och icke-kommersiella utbild-
ningsinstitutioner på alla nivåer oavsett om det gäller grundskola, gymnasium, 
universitet eller yrkesutbildning.1547 Utanför detta begrepp torde dock falla kom-
mersiella institutioner för fortlöpande utbildning och andra slag av kommersiell 
utbildning, om användningen i det enskilda fallet är av kommersiell natur.1548 Be-
greppet ”illustrera” (den franska texten av BK använder sig av uttrycket illustrat-
ion) kan tolkas på olika sätt. En snäv tolkning är att verken endast får användas 

                                                      
1544 Parlamentets första tillägg, tillägg 7 och 19. På motsvarande sätt föreslog Parlamentet att ut-
trycket ”kommersiella syften” skulle definieras som varje användning – oavsett om den skedde 
privat eller på annat sätt – som syftade till ekonomisk aktivitet eller ett förfogande som gav upphov 
till ersättning, se Parlamentets första tillägg, tillägg 7. I sitt uppdaterade förslag uttryckte kommiss-
ionen stöd för denna definition, se kommissionens uppdaterade förslag (1993), s. 7. 
1545 Kommissionens uppdaterade förslag (1993), s. 3. 
1546 Walter & von Lewinski 2010 stycke 11.5.50. 
1547 Jfr Davies 2002 stycke 10-014, prop. 1979/80:132 s. 148, Bergström i NIR 1970 s. 263 och 
Rosén i NIR 1985 s. 175 ff. 
1548 Jfr Davison 2003 s. 80. 
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för att komplettera andra aktiviteter, såsom användning av bilder som komple-
ment till ett muntligt anförande.1549 En vidare tolkning är att begreppet omfattar 
även att man vill illustrera någonting i mera allmän betydelse.1550 

Det skulle kunna argumenteras för att bestämmelsen omfattar endast lärarens 
användning, eftersom direktivet använder uttrycket ”undervisning” snarare än 
”lärande”.1551 Troligt är dock att den kan få omfatta även den senare situationen, 
bl.a. eftersom gränsen mellan undervisning och lärande inte är helt skarp. Vidare 
bör situationen omfatta att en elev använder en databas inom ramen för en pre-
sentation i en undervisningssituation. von Lewinski har anfört att användningen av 
databaser för ”examination” inte torde kunna medräknas i tillämpningsområdet, 
eftersom examination inte utgör en del av undervisningen i sig utan är ett fri-
stående moment och användning för examination svårligen uppfyller kravet på 
att ”illustrera” undervisning.1552 Rimligt är dock att användningen får omfatta 
även examination, bl.a. eftersom examination också kan ha till uppgift att vara 
lärande (genom att ge återkoppling). Hela undervisnings-situationen omfattas 
alltså. 

När det gäller möjligheten att uppställa ett undantag till förmån för ”veten-
skaplig forskning” klargörs i skäl 36 till direktivet att detta uttryck omfattar både 
naturvetenskaplig och humanistisk forskning. Klargörandet är troligen motiverat 
av att det engelska ordet ”science”, liksom det franska uttrycket ”les sciences”, 
vanligtvis förstås så att det tar sikte endast på naturvetenskaplig forskning. Kravet 
på att forskningen måste vara ”vetenskaplig” innebär att forskningen i regel 
måste utgöras av något mer än att endast söka och ”efterforska” kunskap, utan 
därutöver också att den utövas på ett metodiskt och systematiskt sätt.1553 

Med att användningen i forskningssyfte inte får vara kommersiell menas att 
den inte får syfta till att uppnå någon ekonomisk fördel. Någon faktisk ekono-
misk fördel behöver dock inte uppstå. Det innebär att användning i forsknings-
syfte som utförs av t.ex. kommersiella företag, konsultföretag eller advokatbyråer 
i regel inte omfattas av undantaget. Eftersom det är forskningen i sig som inte 
får vara kommersiell så kan forskning som utförs av kommersiella företag m.m. 
omfattas av undantaget om forskningen i sig är icke-kommersiell. Omvänt gäller 
att om en i huvudsak icke-kommersiell aktör bedriver kommersiell forskning så 
omfattas den forskningen inte av undantaget. Det är således forskningen i sig som 
ska bedömas om den har kommersiell eller icke-kommersiell karaktär.1554 

Såväl vad gäller användning för att ”illustrera undervisning” som användning 
i forskningssyfte måste, för att omfattas av undantaget, vara ”berättigad” (av det 
icke-kommersiella syftet). Detta villkor reflekterar villkoren i artikel 10.2 BK att 

                                                      
1549 Jfr von Lewinski 2008 avsnitt 5.170. 
1550 Jfr Bergström i NIR 1970 s. 262 f. 
1551 Davison 2003 s. 79. 
1552 Walter & von Lewinski 2010 stycke 9.6.28 och 11.5.47. 
1553 Op. cit. stycke 11.5.48. 
1554 Op. cit. stycke 9.6.29 f. 
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användningen ska ske i enlighet med ”god sed” och i viss utsträckning integreras 
trestegsregelns krav. Härmed avses att det behöver göras en avvägning i varje 
enskilt fall om en viss användning motiveras av sitt ändamål – en proportion-
alitetsavvägning mellan rättighetshavarens intressen och de intressen som omfat-
tas av inskränkningen.1555  

Bestämmelserna i artiklarna 6.2 b och 9 b genomfördes i svensk rätt i samband 
med införlivandet av databasdirektivet i dåvarande 13, 14 och 21 §§ URL och 
genom att införa hänvisningar i 49 § tredje stycket URL till dessa bestämmelser. 
När det gäller 14 § om lärares och elevers möjlighet att göra upptagningar av sina 
egna framföranden av verk för att underlätta undervisning i olika ämnen, be-
dömde regeringen att sådan användning regelmässigt inte sker i förvärvssyfte och 
att direktivet inte behövde tolkas så strikt att bestämmelsen behövde ändras. När 
det gäller 21 § URL, som i sin punkt 2 anger att var och en får framföra utgivna 
verk offentligt vid undervisning oavsett i vilket syfte denna sker, gjorde rege-
ringen bedömningen att bestämmelsen kunde bli tillämplig bl.a. när en samman-
ställning i digital form framförs offentligt på bildskärmar vid undervisning. Re-
geringen bedömde att detta undantag behövde kompletteras med en skrivning 
om att undantaget inte gäller i situationer där sammanställningar framförs i för-
värvssyfte vid undervisning. I sammanhanget anförde regeringen att direktivets 
uttryck ”kommersiellt syfte” avsåg en användning som gjordes i vinstsyfte och 
att en sådan användning i upphovsrättslagen brukar anges med begreppet ”för-
värvssyfte”, vilket också är den översättning av uttrycket som annars är vederta-
gen i upphovsrättsliga sammanhang, t.ex. vad gäller BK.1556 

Dåvarande 13 § medgav att exemplar fick framställas av utgivna verk för 
undervisningsändamål oavsett om det skedde i kommersiellt syfte eller inte under 
förutsättning att s.k. avtalslicens gällde och i enlighet med villkoren i ett sådant 
avtal. Regeringen bedömde att bestämmelsen inte behövde ändras för att uppfylla 
direktivets krav, bl.a. med hänvisning till att den enligt regeringens bedömning 
inte utgjorde någon reell inskränkning i upphovsrätten. Regeringen bedömde 
också att det inte var uppenbart om direktivets begrepp ”användning” omfattade 
reprografiskt förfarande (dvs. fotokopiering), vilket var en typ av exemplarfram-
ställning som omfattades av dåvarande 13 §. Sammanfattningsvis bedömde rege-
ringen att ett införande av artiklarna 6.2 b och 9 a inte krävde att 13 § ändrades.1557 

9.7.4 Den allmänna säkerhetens intresse m.m. 
Artikel 6.2 c i direktivet anger att medlemsstaterna har rätt att bestämma om in-
skränkningar i de rättigheter som följer av artikel 5 för användning i den allmänna 
säkerhetens intresse eller för ett administrativt eller rättsligt förfarande. För sui 
generis-rättens del anges på motsvarande sätt i artikel 9 c att medlemsstaterna har 
möjlighet att föreskriva att den behörige användaren av en databas som på något 

                                                      
1555 Gaster 1999 s. 102. 
1556 Prop. 1996/97:111 s. 37 f. 
1557 Loc. cit. 
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sätt gjorts tillgänglig för allmänheten får företa utdrag av eller återanvända en 
väsentlig del av dess innehåll utan tillstånd från databasproducenten ”om det gäl-
ler utdrag eller återanvändning i den allmänna säkerhetens intresse eller för ett 
administrativt eller rättsligt förfarande.”  

I likhet med artikel 6.2 b omfattar artikel 6.2 c alla ”användningar” som om-
fattas av artikel 5, dvs. såväl exemplarframställningar som tillgängliggöranden för 
allmänheten. Till skillnad från artikel 6.2 b begränsas inte artikel 6.2 c av att an-
vändningen måste vara ”berättigad” av det avsedda syftet. För att omfattas av 
inskränkningen är det tillräckligt att användningarna faller inom det avsedda syf-
tet. Till skillnad från artiklarna 9 a och b hänvisar artikel 9 c till båda begreppen 
”utdrag” och ”återanvändning”. Det torde således inte råda någon oklarhet om 
att artikel 9 c tillåter undantag både till förmån för utdrag och för återanvänd-
ning.1558 

Undantaget i artikel 6.2 c och 9 c är ett klassiskt undantag på upphovsrätts-
området. För upphovsrättens del finns motsvarande bestämmelse i artikel 5.3 e i 
infosocdirektivet. ”Allmän säkerhet” avser att garantera integriteten av den rätts-
liga ordningen, av grundläggande offentliga institutioner och också för liv, hälsa, 
egendom och frihet hos enskilda individer. Således är termen mycket bred. Den 
kan omfatta t.ex. användningar av databaser för polisiära syften. Med uttrycket 
”administrativt eller rättsligt förfarande” avses användning i ett konkret fall med 
extern effekt, snarare än intern effekt inom domstolarnas administration. Med 
”rättsligt” förfarande avses förfaranden i domstolar eller i allmänhet beslutsfat-
tande organ inom rättsväsendet, oavsett om det är fråga om straffrättsliga, admi-
nistrativa, privaträttsliga eller andra enheter. Däremot omfattas inte skiljedom-
stolar, skiljedomsinstitut eller liknande institutioner som har till uppgift att slita 
tvister genom skiljedom eller medling. Med ”administrativa förfaranden” avses 
användning inför myndigheter eller andra organ av offentlig karaktär.1559 

Artikeln i infosocdirektivet har blivit föremål för tolkning av EUD i det s.k. 
Painer-avgörandet. Domstolen anförde att eftersom det inte anges i infosocdirek-
tivet under vilka omständigheter den allmänna säkerhetens intresse får åberopas 
i syfte att använda ett skyddat verk, så gavs medlemsstaterna stort utrymme för 
skönsmässig bedömning i denna fråga. Utrymmet för skönsmässig bedömning 
skulle dock utövas med iakttagande av de allmänna unionsrättsliga principerna, 
däribland proportionalitetsprincipen. Domstolen framhöll att bestämmelsen inte 
kunde tolkas så att media kunde åberopa tryggandet av allmän säkerhet. Det var 
nämligen endast staten, vars behöriga myndigheter hade rätt att vidta lämpliga 
åtgärder och hade samordnande strukturer, som kunde anses lämpad och ansva-
rig för att säkerställa att ett sådant mål avseende den allmänna säkerheten upp-
fylldes genom lämpliga åtgärder.1560  

                                                      
1558 Jfr Walter & von Lewinski 2010 stycke 9.6.34 och 9.9.8. 
1559 Op. cit. stycke 9.6.32 f. 
1560 Mål 145/10 Painer p. 101 ff. och 111. 
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Artiklarna 6.2 c och 9 c har genomförts i svensk rätt genom ändringar i 26 b 
§ andra stycket URL och hänvisning till den bestämmelsen i 49 § tredje stycket 
URL.1561 Enligt 26 b § gäller att upphovsrätten inte hindrar att ett verk används i 
rättsvårdens eller den allmänna säkerhetens intresse.  

9.7.5 Särskilt om citat 
I skäl 37 till direktivet anges att tillämpningen av artikel 10.1 BK, som föreskriver 
tvingande bestämmelser om s.k. citaträtt, inte berörs av direktivet. För det upp-
hovsrättsliga skyddet för databaser torde skälet inte ha någon betydelse, eftersom 
det redan följer av artikel 6.2 d att medlemsstaterna kan uppställa undantag från 
upphovsrätten som traditionellt gäller i deras nationella rätt. För sui generis-rätten 
skulle det möjligen kunna argumenteras för att skälet inte är förenligt med artikel 
9, som uppställer en uttömmande förteckning över tillåtna undantag från den 
rätten – med förbehåll för vad som anges i skäl 52. Dessutom gäller ju att sui 
generis-rätten överhuvudtaget inte omfattas av bestämmelserna i BK. Det kan 
också konstateras att det ursprungliga utkastet till direktiv angav att det skulle 
vara möjligt för en ”behörig användare” att bl.a. citera innehållet i en databas, 
men att någon sådan bestämmelse inte kom att utgöra en del av det slutliga di-
rektivet.1562 

Det är svårt att se hur en databas i sig skulle kunna ”citeras”, givet att det 
upphovsrättsliga skyddet för en databas avser urvalet och dispositionen av dess 
innehåll och inte innehållet i sig självt.1563 Möjligen var det ett redaktionellt miss-
tag bakom att skälet behölls i ingressen.1564 

Efter genomförandet av sui generis-rätten med svensk rätt fanns dock en hän-
visning i 49 § tredje stycket URL till citaträtten i 22 §. Hänvisningen innebär att 
citaträtten, dvs. friheten för var och en att citera ur offentliggjorda verk i över-
ensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet, 
görs tillämplig också på de sammanställningar av information som avses i 49 §. 
Bedömningen att en hänvisning till citaträtten är förenlig med direktivet har inte 
ifrågasatts i den juridiska litteraturen, 1565 men bedömningen görs här att undan-
taget inte är förenligt med direktivet. Vidare torde i regel begränsningen av sui 
generis-rätten till ”hela eller väsentliga delar” av en databas innebära att det utan 
databasproducentens tillstånd går att vidta åtgärder med ”icke väsentliga” delar 
av innehållet i en databas, vilket i många fall torde inkludera åtgärder som i för-
hållande till verk motsvaras av ”citat”. 

                                                      
1561 Prop. 1996/97:111 s. 48 f. och 53. Jfr prop. 2004/05:110 s. 238. 
1562 Utkastet, skäl 37. 
1563 Jfr Rosén i SvJT 2002 s. 563 med fotnot 38. 
1564 Gaster 1999 s. 103. 
1565 Olsson & Rosén 2016 s. 427. 
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9.8 Andra inskränkningar som traditionellt gäller i nationell 
rätt 

9.8.1 Allmänna utgångspunkter 
Artikel 6.2 d i direktivet anger att medlemsstaterna utan hinder av de inskränk-
ningar som följer av artikel 6.2 a–c har rätt att bestämma om inskränkningar i de 
rättigheter som följer av artikel 5 vid andra undantag från upphovsrätten som 
traditionellt gäller i deras nationella rätt. Bestämmelsen återgår till viss del på 
kommissionens ursprungliga förslag till direktiv.1566 Ordalydelsen ”andra undan-
tag från upphovsrätten som traditionellt gäller i deras nationella rätt” (eng. other 
exceptions to copyright which are traditionally authorized under national law) i artikel 6.2 d 
tycks utsträcka listan över möjliga inskränkningar i nationell rätt mycket långt. 
Referensen till ”traditionellt gäller” torde innebära att artikeln endast medger in-
skränkningar som vid direktivets antagande redan existerade i nationell rätt.1567 Möj-
ligen skulle artikel 6.2 d medge att medlemsstaterna uppställer samma bestäm-
melser om inskränkningar som de ”i allmänhet” uppställer för verk, till att inklu-
dera möjligheten att införa även nya inskränkningar i skyddet för databasverk i 
framtiden.1568 

Oavsett om artikel 6.2 d i databasdirektivet ska tolkas brett eller snävt, bör 
hänvisningen till ”utan hinder av” – som möjligen mer korrekt skulle uttryckas 
som ”som inte påverkar”1569 – i inledningen till artikeln innebära att artiklarna 6.2 
a–c sätter en yttre gräns för möjliga inskränkningar inom de områden som om-
fattas av dessa bestämmelser.1570 Vidare gäller att eftersom det upphovsrättsliga 
skyddet för en databas avser endast urvalet och dispositionen av dess innehåll, 
blir många inskränkningar eller undantag som traditionellt uppställs i nationell 
rätt inte aktuella för databaser. 

I fråga om sui generis-rätten uppställer direktivet inte någon motsvarighet till 
artikel 6.2 d. Den stängda listan i artikel 9 motiverades av att unionslagstiftaren 
bedömde att begränsningen av sui generis-rätten (enligt artikel 7.1) till ”hela eller 
väsentliga delar” av databasen innebar att användarens frihet att göra utdrag av 
och återanvända icke väsentliga delar av innehållet i en databas var tillräckligt för 
att tillgodose många allmänna och enskilda intressen, vilkas tillgodoseende annars 

                                                      
1566 Utkastets artiklar 7.1 och 7.2, Utkastets förklarande memorandum del två, stycke 7.2, Den 
ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, 24 november 1992, stycke 3.9, Parlamentets första 
tillägg, tillägg 15, kommissionens uppdaterade förslag (1993), s. 6 och Parlamentets ändringsförslag 
vid den andra läsningen, förslag 3. 
1567 Se t.ex. Derclaye i EU Copyright Law (2014) stycke 9.28.  
1568 Davison 2003 s. 79 och Hugenholtz 2016 s. 401. Jfr Schneider i Berkeley Tech. L.J. 1998 s. 558 
och Sorvari i NIR 2005 s. 65. 
1569 Uttrycket ”som inte påverkar” används i Karnells språkversion av direktivet och stämmer bättre 
överens med den engelska (”without prejudice to”), franska (”sans préjudice”) och tyska (”un-
beschadet”) språkversionerna. 
1570 Walter & von Lewinski 2010 stycke 9.6.35 och Beunen 2007 s. 93 och 99. 



 342 

fordrar inskränkningar i ensamrätten. Ett annat skäl skulle kunna vara att unions-
lagstiftaren inte ansåg att någon motsvarande ”tradition” förelåg på sui generis-
rättens område. Rådet uttryckte i sin gemensamma ståndpunkt att ”det inte fanns 
någon nationell lagstiftning i någon medlemsstat som innehöll alla de särdrag som 
fanns i den rätt sui generis som föreskrevs i direktivet”.1571  

En liknande skrivning som den i artikel 6.2 d finns istället i skäl 52 till direkti-
vet. Skälet anger att de medlemsstater som har särskilda bestämmelser som om-
fattar en rätt som har likheter med sui generis-rätten bör, i fråga om den nya rätten, 
kunna behålla de undantag dessa regler traditionellt föreskriver. Rådet motive-
rade skälet med att eftersom lagstiftningen i en del medlemsstater redan innehöll 
en rätt som liknade sui generis-rätten, så kunde det godkännas att dessa medlems-
stater fick behålla de undantag från denna rätt som deras lagstiftning traditionellt 
föreskrev.1572 I den juridiska litteraturen har gjorts bedömningen att skälet tar 
sikte på de nordiska länderna och deras katalogregler, som till viss del inspirerade 
till utformningen av sui generis-rätten.1573 Viss osäkerhet råder dock om den när-
mare innebörden av skälet. En del litteratur har anfört att skälet innebär att di-
rektivet tillåter att de aktuella medlemsstaterna fortsätter att tillämpa sina tradit-
ionella undantag från katalogregeln – dvs. de som var tillämpliga på katalogregeln 
när direktivet antogs – också i förhållande till sui generis-rätten.1574 Annan litteratur 
har anfört att skälet nog tar sikte endast på katalogregeln – och inte sui generis-
rätten – i de berörda medlemsstaterna och möjligheten att behålla befintliga un-
dantag i denna rättighet, även om katalogregeln kan ha viss överlappning med sui 
generis-rätten.1575 Utan att hänvisa till skäl 52 har emellertid EUD uttalat att artikel 
9 i direktivet uttömmande reglerar de situationer där medlemsstaterna får föreskriva 
att en behörig användare av en databas under vissa förutsättningar får göra utdrag 
av eller återanvända även en väsentlig del av innehållet i en databas utan databas-
producentens tillstånd.1576 Den stängda katalogen i artikel 9 med undantag till sui 
generis-rätten skulle med ett sådant resonemang alltså vara uttömmande.1577  

En grundläggande fråga är därför om skäl 52 kan gå emot ordalydelsen av 
artikel 9 i direktivet. Hänvisningen till ”behålla… de undantag dessa regler trad-
itionellt föreskriver” i skäl 52 torde medge möjlighet endast att behålla vissa un-
dantagsbestämmelser som traditionellt föreskrevs i svensk rätt i förhållande till 
katalogregeln vid antagandet av direktivet. Det finns inget i skälet som ger stöd 
för att utöka eller införa nya undantagsbestämmelser; ordalydelsen av skälet ut-

                                                      
1571 Gemensam ståndpunkt p. 17. 
1572 Loc. cit. 
1573 Se t.ex. Karnell i NIR 1999 s. 60 f., Virtanen 2005 s. 274 och 278, Virtanen 2008 s. 216 och 
Hugenholtz 2016 s. 411. 
1574 Se Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.9.4. 
1575 Karnell i NIR 1999 s. 61 och Walter & von Lewinski 2010 avsnitt 9.9.11. 
1576 Mål C-203/02 BHB p. 62. 
1577 Se t.ex. Lorentzen i Lov & Data 2005 No 1 s. 2 och Sorvari i NIR 2005 s. 66. Jfr Karnell i NIR 
2005 s. 208.  
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trycker närmast att det är vissa befintliga undantagsbestämmelser som kan behål-
las. Möjligen kan befintliga bestämmelser tillåtas att utvidgas, iunder förutsättning 
att deras syfte behålls.  

9.8.2 Överväganden i samband med genomförandet av databasdirekti-
vet och efteråt 

I propositionen till genomförande av databasdirektivet gjordes bedömningen att 
en ”grundtanke med direktivet” var att ”låta medlemsstaterna själva bestämma 
vilka inskränkningar som ska göras i rättigheterna utom i vissa för gemenskapen 
betydelsefulla avseenden.” Med referens till artikel 6.2 d anförde regeringen att 
utgångspunkten var att staterna fick avgöra vilka inskränkningar som skulle fin-
nas i enlighet med vad som traditionellt gällde hos dem. Regeringen framhöll 
dock att direktivet innebar att medan vissa inskränkningar var tvingande så fanns 
bestämmelser som angav att andra inskränkningar inte fick gälla. På liknande sätt 
anförde regeringen angående sui generis-rätten att skäl 52 till direktivet innebar att 
de nordiska länderna fick behålla inskränkningar i enlighet med vad som tradit-
ionellt gällde, dvs. utan att vara bundna av de begränsningar i inskränkningarna 
som kunde följa av artikel 9. Det innebar enligt regeringen att direktivet gav till-
räckligt stöd för att föreskriva undantag i katalogskyddet i samma omfattning 
som i upphovsrätten. Vidare anförde regeringen att utgångspunkten för vilka in-
skränkningar som skulle gälla i katalogskyddet alltid hade varit att skyddet skulle 
omfattas av samma inskränkningar som i motsvarande fall gällde för upphovs-
rätten.1578 

I samband med genomförandet av databasdirektivet fördes inte något resone-
mang om vilka inskränkningar i upphovsrättslagen – utöver dem som reglerades 
i direktivet – som gällde för databaser. Frågan har inte heller behandlats i den 
juridiska litteraturen.  

När databasdirektivet antogs innehöll den dåvarande katalogregeln hänvis-
ningar till följande bestämmelser om undantag och inskränkningar: upphovsrätt 
till allmänna handlingar (9 §), allmänna bestämmelser om inskränkningar (11 § 
andra stycket), möjlighet att framställa exemplar för enskilt bruk i vissa fall (12 § 
första stycket), (dåvarande 13 § om avtalslicens för undervisningsändamål), an-
vändning av arkiv och bibliotek (16 §), användning till förmån för funktionshind-
rade (17 §), framställning av samlingsverk för användning vid undervisning (18 
§), citat (22 §), offentliga debatter, allmänna handlingar m.m. (26-26 b §§) och 
efemära upptagningar (26 e §). Hänvisningarna till dessa inskränkningar basera-
des på att den äldre katalogregeln i grunden utgjorde endast ett skydd mot efter-
görande. 

Eftersom genomförandet av sui generis-rätten innebar att katalogregelns en-
samrätter utvidgades från en rätt att motsätta sig eftergörande till rättigheter till 
exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten, bedömde rege-
ringen att 49 § behövde uppvägas med samma inskränkningar som i tillämpliga 
                                                      
1578 Prop. 1996/97:111 s. 21, 23, 26 och 40.  
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fall skulle gälla för upphovsrättens del. Enligt regeringen innebar det att rätten 
att göra arbetet tillgängligt för allmänheten förde med sig inskränkningar bl.a. för 
vidarespridning av överlåtna exemplar, för offentliga framföranden och för ut-
sändning i ljudradio och television.1579 Mot bakgrund av detta resonemang inför-
des i 49 § tredje stycket nya hänvisningar till följande undantagsbestämmelser, 
utöver befintliga hänvisningar till undantag och inskränkningar och utöver dem 
som bedömdes följa av direktivets krav samt möjligheten till citat enligt ovan: 
framställning av exemplar inom sjukhus m.m. (dåvarande 15 §, numera upphävd), 
visning i vissa fall (nuvarande 20 §), offentliga framföranden (nuvarande 21 §) 
och information om dagshändelser (nuvarande 25 §). Deras innebörd i förhål-
lande till sui generis-rätten är inte klart, bl.a. eftersom sui generis-rätten avser förfo-
gandet över innehåll i databaser, medan upphovsrätten och de nämnda inskränk-
ningarna avser förfoganden över verksegenskaper.1580 

I senare lagstiftningsärenden har 49 § tredje stycket utökats med än fler in-
skränkningar. I samband med genomförande av infosocdirektivet infördes en ny 
inskränkning till förmån för s.k. bakgrundskonstverk (nuvarande 20 a §).1581 I 
samband med genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster inför-
des en ny inskränkning till förmån för verk som syns eller hörs i en televisions-
utsändning (nuvarande 25 a §)1582 och i samband med genomförande av direktivet 
om herrelösa verk infördes en hänvisning (till nuvarande 16 a § tredje stycket) 
som innebär att bestämmelserna om herrelösa verk kan tillämpas även på arbeten 
som skyddas enligt förevarande paragraf och som t.ex. ingår i ett litterärt verk i 
en skrift.1583 

I samband med genomförande av databasdirektivet infördes hänvisning också 
till den allmänna bestämmelsen om s.k. avtalslicenser (dåvarande 26 i §, nuva-
rande 42 a §) kombinerat med hänvisning till de särskilda avtalslicensbestämmel-
serna om undervisningsverksamhet (dåvarande 13 §, nuvarande 42 c §), primära 
radio- och tv-utsändningar (dåvarande 26 d §, nuvarande 42 e) samt vidaresänd-
ning av verk som ingår i en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning (dåva-
rande 26 f §, nuvarande 42 f §). I samband med genomförande av infosocdirek-
tivet utvidgades hänvisningarna till bestämmelserna om avtalslicenser till att gälla 
alla bestämmelser om avtalslicenser i upphovsrättslagen. Det innebar att de två 
nya avtalslicenser som då infördes – avtalslicens avseende kopiering inom myn-
digheter, företag och organisationer m.fl. (42 b § URL) och avtalslicens om över-
föring och spridning av visst material av arkiv och bibliotek (42 d § URL) – kom 
att gälla också databaser.  Efter genomförandet av infosocdirektivet har det i se-

                                                      
1579 Prop. 1996/97:111 s. 40. Vidare utvidgades lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrätts-
tvister så att den blev tillämplig om tvist uppkom när arbeten skulle vidaresändas. 
1580 Jfr Rätten till det visuella s. 44 f. 
1581 Prop. 2004/05:110 s. 191 ff. 
1582 Prop. 2009/10:115 s. 169 ff. 
1583 Prop. 2013/14:206 s. 54. 
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nare lagstiftningsärenden införts nya bestämmelser om avtalslicenser i upphovs-
rättslagen. Dessa avtalslicenser har gjorts tillämpliga även på databaser genom 
hänvisning i 49 § tredje stycket URL. Det gäller avtalslicenser till förmån för åter-
användning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv (nuvarande 42 g 
§)1584 och bestämmelse om s.k. generell avtalslicens (nuvarande 42 h §)1585 

9.8.3 Vilken flexibilitet följer av artikel 9 och skäl 52? 
Upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar innehåller inte några ut-
tryckliga hänvisningar till databaser. Däremot anges i några av inskränkningsbe-
stämmelserna att de under vissa förutsättningar inte gäller för sammanställningar. 
Det betyder dock inte att de inskränkningarna är de enda som gäller för databa-
ser. En utgångspunkt skulle istället kunna vara att de inskränkningar som det 
hänvisas till i 49 § tredje stycket också är avsedda att vara tillämpliga även på 
databaser som är verk. Listan i 49 § tredje stycket är mycket lång.  

Den här framställningen är inte rätt plats för att i detalj behandla alla dessa 
inskränkningar och avtalslicensbestämmelsers tillämpning på databaser. I enlig-
het med EUD:s uttalanden om artikel 9 innehåller den artikeln en uttömmande 
förteckning över tillåtna inskränkningar. Den utökning av referenser till inskränk-
ningsbestämmelser i 49 § som skedde i samband med genomförandet av data-
basdirektivet (mot bakgrund av att rättigheten gjordes om från ett skydd mot 
eftergörande till att omfatta ensamrätterna exemplarframställning och tillgänglig-
görande för allmänheten) och senare i samband med andra lagstiftningsärenden 
är svår att förena med referensen i skäl 52 till vissa medlemsstaters möjlighet att 
”behålla” ”traditionella” undantag.  
 Vidare innehåller 49 § tredje stycket URL ett flertal hänvisningar till bestäm-
melser i 3 a kap. URL om avtalslicenser. För att bedömningen av om hänvisning-
arna till bestämmelserna om avtalslicenser är förenliga med direktivet behöver 
man ta ställning till om avtalslicenser överhuvudtaget är att klassificera som undan-
tag/inskränkningar i direktivets mening.  

Avtalslicensen är en nordisk idé som första gången infördes för primära radio- 
och tv-utsändningar i samband med införandet av de nya upphovsrättslagarna i 
början av 1960-talet.1586 Bestämmelsernas om avtalslicenser rättsliga karaktär har 
bedömts av den svenska lagstiftaren vid flera tillfällen.1587 Vid genomförande av 
databasdirektivet gjordes bedömningen att bestämmelsen om avtalslicens för 
framställning av exemplar i undervisningsverksamhet ”inte utgör någon reell in-
skränkning i upphovsrätten utan enbart ett i lagen anvisat sätt för den som driver 

                                                      
1584 Prop. 2010/11:33 s. 17 ff. 
1585 Prop. 2012/13:141 s. 52. 
1586 Prop. 1960:17 s. 150 ff. 
1587 Op. cit. s. 403, prop. 1979/80:132 s. 12 ff., prop. 1985/86:146 s. 14 f., 17 och 19, prop. 
1992/93:214 s. 43 f. 
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undervisningsverksamhet i organiserad form att skaffa sig rätt att framställa ex-
emplar av verken”.1588 Denna uppfattning har återkommit i senare lagstiftningsä-
renden, bl.a. vid genomförande av infosocdirektivet i vilket regeringen uttryckte 
att avtalslicenser inte utgjorde undantag eller inskränkningar i ensamrätten, utan 
i stället ett sätt att förvalta rättigheter i det direktivets mening. Bedömningen gjordes 
mot bakgrund av diskussioner som hade förts i rådet under förhandlingarna av 
direktivet och att direktivets artikel 5 uppställer en stängd lista med tillåtna un-
dantag och inskränkningar. I skäl 18 till direktivet hade därför införts en bestäm-
melse om att direktivet inte skulle påverka bestämmelser i medlemsstaterna när 
det gällde ”förvaltning av rättigheter, t.ex. kollektiva avtalslicenser med utsträckt 
verkan.” Det innebar enligt regeringens uppfattning att direktivet varken hind-
rade att dåvarande bestämmelser om avtalslicenser behölls eller att nya sådana 
bestämmelser infördes.1589 Liknande skrivningar som skäl 18 i infosocdirektivet 
har kommit till uttryck i andra direktiv på upphovsrättens område. Sammanfatt-
ningsvis är den svenska lagstiftarens nuvarande inställning till bestämmelserna 
om avtalslicenser att varken de internationella konventionerna eller EU-rätten 
uppställer några begränsningar i möjligheten att införa nya avtalslicenser.  

Avtalslicensernas förenligt med det internationella och EU-rättsliga regelver-
ket inom upphovsrättsområdet har även diskuterats i doktrinen. Den här fram-
ställningen är inte rätt plats att göra en fullständig redogörelse över de synpunkter 
som förts fram – flera sådana studier har redan genomförts. För egen del tenderar 
jag att ansluta mig till uppfattningen att avtalslicenser utgör en ”mer begränsad” 
inskränkning i ensamrätten än rena undantag/inskränkningar eller tvångslicen-
ser.1590 Denna uppfattning tycks finns stöd i det s.k. Soulier och Doke-avgörandet 
från EUD. I avgörandet anför domstolen att det harmoniserade upphovsrättsliga 
skyddet i infosocdirektivet ska förstås så att det inte endast gäller åtnjutande av de 
rättigheter som garanteras i artiklarna 2 och 3 i det direktivet, utan även omfattar 
utövande dessa rättigheter. Med förbehåll för de inskränkningar som uttömmande 
anges i artikel 5 i infosocdirektivet ska varje användning av ett verk från tredje 
mans sida, utan sådant föregående tillstånd, anses göra intrång i de rättigheter 
som tillkommer upphovsmannen.1591 

9.9 Begränsningar som kan följa av annan lagstiftning 

9.9.1 Allmänt 
I förarbeten har den svenska lagstiftaren öppnat för att begränsningar i upphovs-
rätten kan följa även av annan lagstiftning. Utgångspunkten har angetts vara att 

                                                      
1588 Prop. 1996/97:111 s. 37. 
1589 Prop. 2004/05:110 s. 245. 
1590 Se t.ex. Axhamn & Guibault, Cross-Border Extended Collective Licensing. Amsterdam Law 
School Research Paper No. 2012-22. Jfr Axhamn i Access To Information And Knowledge (2013) 
s. 164 ff. 
1591 Se mål C-301/15 Soulier och Doke p. 31 och 34. 
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upphovsrätten inte ska hindra tillämpning av t.ex. konkurrenslagstiftningen eller 
rättegångsbalken. Det har också framhållits att det anges i upphovsrättslagen att 
allmänna handlingar ska tillhandahållas enligt tryckfrihetsförordningen oavsett 
upphovsrätten.1592 Möjligheten att begränsa upphovsrätten externt med stöd av an-
nan lagstiftning har också framhållits i doktrinen1593, och har stöd i artikel 17 BK. 

Utgångspunkten att det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-rätten ska 
kunna begränsas genom annan lagstiftning har stöd i databasdirektivet. I artikel 
13 anges att bestämmelserna i direktivet inte ska påverka tillämpningen av andra 
bestämmelser rörande bl.a. upphovsrätt, närstående rättigheter eller andra rättig-
heter eller skyldigheter angående data, verk eller andra i databasen införda ele-
ment, patent, varumärken, mönster eller modeller, skydd av nationella kulturskat-
ter, kartellrätt och otillbörlig konkurrens, affärshemligheter, säkerhet, sekretess, 
skydd av personuppgifter och privatliv, tillgång till allmänna handlingar eller av-
talsrätt. 

Artikel 13 kan således användas som stöd för att ge företräde för konkurrens-
rättsliga bestämmelser i situationer där sui generis-rätten kan ge upphov till miss-
bruk av en dominerande ställning. Överhuvudtaget torde artikel 13 kunna använ-
das som stöd för att begränsa sui generis-rätten med annan lagstiftning.1594 Den 
bedömningen gjordes också av den svenska lagstiftaren i samband med genom-
förande av databasdirektivet.1595 I propositionen anfördes t.ex. att det immateri-
alrättsliga regelverket kunde få ge vika för intressen som kom till uttryck i andra 
rättsområden, t.ex. rättegångsbalkens regler.1596  

Ett annat område är tillgång till allmänna handlingar i myndigheters databaser, 
vilket också nämns som ett område i artikel 13. Den tyska högsta domstolen 
(BGH) har i ett fall refererat två relaterade frågor till EUD. Enligt den första 
frågan ville den tyska domstolen få tolkningsbesked om det var förenligt med 
bestämmelserna om sui generis-rätten i databasdirektivet att uppställa en nationell 
bestämmelse enligt vilken en, i offentligt intresse för allmän kännedom offentlig-
gjord, officiell databas (i målet var fråga om en systematisk och fullständig sam-
ling av alla handlingar om anbudsförfrågan som härstammade från en tysk del-
stat) inte åtnjöt sui generis-rätt i den mening som avses i direktivet. För det fall den 
första frågan besvarades nekande undrade den tyska domstolen om det gällde 
även om den (officiella) databasen inte hade upprättats av en myndighet, utan av 
ett privat företag på uppdrag av myndigheten, och samtliga upphandlande myn-
digheter i den tyska delstaten var skyldiga att direkt ställa handlingar om anbuds-

                                                      
1592 Prop. 1996/97:129 s. 7. 
1593 von Lewinski 2008 avsnitt 5.152. 
1594 Hugenholtz 2016 s. 410 f. 
1595 Prop. 1996/97:111 s. 26. 
1596 Op. cit. s. 46 f. 
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förfrågan till detta företags förfogande för offentliggörande. Den tyska domsto-
len tog senare tillbaka sin begäran om förhandsavgörande och förhandlingarna 
avslutades utan resultat.1597  

I ett senare avgörande har EUD uttalat att om innehållet i en databas utgörs 
av element som är av ”officiell karaktär” och därmed inte berättigar upphovs-
rättsligt skydd, detta inte i sig motiverar att en samling som innehåller sådana 
element berövas kvalificeringen databas i den mening som avses i artikel 1.2 i 
databasdirektivet, eller att en sådan samling undantas från tillämpningsområdet 
för sui generis-rätten.1598 Det innebär således att artikel 13 inte kan användas som 
grund för hänvisningen i 49 § tredje stycket till 9 §. Däremot skulle skäl 52 möj-
ligen kunna användas som stöd för hänvisningen; redan vid antagandet av data-
basdirektivet fanns nämligen en hänvisning i 49 § till 9 §. Vidare skulle såväl arti-
kel 13 som skäl 52 kunna ge stöd för förenlighet med direktivet av hänvisningarna 
i 49 § tredje stycket till bestämmelserna om offentliga debatter, allmänna hand-
lingar m.m. i 26 till 26 b §§ URL. 

9.9.2 Konkurrensproblematik och eventuellt behov av ytterligare in-
skränkningar 

I sitt första utkast till databasdirektiv diskuterade kommissionen behovet av att 
komplettera bestämmelser om undantag och inskränkningar i vad som då ut-
trycktes som en konkurrensbetonad rätt att förbjuda ”unfair extraction”. Som 
redogörs för i avsnitt 5.2.3 skulle den rätten omfatta endast sådant innehåll i en 
databas som inte redan i sig omfattades av upphovsrättsligt eller annat skydd. I 
situationer där sådant innehåll i databasen inte fanns tillgängligt från någon annan 
källa – dvs. fråga var om en s.k. sole source databas – och basen gjorts tillgänglig 
för allmänheten, föreskrev utkastet bestämmelser om tvångslicenser för att möj-
liggöra konkurrenters kommersiella återutnyttjande av innehållet på basis av rim-
liga och icke-diskriminerande villkor. Tvångslicenserna avsåg att motverka miss-
bruk av dominerande ställning och omfattade följaktligen situationer där det 
fanns ett identifierat allmänt intresse av att främja konkurrens eller säkerställande 
av tillgång till information. Tvångslicenserna skulle även omfatta offentliga myn-
digheter som antingen hade till uppgift att samla in eller tillhandahålla informat-
ion (i enlighet med lagstiftning), eller som omfattades av en allmän skyldighet att 
göra det (se avsnitt 8.2.5.4).1599 

Frågan om sui generis-rätten kunde medföra utmaningar i konkurrensrättsligt 
perspektiv diskuterades även i samband med genomförandet av direktivet till 
svensk rätt. Regeringen framhöll att upphovsrättslagen inte uteslöt tillämpning 
av konkurrenslagen, bl.a. dess bestämmelser om konkurrensbegränsande avtal 
och missbruk av dominerande ställning, något som regeringen angav fann stöd i 

                                                      
1597 Se mål C-215/07 Verlag Schawe. 
1598 Se mål C-545/07 Apis-Hristovich p. 71.  
1599 Se artikel 8.1 och 8.2 och skäl 31 och 32 i dess ingress, samt Utkastets förklarande memoran-
dum, stycke 3.2.7 f., 4.2.4 ff. och Utkastets förklarande memorandum, del två, stycke 8.1. 
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artikel 13 i databasdirektivet. Regeringen hänvisade också till skäl 47 där det anges 
att skyddet inte får utövas på ett sätt som kan underlätta missbruk av en domi-
nerande ställning, särskilt vad gäller utveckling och spridning av nya produkter 
och tjänster med ett intellektuellt, dokumentärt, tekniskt, ekonomiskt eller kom-
mersiellt mervärde.1600   

I doktrinen har anförts att sui generis-rätten i sin slutliga utformning är för en-
sidigt utformad till databasproducentens förmån och därför bör kompletteras 
med bestämmelser om tvångslicenser för s.k. sole source-databaser.1601 Någon 
betydande rättspraxis som bekräftar doktrinens förhagor har inte etablerats. Jag 
delar dock bedömningen att det – åtminstone teoretiskt – finns ett potentiellt 
problem med sole source-databaser. Allmänna krav på förutsebarhet talar för att att 
problement får sin lösning inom sui generis-rätten snarare än (externt) genom kon-
kurrensbegränsningsrätten. Frågan bör dock undersökas närmare (se avsnitt 
10.7). 

9.10 Inskränkningar i katalogprodukter  
Som konstateras i avsnitt 6.10 skyddar 49 § utöver databaser som är resultatet av 
en väsentlig investering även – fortfarande – skydd för arbeten (katalogproduk-
ter) som är resultatet av att ett stort antal uppgifter har sammanställts. Alla de 
hänvisningarna som anges i 49 § tredje stycket till inskränkningsbestämmelser i 
andra kapitlet i upphovsrättslagen torde vara förenliga med direktivet, eftersom 
katalogskyddet inte påverkas av direktivets harmonisering.  

9.11 Förhållandet till skydd för innehållet  
I den utsträckning som enskilda självständiga element i en databas redan är 
skyddat på annat sätt, t.ex. genom att det är ett verk eller en prestation som om-
fattas av en närstående rättighet, uppstår en överlappning mellan det skyddet och 
sui generis-rätten (jfr avsnitt 8.5). Även om skyddet för enskilda självständiga ele-
ment omfattas av vissa inskränkningsbestämmelser, är det inte förenligt med sui 
generis-rätten till databasen att förfoga över innehållet på basis av sådana inskränk-
ningar om det inte finns en motsvarande inskränkning i sui generis-skyddet. Det 
gäller under förutsättning att ett förfogande över det enskilda elementet i sig om-
fattas av sui generis-rätten, dvs. motsvarar en kvantitativt eller kvalitativt väsentlig 
del av databasen. 

9.12 Sammanfattning och diskussion 
Det direktivbaserade sui generis-skyddet för databaser som är genomfört i 49 § 
URL refererar i sitt tredje stycke till en rad inskränkningar i lagens andra kapitel. 
Till viss del baseras bestämmelserna på de inskränkningsbestämmelser som anges 

                                                      
1600 Prop. 1996/97:111 s. 40 f. med hänvisning till prop. 1992/93:56 s. 70 f. och 86. 
1601 Se t.ex. Lipton i EIPR 2003 s. 144. 
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i direktivets artiklar 8 och 9. Artikel 8 reglerar den s.k. behörige användarens rät-
tigheter och skyldigheter i förhållande till databasproducenten och artikel 9 inne-
håller bestämmelser om undantag från sui generis-rätten till förmån för den behö-
rige användaren. Bestämmelserna i artikel 8 saknar sin motsvarighet för det upp-
hovsrättsliga skyddet, medan artikel 9 har till stor del sin motsvarighet i artikel 
6.2 om undantag och inskränkningar i det upphovsrättsliga skyddet för databaser, 
vilket även var unionslagstiftarens avsikt.  

Direktivet bygger på en ordning där sui generis-rätten som utgångspunkt om-
fattar förfoganden av hela eller väsentliga delar av databasens innehåll. Det inne-
bär motsatsvis – med undantag för regleringen i artikel 7.5 – att databasprodu-
centen inte kan hindra tredje man från att förfoga över icke-väsentliga delar av 
databasens innehåll. Den tvingande bestämmelsen i artikel 8.1 till den behörige 
användarens förmån kompletterar ensamrättens utformning genom att förhindra 
databasproducenten från att genom avtal utsträcka sitt skydd till att omfatta icke-
väsentliga delar i förhållande till behöriga användare. En rimlig tolkning är att 
artikel 7.5 ger rätt för databasproducenten att förhindra den behörige användaren 
från att förfoga över icke väsentliga delar på ett sätt som skulle strida mot artikel 
7.5. Det innebär att den behörige användaren hamnar i samma situation som 
andra användare av databasen. 

Definitionerna av begreppen utdrag och återanvändning innebär motsatsvis 
att förfoganden som inte omfattas av dessa definitioner faller utanför rätten, ex-
empelvis sökning. Det gäller dock endast i den utsträckning som sökning inte 
förutsätter att det sker ett utdrag, så som kan vara fallet vid datoranvändning eller 
annan användning och sökning i databaser i digital miljö. 

När det gäller förenligheten av genomförandet av direktivets artiklar 8 och 9 
med svensk rätt kan kritik riktas mot lagstiftarens grundläggande bedömning vid 
genomförandet att inskränkningarna, liksom ensamrätten tar sikte på databasen 
som sådan snarare än förfoganden över dess innehåll. Den viktiga begränsning 
till ”hela eller väsentliga delar” av databasens innehåll som kommer till uttryck i 
direktivets artiklar saknar motsvarighet i den svenska lagtexten och direktivets 
innebörd i denna del har inte övervägts i samband med genomförandet. I stor 
utsträckning torde dessa brister kunna avhjälpas genom direktivkonform tolk-
ning. 

En generell problematik med genomförandet av direktivets artiklar 8 och 9 
jämförd med 49 § tredje stycket är att den svenska lagen inte såsom direktivet 
begränsar inskränkningarna till ”behöriga användare”. De svenska bestämmel-
serna ges därigenom ett bredare tillämpningsområde än vad direktivet medger. 

Svårare är förhållandet att den svenska lagtexten ger uttryck för betydligt fler 
inskränkningar än dem som anges i direktivet. Skäl 52 torde inte ge stöd för att 
införa fler inskränkningar i sui generis-rätten än dem som gällde för katalogregeln 
vid direktivets antagande. Detta faktum i kombination med att sui generis-rätten 
tar sikte på förfoganden över innehållet skapar stor osäkerhet i vad inskränkning-
arna som inte följer av artikel 9 faktiskt tar sikte på. Det gäller även för hänvis-
ningen i 49 § tredje stycket till 26 g § femte och sjätte stycket URL. Däremot 
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torde skäl 52 och artikel 13 i direktivet innebära att befintliga bestämmelser om 
undantag från skydd för vissa alster som nämns i 9 § URL samt bestämmelser 
om offentliga debatter, allmänna handlingar m.m. i 26 till 26 b §§ URL är fören-
liga med direktivet. 

Avslutningsvis gäller, givet att det är förenligt med direktivet att ge skydd för 
kataloger som är resultatet av att ett stort antal uppgifter har sammanställs, att 
det inte strider mot direktivet att för sådana arbeten ange hänvisningar till in-
skränkningsbestämmelser i andra kapitlet URL. 
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10. Avslutande diskussion och slutsatser 

10.1 Undersökningens syften 
I avsnitt 1.2 i inledningen anges att ett första syfte med undersökningen är att 
beskriva, analysera, jämföra och systematisera de skydd för databaser som ges 
genom det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-rätten samt genom regler och 
principer om illojal konkurrens. Systematiseringen av det upphovsrättsliga skyd-
det och skyddet sui generis ska göras i förhållande till det immaterialrättsliga syste-
met som helhet och till bestämmelser och principer om illojal konkurrens.  

Ett andra syfte med undersökningen är att beskriva och analysera genomfö-
randet av databasdirektivet med svensk rätt. Det inkluderar att fastslå vilka krav 
som direktivet uppställer för att dess resultat ska anses uppfyllt på nationell nivå, 
samt om svensk rätt behöver ändras i något avseende för att uppfylla direktivets 
krav.  

10.2 Återblick 
Undersökningen inleds med en beskrivning i kapitel 1 av att det på internationell, 
regional och nationell nivå har identifierats ett behov av att skydda investeringar 
i upprättandet av databaser. Åtminstone var det ett hävdat sådant behov som 
drev fram antagandet av EU-direktivet om rättsligt skydd för databaser vid mit-
ten av 1990-talet. Upphovsrättsligt skydd för databaser bedömdes vara otillräck-
ligt, eftersom det i många fall var begränsat till det urval eller den disposition som 
framställaren hade gett innehållet i basen. Även om databasens sammanställning 
gav uttryck åt kreativitet i urval eller disposition var det upphovsrättsliga skyddet 
begränsat, eftersom det inte kunde ge skydd mot förfoganden över innehållet. 
Vidare kunde framställaren stå helt utan upphovsrättsligt skydd om sammanställ-
ningen var fullständig, dvs. saknade kreativt urval och hade en uppenbar dispo-
sition. Samtidigt kunde det vara just fullständigheten och den uppenbara dispo-
sitionen som gjorde sammanställningen nyttig och gav värde för användaren. 

Det upphovsrättsliga skyddet innebar också begränsningar i situationer där 
det fordrades omfattande investeringar i att upprätta sammanställningen. Mot 
den bakgrunden syftade databasdirektivet till att harmonisera det upphovsrätts-
liga skyddet för databaser och införa en rätt av sitt eget slag (sui generis) för att 
skydda investering i upprättandet av databaser. 

I kapitel 2 beskrivs och analyseras förhållandet mellan konkurrensfrihet, im-
materialrätt och illojal konkurrens. Den allmänna utgångspunkten är konkurrens-
frihet med möjlighet att fritt efterbilda resultatet av andras prestationer. I det 
perspektivet utgör immaterialrättigheter och bestämmelser om illojal konkurrens 
undantag från en huvudregel. Vidare beskrivs ett antal teorier som brukar anföras 
som rättfärdigande för immaterialrättsligt skydd: Lockes lära om property och te-
oribildning om immaterialrätt som medel för att främja och belöna vissa insatser. 
Därefter redogörs för kompletterande teorier som sätter personliga och kreativa 
insatser i centrum. 
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Krav på rättsligt skydd för databaser kan ses i ljuset av att det över tid har förts 
fram krav på nya former av immaterialrättsligt skydd utanför de traditionella 
skydden för upphovsrätt och patent. Den ökade ekonomiska betydelsen av skilda 
slag av immaterialrättsligt skydd har föranletts av en allmän utveckling där en 
större del av samhällsekonomin utgörs av informations- och kunskapsbaserade 
varor och tjänster snarare än traditionell industriproduktion. I doktrinen har ett 
skydd mot illojal konkurrens förts fram som ett möjligt alternativ till etablering 
av nya skyddsformer för att möta ett samhällsekonomiskt skyddsbehov. Det har 
också lanserats förslag om att ersätta befintliga immaterialrättigheter med en mer 
generellt utformad immaterialrätt, som öppnar upp för flexibla bedömningar i 
enskilda fall.  

Bestämmelser om immaterialrätt och skydd mot illojal konkurrens tjänar båda 
syftet att främja en god konkurrens genom att skydda vissa investeringar. Det 
sker för immaterialrättens del genom ensamrätt till vissa ”objekt”, medan skyddet 
mot illojal konkurrens tar sikte på vissa ”förfaranden”. Skydden för ett objekt eller 
mot ett visst förfarande tjänar i detta perspektiv endast som representanter för skydd av 
en bakomliggande investering. De bakomliggande investeringarna skyddas alltså 
inte direkt och de utgör i regel inte heller ett konstituerande rättsfaktum för 
skydd. 

När det gäller de generella gränserna för det skydd mot illojal konkurrens som 
etablerats på internationell nivå, konstateras i kapitel 2 att artikel 10bis PK öppnar 
för skilda tolkningar. Det allmänna stadgandet i artikelns andra stycke om skydd 
mot konkurrenshandlingar som strider mot god affärssed har inte någon entydig 
innebörd utöver de tre slagen av illojal konkurrens som nämns i tredje stycket. 
Som teoretisk grund för mer allmänt hållna bestämmelser om illojal konkurrens 
har i litteraturen förts fram skilda teorier baserade på resonemang om skydd mot 
”ren förmögenhetsskada” respektive ”obehörig vinst” i konkurrenssituationer. 
Så länge ett visst alster (eller prestation) inte har erkänts skydd i rättsordningen 
är det dock svårt att identifiera en rättssäker och förutsebar grund för att ett visst 
förfarande ska utgöra en otillåten handling av illojal konkurrens. Det gäller sär-
skilt med utgångspunkten om fri konkurrens med frihet att efterbilda annans im-
materialrättsligt oskyddade prestationer.  

Det är inte möjligt att med säkerhet göra gällande att en hel kategori av alster i 
allmänhet omfattas av de allmänt hållna bestämmelserna om illojal konkurrens i 
artikel 10bis PK. Lagstiftningen om skydd mot illojal konkurrens har också ut-
vecklats i olika riktningar i skilda länder. Bristen på tydligt normerande skydd mot 
illojal konkurrens i artikel 10bis PK är förmodligen en starkt bidragande orsak till 
att det på internationell nivå (istället) förs fram krav på nya immaterialrättigheter, 
utanför de grundläggande skydden för patent och upphovsrätt, i situationer när 
ett skyddsbehov har identifierats – såsom fallet har varit med växtförädlarrätt, 
kretsmönster och senare även databaser.  

I kapitel 2 beskrivs och analyseras också det rättsliga skydd mot otillbörlig kon-
kurrens som har harmoniserats inom EU. Direktivet om otillbörliga affärsme-



 355 

toder fullharmoniserar skyddet mot sådana metoder inom EU. Svensk rätt upp-
fyllder direktivets krav och tillhandahåller därutöver ett kompletterande skydd 
mot illojal konkurrens i form av skydd mot vilseledande efterbildningar och re-
nommésnyltning. Förutsättningarna för det har utvecklats i praxis. De skydden 
grundas i regel i en bedömning från konsumentperspektiv om att ett visst förfa-
rande innebär förväxlingsrisk, annat vilseledande eller renommésnyltning. För 
skyddens tillämplighet är det inte en tillräcklig förutsättning att konstatera att ett 
förfarande med innehållet i en databas undergräver en bakomliggande investering 
i upprättandet av basen. Kapitlet avslutas med bedömningen att det skyddsbehov 
som har identifierats för databaser – direkt skydd för den bakomliggande investeringen 
– i svensk rätt inte skulle kunna tillgodoses inom ramen för etablerade skydd mot 
illojal konkurrens. Vidare är det mycket osäkert i vilken utsträckning det finns en 
möjlighet att få ersättning för ren förmögenhetsskada eller obehörig vinst utan 
lagstöd. 

10.3 Uppsummering och jämförelse 
I kapitel 4 beskrivs den s.k. nordiska katalogregeln, som kom att få viss inverkan 
på databasdirektivets sui generis-rätt. Liksom sui generis-rätten motiverades införan-
det av katalogskyddet på sin tid av att en viss typ av sammanställningar behövde 
ett kompletterande skydd utöver det upphovsrättsliga skyddet. Skyddet var inrik-
tat på resultatet av en arbetsinsats, utan krav på kreativitet. För skydd förutsattes 
att arbetet hade kommit till uttryck i en viss produkt samt att det resulterat i 
sammanställning av ”ett stort antal uppgifter”. Arbetsinsatsen i sig var inte skyd-
dets föremål.  

I kapitlena 6, 7 och 8 beskrivs, analyseras, jämförs och systematiseras de skydd 
för databaser som ges genom det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-rätten.  

I kapitel 6 beskrivs och analyseras databasdirektivets databasdefinition. Kravet 
att de ingående elementen m.m. ska vara ”självständiga” innebär att databaserna 
avgränsas i förhållande till andra (närliggande) verkskategorier, såsom filmverk. 
Definitionen avgränsar direktivets tillämpningsområde och utgör en förutsätt-
ning för att ett alster ska omfattas av direktivets bestämmelser om upphovsrätts-
ligt skydd och sui generis-skydd. I kapitlet bedöms också att databasdefinitionen 
avgränsar direktivets tillämpningsområde i förhållande till det skydd för samman-
ställningar som krävs enligt de internationella konventionerna. Ett grundläggande 
kriterium för direktivets tillämplighet, som inte har stöd i de internationella kon-
ventionerna, är att databasen ska finnas på ett fast medium av något slag. De sam-
manställningar som omfattas av konventionerna men inte direktivet är sådana 
som består av fysiska föremål, såsom konstutställningar eller en samling med 
porslins- eller träfigurer. 

För svensk del innebär databasdefinitionen att svensk rätt behöver skydda så-
dana databaser som omfattas av direktivets databasdefinition i enlighet med di-
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rektivets krav och systematik vad gäller ensamrätter, inskränkningar och tving-
ande bestämmelser till förmån för den behörige användaren m.m., i tillägg det 
skydd som behöver ges för andra sammanställningar enligt WCT och TRIPS.  

I kapitel 7 konstateras att databasdirektivet fullharmoniserar det upphovsrätts-
liga skyddet för databaser. Förutsättningen för att erhålla upphovsrättsligt skydd 
för en databas är att innehållet ger uttryck för ett kreativt urval eller disposition 
(”upphovsmannens egen intellektuella skapelse”). Det harmoniserade originali-
tetskravet ger uttryck för en avvägning och kompromiss mellan subjektiva och 
objektiva läror. Det har stora likheter, eller är närmast identiskt, med de krav för 
upphovsrättsligt skydd som Förenta staternas Supreme Court uppställde i Feist-
avgörandet: Ett krav på att alstret inte är en efterbildning av någon annans alster 
samt att det uppnår en minimi-nivå av kreativitet (i urval eller disposition). De fria 
och kreativa valen ska ha utförts av en eller flera fysiska personer – däri finns en 
koppling mellan personligt, kreativt skapande och vem som kan bli ursprunglig 
rättighetshavare. 

Det är också de kreativa elementen i urval och disposition som omfattas av 
det upphovsrättsliga skyddet till databasen som sådan. Detta synsätt ligger i linje 
med resonemang som fördes av Strömholm under den nordiska verksdebatten, att 
sådana element i ett ”verk” som tillkommit genom en utövning av upphovsman-
nens valfrihet inte får tillgodogöras av andra. Deras användning av en föregång-
ares lösningar skulle te sig som ett obehörigt nyttjande av annans arbete. 

Det upphovsrättsliga skydd som harmoniseras genom direktivet har spärrver-
kan mot möjligheten att skydda databaser som faller inom direktivets tillämp-
ningsområde med andra upphovsrättsliga bestämmelser än dem som anges i di-
rektivet. Direktivet syftar alltså till att fullharmonisera det upphovsrättsliga skyd-
det för databaser. Undantag gäller för medlemsstaternas möjlighet att i viss ut-
sträckning uppställa bestämmelser om inskränkningar. Det upphovsrättsliga 
skyddet är en kombination av ”verket” som egenskapskomplex i betydelsen ut-
tryck för fria och kreativa val – i fråga om urval eller disposition av basens inne-
håll – och ensamrättens innehåll. I kapitlet konstateras att EUD genom sin praxis 
har gett de upphovsrättsliga ensamrätterna en mer ”flexibel” innebörd än vad 
som traditionellt varit fallet i svensk rätt. EUD har tenderat att väga in omstän-
digheterna i det enskilda fallet, inklusive ekonomiska överväganden, vid bedöm-
ningen av om en åtgärd utgör ett upphovsrättsligt förfogande. Härigenom har 
rättigheternas ”absoluta” karaktär urholkats.  

Det upphovsrättsliga skyddet för basen som sådan påverkar inte eventuellt 
skydd som kan finnas för innehållet i sig. Om basens innehåll inte är skyddat på 
annat sätt, t.ex. för att det utgörs av faktauppgifter, är det inte möjligt att med 
stöd av det upphovsrättsliga skyddet för databasen förhindra andras förfoganden 
över innehållet.  

I kapitlet 8 beskrivs och analyseras sui generis-rätten. Rätten innebär att vissa 
investeringar i upprättandet av databaser – anskaffning, granskning och presen-
tation – kan skyddas med stöd av den direktivbaserade sui generis-rätten. Investe-
ringarna skyddas genom att den som har upprättat databasen har rätt att förbjuda 
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andra från att göra utdrag eller återanvända hela eller väsentliga delar av innehållet 
i basen. Sui generis-rätten är till sin natur av immaterialrättsligt slag eftersom det är 
en förmögenhetsrätt som kan överlåtas och upplåtas. Den skiljer sig dock från 
(de flesta) andra immaterialrättigheter genom att inte vara ett objektsskydd. Rät-
tigheten skyddar databasen inte endast mot att andra efterbildar den, utan mot 
alla förfoganden som allvarligt undergräver investeringen i upprättandet av den. 
Intrång kan därför ske genom förfoganden över innehållet i basen som inte re-
sulterar i upprättande av en annan bas. Rättigheten omfattar även förfoganden 
av enskilda databasanvändare i den mån de allvarligt skadar databasproducentens 
investering. Genom sitt skydd för den underliggande investeringen har sui generis-
rättens föremål beröringspunkter med skydd mot illojal konkurrens. Sui generis-
skyddet för den underliggande investeringen går dock längre än etablerade skydd 
mot illojal konkurrens, vilka förutsätter att det föreligger en förväxlingsrisk, ett 
vilseledande eller en renommésnyltning som kan bedömas från konsumentper-
spektiv. Någon sådan begränsning uppställs inte för sui generis-rätten. Avsaknaden 
av ”objekt” innebär också att skyddet skiljer sig från traditionella närstående rät-
tigheter. Skyddet är dock relaterat till det upphovsrättsliga hägnet eftersom det, 
liksom de närstående rättigheterna för producenter och radio- och tv-företag, 
avser att främja tillhandahållande av innehåll – som kan vara upphovsrättsligt 
skyddat – och inte avser en teknisk funktion eller ett kännetecken. Även om sui 
generis-rätten är ett investeringsskydd med inslag av illojal konkurrens är den 
närmast en rättslig hybrid mellan immaterialrätt och illojal konkurrens. 

Till skillnad från renommésnyltning och andra former av illojal konkurrens 
som förutsätter ett snyltande, förutsätter sui generis-rätten inte att intrångsgöraren 
gör en ”obehörig vinst” på databasproducentens insats. Sui generis-rätten är ett 
skydd mot skada på en nedlagd investering. Skillnaden mellan den enes ”obehö-
riga vinst” och den andres ”skada” är inte lätt att fastställa i situationer där be-
dömningen görs utifrån företeelser som avser att ge skydd för och generera fram-
tida inkomster. EUD har dock aldrig fäst direkt avseende vid vad den som obe-
hörigen nyttjat innehållet i en databas har använt innehållet till – om det har skett 
i syfte att upprätta en annan databas eller i något annat syfte. Sui generis-rättens 
investeringsskydd öppnar för flexibla, in casu-bedömningar på ett sätt som tradit-
ionella immaterialrättigheter i regel inte är öppna för. 

När katalogregeln infördes i början av 1960-talet fordrade insamlingen av ”ett 
stort antal uppgifter” i regel en betydande investering. Teknikutvecklingen har 
medfört att sådant ”insamlande” kan ske med mindre resurser, vilket har medfört 
att ”ett stort antal” inte längre är en adekvat representant för den bakomliggande 
(skyddsvärda) investeringen. Istället krävs en annan skyddsbestämning. I data-
basdirektivet har man försökt lösa problemet med att det är enkelt att förfoga 
över innehållet i databasen genom att skydda investeringen med en rätt av sitt 
eget slag. Samtidigt är det precis den aspekten som gör sui generis-rätten an-
norlunda från upphovsrätten och katalogskyddet: den skyddar den bakomlig-
gande insatsen snarare än slutresultatet. Genom att rättigheten har utformats på 
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detta sätt ställs högre krav på framställare av databaser att kunna bevisa sina inve-
steringar, eftersom databasen som slutresultat inte är tillräckligt (som rättsfaktum 
för skydd). Frånvaron av efterbildningsskydd innebär också att det för intrång i 
sui generis-rätten inte är tillräckligt att visst innehåll har dragits ut eller återanvänts 
från en databas. Det behöver göras en bedömning i varje enskilt fall om en åtgärd 
i form av utdrag eller återanvändning resulterar i att investeringen i databasen 
undergrävs. Att existensen av en databas inte i sig är tillräckligt bevis för existen-
sen av en sui generis-rätt medför också rättsosäkerhet för tredje man, eftersom den 
ende som på förhand kan göra en bedömning av om en viss databas är skyddad, 
eller om vissa element som härrör ur en databas omfattas av en rätt mot indirekta 
förfoganden, är databasproducenten.  

I jämförelse kan konstateras att katalogregeln gav större rättssäkerhet till en 
hel kategori av alster, vilket också var en starkt bidragande anledning till att skyd-
det infördes i början av 1960-talet. Innan det infördes fanns en spretig praxis som 
var starkt beroende av in casu-bedömningar. De nordiska lagstiftarna ville med 
katalogregeln skapa större förutsebarhet i rättstillämpningen. Vidare önskade lag-
stiftaren undvika att allmänna krav på upphovsrättsligt skydd urvattnades. Med 
sui generis-rättens investeringsskydd har åstadkommits större rättsosäkerhet än 
vad som var för handen innan katalogskyddet infördes.  

Det ligger i linje med sui generis-rättens skydd för investeringar att rättigheten 
uppstår hos den som ansvarat för och tagit risken för investeringen. Här finns en 
grundläggande skillnad i förhållande till upphovsrätten, där rättigheterna uppstår 
hos den eller de fysiska personer som gjort de fria och kreativa valen.  

Genom att skyddet för investeringen ger möjlighet att kontrollera förfogan-
den över innehållet, skapar sui generis-rätten också en möjlighet att kontrollera 
sådant innehåll som inte kan erhålla skydd på annat sätt, såsom faktauppgifter. 
Som utgångspunkt är det dock fortfarande möjligt för tredje man att själv samla 
in samma innehåll från samma källa. Om innehållet inte finns fritt tillgängligt 
uppstår dock en konkurrensproblematik. En särskild fråga är hur sui generis-skyd-
det förhåller sig till eventuellt skydd till innehållet som sådant.   

10.4 Något om förhållandet till skydd för innehållet i sig  
Databasdirektivets utgångspunkt är att sui generis-rätten inte ska påverka eventu-
ella rättigheter som kan finnas till innehållet i en databas, t.ex. till verk eller när-
stående rättigheter till enskilda självständiga element i basen. Förhållandet mellan 
sui generis-rätten och eventuella rättigheter till innehållet är att sui generis-rätten för 
databasproducenten tillhandahåller ett lager av skydd för förfoganden över inne-
hållet, som gäller utöver eventuellt skydd för innehållet i sig. Databasproducenten 
kan dock inte foga in material i basen eller medge tillstånd till förfoganden över 
innehållet som går utöver det tillstånd som databasproducenten har erhållit från 
rättighetshavarna till innehållet. Sui generis-rätten är alltså villkorad av de rättig-
heter och tillhörande tillstånd som gäller för innehållet. Möjligen finns här en 
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förklaring till att sui generis-rättens rättigheter ”utdrag” respektive ”återanvänd-
ning” är formulerade negativt som en ”rätt att förbjuda” snarare än en ”rätt att 
tillåta och förbjuda”. Här skiljer sig inte sui generis-rätten från traditionella närstå-
ende rättigheter (se avsnitt 4.2), för vilka ett tillstånd att nyttja en prestation – 
t.ex. en upptagning av ett framförande av ett verk – är villkorat av att tillstånd 
också erhålls för nyttjande av framförandet och verket (för att inte nyttjandet ska 
utgöra intrång i rättigheterna till dem). 

En databasproducent kan redan med stöd av ett tillstånd att i sin databas föra 
in och tillgängliggöra andras verk och närstående rättigheter agera mot intrång 
som sker ur databasen (om innehållet är skyddat på sådant sätt). Som utgångs-
punkt gäller detta endast sådana förfoganden som databasproducenten själv har 
erhållit tillstånd för. Sui generis-rätten ger dock producenten en egen rättighetspo-
sition som underlag för talan om intrång som består i förfoganden över hela eller 
kvantitativt eller kvalitativt väsentliga delar av basens innehåll. I denna egenskap 
– som komplement till eventuellt härlett skydd för innehållet i sig – har sui generis-
rätten likheter med traditionella närstående rättigheter. 

10.5 Balansfrågor 
Undersökningen har inte varit inriktad på att ge en allomfattande beskrivning av 
hur de skilda skydden för databaser tillgodoser allmänna och enskilda intressen. 
Däremot ger kapitel 9 en översikt över direktivets bestämmelser om undantag 
och inskränkningar och deras genomförande i svensk rätt, vilken kompletterar 
beskrivningen av ensamrätterna och ger underlag för bedömningen av genomfö-
randet av direktivet med svensk rätt, samt har gett konturer till föremåls-bestäm-
ningarna. 

Direktivet uppställer en ordning med vissa för medlemsstaterna tillåtna och 
frivilliga inskränkningar i det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-skyddet för 
databaser. För det upphovsrättsliga skyddet gäller att medlemsstaterna också får 
behålla traditionella inskränkningar i skyddet. Någon motsvarande artikelbestäm-
melse finns inte för sui generis-skyddet. Ett tvetydigt utformat skäl (52) i direktivets 
ingress innebär i vart fall att medlemsstaterna får behålla befintliga undantag i 
befintliga rättigheter som liknar sui generis-skyddet – för Sverige och de övriga 
nordiska länderna skulle det innebära att man får behålla befintliga inskränk-
ningar i katalogskyddet. Mera oklart är vad som gäller för sui generis-skyddet. Ett 
skäl i en ingress kan inte gå emot en tydlig skrivning i en artikel och direktivets 
artikel 9 medger inte några ytterligare inskränkningar i sui generis-skyddet än vad 
som anges i den artikeln. 
 I doktrinen har förts allmänna resonemang om att sui generis-rätten skulle vara 
obalanserad i förhållande till motstående allmänna och enskilda intressen. Be-
dömningen av om så är fallet har det inte funnits utrymme att ta slutlig ställning 
till i den här framställningen. Det kan dock konstateras att det inte finns någon 
praxis från EUD eller nationell svensk praxis där sui generis-rätten i konkreta situ-
ationer har lett till uppenbart obalanserade resultat. Det förklaras troligen av att 
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sui generis-rätten inte är ett efterbildningsskydd utan fordrar att producenten har 
gjort relevanta, väsentliga investeringar, och att rättigheten som utgångspunkt 
omfattar endast rätt att förbjuda hela eller väsentliga delar av innehållet i en da-
tabas. Vidare finns skyddsbestämmelser till förmån för behöriga användare och 
andra intressen.  

10.6 Databasdirektivets genomslag i svensk rätt 
Genomförandet av direktivet i svensk rätt är bristfälligt i flera delar, vilket också 
har framhållits i litteraturen. Det gäller framför allt hur direktivets bestämmelser 
kommer till uttryck i lagen, men också hur lagstiftaren har resonerat i förarbetena 
i samband med direktivets genomförande.  

Lagstiftarens resonemang har präglats av uppfattningen att sui generis-skyddet 
i huvudsak är detsamma som det nordiska katalogskyddet, kombinerat med en 
strävan att så långt möjligt behålla den befintliga ordningen på nationell nivå. 
Bristerna i genomförandet blev tydliga efter att EUD lämnat förhandsavgöran-
den om tolkning av direktivet. Det gäller framför allt bristerna som gäller de 
grundläggande aspekterna om skyddsförutsättning (väsentlig investering i an-
skaffning, granskning eller presentation snarare än sammanställning av ett stort 
antal uppgifter) och rättighetens innehåll (förfoganden över innehållet som un-
dergräver investeringen snarare än exemplarframställning och tillgängliggörande 
för allmänheten). Flera av bristerna i genomförandet har fått en pragmatisk lösning 
på nationell nivå genom att domstolarna har varit villiga att göra mycket långtgå-
ende direktivkonforma tolkningar av den svenska lagtexten för att uppfylla di-
rektivets krav.  Det medför dock rättsosäkerhet att lagtexten inte återspeglar di-
rektivets krav. Det är problematiskt att berörda parter inte genom lagtexten får 
tillräcklig information om sina rättigheter och skyldigheter, men också att centrala 
begrepp i 49 § ska ges en annan innebörd än samma begrepp har på andra ställen 
i lagen. Lagstiftaren bör därför se över genomförandet av sui generis-rätten. I sam-
band med det kan övervägas om det fortfarande finns ett behov av att ge skydd 
för katalogprodukter som är resultatet av att ett stort antal uppgifter har sam-
manställts. Det torde nämligen följa av artikel 7.4 i direktivet att det – även inom 
dess tillämpningsområde – är möjligt att skydda databaser även på annat sätt, t.ex. 
genom katalogregeln. Även skäl 58 till direktivet stöder uppfattningen att det inte 
hindrar fortsatt tillämpning av kompletterande nationella bestämmelser om 
skydd för databaser, t.ex. genom katalogskydd.  

När lagstiftarna i norden överväger om de gamla katalogreglerna ska behållas, 
bör de beakta att sui generis-rätten inte är ett efterbildningsskydd. Behovet av ett 
efterbildningsskydd för vissa sammanställningar som inte uppfyller kravet på 
upphovsrättsligt skydd har fått förnyad aktualitet i samband med att kommiss-
ionen föreslagit en ny ensamrätt för (digitala) tidningsutgivare. 

Den svenska lagtexten har också brister i fråga om undantagen och inskränk-
ningarna – där direktivets artikel 9 med skäl 52 tycks uppställa en stängd lista med 
tillåtna inskränkningar och undantag. Ännu finns ingen svensk praxis där en 
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domstol har behövt ta ställning till hur det svenska genomförandet kan förenas 
med direktivets krav i denna del. 

Genomförandet i svensk rätt av direktivets upphovsrättsliga skydd för data-
baser uppvisar också brister. Bristerna är främst att databaser inte omnämns som 
en egen verkskategori i 1 § och att tillämpningen av lagens bestämmelser i övrigt 
för databaser inte kommer till tydligt uttryck. I lagen refereras på några ställen till 
”sammanställningar”, men direktivets harmoniserade reglering avser endast såd-
ana sammanställningar som är databaser. Om det är den svenska lagstiftarens 
uppfattning att alla sammanställningar bör behandlas på samma sätt, så bör det 
tydliggöras. En rekommendation till den svenska lagstiftaren är därför att även 
att se över genomförandet av direktivets upphovsrättsliga skydd och utforma lag-
texten i bättre överensstämmelse med direktivets ordalydelse samt tydliggöra 
vilka bestämmelser som gäller för databaser och vad som gäller för andra sam-
manställningar.  

10.7 Framtidsutblick och uppslag till framtida forskning 
Ända sedan antagandet av databasdirektivet har sui generis-rätten utsatts för kritik 
i litteraturen. Inledningsvis tog den sikte på att rättigheten skulle leda till ensam-
rätt till information. Dessa farhågor undanröjdes i huvudsak i samband med 
EUD:s första tolkningsbesked om sui generis-rätten hösten 2004. Annan kritik har 
inriktats på att rättigheten inte fyller någon funktion – att den antogs i en tid när 
”databaser” huvudsakligen avsåg centraliserade, stora databaser. Sedan dess har 
det skett en utveckling där möjligheten för enskilda att tillhandahålla och få åt-
komst till innehåll via internet är en helt annan. Likafullt avser sui generis-rätten att 
ge skydd för investeringar i insatser i form av anskaffning, granskning och pre-
sentation. I den utsträckning som innehållet inte är skyddat på annat sätt ger sui 
generis-rätten ett kompletterande skydd. 

Utmaningar uppstår i situationer där informationen inte är allmänt tillgänglig 
från en oberoende källa. Det finns i och för sig inget som fordrar att innehavaren 
av en databas gör den tillgänglig för allmänheten. Om innehavaren väljer att göra 
basen tillgänglig för allmänheten så har dock behöriga användare av basen rätt 
att utan hinder av sui generis-rätten söka i den. Dessutom avser sui generis-rätten 
endast förfoganden över väsentliga delar (kvantitativt eller kvalitativt) av databa-
sens innehåll, vilket i regel utesluter användning av enskilda uppgifter. Sui generis-
rätten kan användas som stöd för att kontrollera en fortsatt användning av inne-
hållet – och det gäller även för förfoganden som sker indirekt ur databasen. Te-
oretiskt uppstår utmaningar av konkurrensrättsligt slag om producenten vägrar 
fortsatt användning av innehållet i basen. I en sådan situation blir den praktiska 
effekten att sui generis-rätten medför ett skydd för innehållet i basen. En intressant 
fråga att därför undersöka är hur konkurrensintresset ska tillgodoses i situationer 
där innehållet i en sui generis-skyddad databas inte finns att tillgå från en allmän, 
oberoende källa. Det gäller framför allt frågan om sui generis-rättens gränsyta mot 
konkurrensbegränsningsrätten, särskilt frågan om missbruk av dominerande 
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ställning. Av tids- och utrymmesskäl har det inte varit möjligt att behandla den 
frågeställningen i den här studien. 

Det har dock inte uppstått något stort antal tvister inom området, vilket talar 
för att problemet möjligen är av mer teoretiskt slag. Om det visar sig vara ett 
problem får kanske åter övervägas att införa tvångslicensbestämmelser av det slag 
som utgjorde del av det ursprungliga direktivet. Det framstår i vart fall som rim-
ligt att först försöka lösa ett sådant ”informationsbehov” inom ramen för ensam-
rätten snarare än genom konkurrensrättsliga bestämmelser om missbruk av do-
minerande ställning, eftersom konkurrensrättsliga överväganden förutsätter be-
dömningar av ett slag som inte effektivt främjar ett identifierat informationsbe-
hov. 

En annan, relaterad, fråga som det av tids- och utrymmesskäl inte har varit 
möjligt att behandla i den här framställningen är den om sui generis-rättens förhål-
lande till grundläggande bestämmelser om tillgång till allmänna handlingar och 
vidareutnyttjande av myndighetsinformation (se avsnitt 8.2.5.6). Även de frå-
gorna bör undersökas närmare. 

I slutskedet av undersökningen presenterade kommissionen ett förslag till in-
förande av en ny immaterialrättighet till förmån för tidningsutgivare. Rättigheten 
avser digital användning i form av mångfaldigande och tillhandahållande på be-
gäran av presspublikationer, såsom tidningar och magasin, under 20 år. Förslaget 
motiveras av liknande investeringsskyddskrav som låg bakom införandet av sui 
generis-rätten som ett komplement till befintliga skyddsformer. Rättigheten tycks 
avse såväl publikationen som helhet som hela eller delar av enskilda artiklar i den. 
Rättigheten tycks också kunna omfatta enskilda nyhetsnotiser m.m. som inte om-
fattas av befintligt upphovsrättsligt skydd. Det är endast i undantagsfall som sui 
generis-rätten kan omfatta enskilda element (såsom en artikel eller nyhetsnotis) i 
en databas – för det förutsätts att just det elementet har varit föremål för en väsentlig 
investering i anskaffning, granskning eller presentation vilket i regel inte är fallet. 
Samtidigt finns det inget som hindrar att en presspublikation i ett enskilt fall upp-
fyller kraven för att vara en sui generis-skyddad databas. Sui generis-rätten är dock 
inte ett efterbildningsskydd i traditionell mening – här finns en grundläggande 
skillnad i förhållande till kommissionens förslag. Kommissionen hänvisar i sitt 
förslag inte till möjligheten att skydda digitala presspublikationer med stöd av sui 
generis-rätten. Om den föreslagna rättigheten införs kommer vi inom EU poten-
tiellt att ha ytterligare lager av skydd för visst innehåll som tillhandahålls online, 
något som kräver närmare studier. 

10.8 Slutord 
Sui generis-rättens utformning som ett rent investeringsskydd i kombination med 
att den är av förmögenhetsrättsligt slag innebär att den kan systematiseras in i 
gränslandet mellan upphovsrätt och illojal konkurrens. Att rätten omfattar förfo-
ganden även av enskilda och inte endast konkurrenter ger skyddet likheter med 
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det upphovsrättsliga skyddet, medan avsaknaden av krav på efterbildning av da-
tabasen som objekt gör att skyddet är av radikalt subjektivt slag. 
 I litteraturen har diskuterats om de nordiska länderna helt bör ersätta sina be-
fintliga ”katalogregler”, i vilka de infört direktivets sui generis-rätt som en rättighet 
parallell med de äldre katalogbestämmelserna, med den direktivbaserade sui gene-
ris-rätten. Diskussionen har fått förnyad aktualitet i samband med att Kulturde-
partementet i Norge har föreslagit att helt ta bort alla rester av den gamla katalo-
gregeln och i stället införa bestämmelser som ligger mycket nära direktivets krav. 
Som har konstaterats innebär inte direktivet att sui generis-rätten utesluter att andra 
nationella bestämmelser görs gällande parallellt. Det är alltså förenligt med direk-
tivet att i nationell rätt uppställa ett parallellt skydd för databaser med stöd av en 
katalogregel. Fråga är då om det finns något annat skäl att ta bort de äldre katalo-
greglerna. Medan kravet på ”sammanställning av stort antal uppgifter” ger skydd 
redan för enklare tabeller m.m., så torde direktivets krav på ”väsentlig investe-
ring” förutsätta en större insats. Katalogregeln ger alltså skydd för enklare pro-
dukter. I det norska förslaget finns inte någon analys av om det fortfarande finns 
ett behov av att ge skydd för katalogprodukter som inte uppfyller kravet på vä-
sentlig investering, men som är resultatet av att ett stort antal uppgifter har sam-
manställts. Förslaget tycks istället baseras på att direktivet skulle utesluta sådant 
skydd. Det norska förslaget har åtminstone fördelen att det återigen uppmärk-
sammar bristerna med genomförandet av sui generis-rätten i de nordiska länderna. 
Eftersom det är oklart i vilken utsträckning det är möjligt att tolka de nordiska 
lagtexterna till att uppfylla direktivets krav, bör alla de nordiska lagstiftarna av 
rättssäkerhetsskäl se över genomförandet av sui generis-rätten. I samband med det 
kan övervägas om det finns behov av att behålla ett parallellt skydd för samman-
ställningar som är resultatet av att ett stort antal uppgifter har sammanställts.   
 I litteraturen har väckts frågan om alla befintliga immaterialrättigheter bör er-
sättas med en gemensam, mer generellt utformad rättighet. Det har bland annat 
föreslagits att en sådan rättighet skulle kunna utformas som ett generellt skydd 
mot illojal konkurrens. Genom sin utformning som ett investeringsskydd har sui 
generis-skyddet för databaser en sådan karaktär (om än begränsat till databaser). 
Som har framkommit i den här undersökningen för dock ett sådant skydd med 
sig betydande rättsosäkerhet – det är bl.a. svårt, om inte omöjligt, för tredje man 
att veta eller göra en bedömning av om en databas är resultatet av en väsentlig 
investering i anskaffning, granskning eller presentation. Den enda som kan ha 
underlag att göra en sådan bedömning är den som upprättat databasen. Skydd 
som istället baseras på traditionella immateriella ”objekt” innebär mer rättssäker-
het och är därför att föredra så långt möjligt. Det som framför allt motiverar ett 
särskilt investeringsskydd för databaser, frikopplat från likhetsbedömningar, är 
möjligheten att snylta på det arbete som legat bakom upprättandet av en databas 
utan att för den skull efterbilda basen. Det motivet finns i regel inte för de objekt 
som skyddas av traditionella immaterialrättigheter. Databasdirektivets sui generis-
skydd bör alltså inte ligga till grund för utvecklingen av mer generellt utformade 
immaterialrättigheter frikopplade från objektsbestämningar. 
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Summary 
 
The capacity to assemble, store, and make available information in databases is 
ever growing. This development has accelerated in recent decades, driven by the 
advent and increased use of digital networks. Already at an early stage, it led to 
demands for legal protection of databases. In most countries databases have been 
protected in national legislation based on copyright principles. However, this 
kind of protection has been regarded as insufficient. The reason for this is that 
copyright protection only covers the selection or arrangement of the contents of 
the database. By rearranging the contents, it is possible to avoid liability for cop-
yright infringement. To address the specific needs of producers of databases, the 
then European Community adopted a directive in 1996 on the legal protection 
of databases. The Directive aims to harmonise copyright protection for databases 
and to introduce a new, sui generis, right for the legal protection of databases. The 
sui generis right protects the investments in obtaining, verifying, and presenting 
the contents in a database. The sui generis right has been described in the literature 
as one of the most complex intellectual property rights ever established. Its com-
plexity resides in the unclear relationship between the requirements for protec-
tion and the content and scope of protection. 

This dissertation describes, analyses, compares and systematizes the legal pro-
tection for databases as provided for in the EU Database Directive – both in 
relation to the copyright and sui generis protections, but also in relation to the 
intellectual property system in general and principles and rules on unfair compe-
tition. The study also describes and analyses the Directive as implemented into 
Swedish law. To do this, it makes use of relevant legal sources, with particular 
account taken of relevant sources of EU law such as the Directive itself, adjacent 
directives in the field of copyright and related rights, as well as unfair competition 
law and the case law and legal method developed by the Court of Justice of the 
European Union. The study also draws on underlying theories of intellectual 
property protection and unfair competition law, as well as arguments based on 
unjust enrichment and pure economic loss. 

Chapter 2 addresses the general relationship between freedom to imitate, intel-
lectual property and unfair competition. It begins with the general historical back-
ground and development of the international norms on intellectual property and 
unfair competition and relates these to arguments based on protection against 
pure economic loss and unjust enrichment. The chapter also covers the harmo-
nisation of norms on unfair commercial practices within the EU. It ends with a 
description and analysis of norms on unfair commercial practices and unfair 
competition in Swedish law, and relates them to the possibility to obtain damages 
in tort law based on arguments of pure economic loss. These norms are related 
to databases and the possibility to protect the investment in their creation. 

Chapter 3 describes and analyses the protection of collections and compilations 
as provided for in the Berne Convention, the Agreement on Trade Related As-
pects of Intellectual Property Rights, and the WIPO Copyright Treaty. The chap-
ter also includes a section on copyright protection for databases in the United 
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States, with a focus on the Feist case decided by the Supreme Court in 1991. A 
final section covers developments at international level concerning a sui generis 
protection of databases. 

Chapter 4 describes and analyses the so-called catalogue rule, which was intro-
duced in the copyright legislation of the Nordic countries in the 1960s and de-
veloped in case law. The chapter also compares the catalogue rule to traditional 
neighbouring rights such as the protection for phonogram producers. 

Chapter 5 provides a description of the history of the EU Database Directive, 
from the European Commission’s first proposal to the adoption of the Directive. 
This chapter reveals how the sui generis right developed from a protection similar 
to unfair competition, to an intellectual property right for the protection of the 
investment underlying the obtaining, verification and presentation of contents of 
databases. 

Chapter 6 describes and analyses the scope of the Database Directive, the def-
inition of database in the meaning of the Directive and how it relates to the norms 
on the protection of compilations and collections in the international conven-
tions. The chapter concludes by holding that the main difference between the 
protection set out in the conventions and the Database Directive is that the Di-
rective does not cover collections of physical elements. 

Chapter 7 describes and analyses the copyright protection for databases, as 
provided for in the Database Directive. The main requirement for copyright pro-
tection is that the database should reflect its author’s own intellectual creation as 
regards selection or arrangement of its contents. This is the same requirement as 
set out in the international conventions. The chapter also compares the harmo-
nised criterion of originality and notion of a ”work” with the different standards 
of originality established in Europe, the Nordic academic debate on what is 
deemed a ”work”, and the criterion of ”level of creativity” as developed in Swe-
dish copyright law. 

Chapter 8 describes and analyses the sui generis protection for databases and 
compares it with the copyright protection for databases, the catalogue rule and 
traditional neighbouring rights, and the implementation of the right into national 
law. Chapter 9 describes and analyses the exceptions and limitations to the copy-
right and sui generis right protection for databases. 

Finally, Chapter 10 summarises the thesis and provides general conclusions. 
The study establishes how the sui generis right serves as a legal hybrid between 
traditional intellectual property rights and protection against unfair competition. 
The structure of the right resembles traditional intellectual property rights, with 
requirements for protection, provisions on exclusive rights, exceptions and limi-
tations and a term of protection. At the same time, the contents and scope of 
protection provide measures similar to those countering unfair competition with 
aspects of protection against pure economic loss. The right protects against cer-
tain activities carried out in the market rather than providing protection for a 
traditional object of intellectual property law. When implementing the Directive, 
the Swedish legislator overlooked these aspects of the sui generis right, creating 
legal uncertainties when interpreting and applying the national legislation. 
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