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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Databaser är något som i dagens företagarsamhälle har kommit att bli väldigt viktigt då 

det läggs ner stora resurser i form av både tid och pengar på att arbeta fram en databas 

som blir en företagsprodukt. Dessa databaser har ofta ett stort goodwillvärde för 

företagen. Med dagens teknik är det dock inte särskilt svårt att göra kopior av dessa 

arbeten, varför det är viktigt för databasproducenterna att erhålla ett tillfredsställande 

skydd mot användare och konkurrenter.1 Idag finns det en massiv illegal 

kopieringsverksamhet som helt baserar sig på affärsmässiga överväganden.2 

 

Ända sedan 1960-talet har det i de nordiska länderna funnits ett skydd utanför den 

egentliga upphovsrätten för sammanställningar som utgjordes av ett stort antal 

uppgifter, det så kallade katalogskyddet. I den svenska lagstiftningen återfinns 

bestämmelsen i upphovsrättslagens3 49 § i kapitlet för de så kallade närstående 

rättigheterna. De närstående rättigheterna har till syfte att skydda prestationer som inte 

uppfyller kraven för att anses som verk, men som ändå anses behöva skyddas efter 

samma principer som de upphovsrättsliga verken, eftersom de står upphovsrätten nära.  

 

Sedan lång tid tillbaka har de europeiska medlemsländernas lagstiftning på 

databasområdet varierat och det har under årens lopp utvecklats olika rättspraxis när det 

gäller förutsättningarna för att erhålla ett upphovsrättsligt skydd. I många länder 

krävdes det att databasen byggde på en intellektuell prestation medan det i andra länder 

räckte med att databasen var resultatet av en väsentlig investering.4 Detta innebar att det 

i praktiken var lättare att uppnå skydd i vissa länder än i andra.5 De bristande 

                                                 
1 Jensen, Henrik A., Sui generis rett – betydningen av begrepene ”gjengivelse” og ”viderebruk” med 

forutsetningen om en ”vesentlig investering” vurdet ”kvalitativt og/eller kvantitativt” i 

databasedirektivet, NIR 1999, s. 64-85 
2 Proposition 1996/97:111 Rättsligt skydd för databaser m.m., s. 42 
3 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
4 Prop. 1996/97:111 s. 42 
5 Prop. 1996/97:111 s. 12 
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överensstämmelserna för förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd för databaser 

ansågs påverka den inre marknaden negativt, främst genom att hindra den fria 

rörligheten av varor på den gemensamma marknaden.6 För att främja det europeiska 

informationssamhällets utveckling ansågs det behövas ytterliggare skydd för 

producenter av stora investeringar. Produktion av databaser kräver, som tidigare 

nämnts, betydande mängder av ekonomiska och tidsmässiga resurser och material. 

Upphovsrätten har som mål att uppmuntra skapandet och produktionen av nya verk och 

samtidigt tjäna samhällets intresse av att få ta del av dessa verk. För att främja viljan att 

skapa måste upphovsmannen garanteras en rimlig skyddsnivå mot eftergöranden. 

 

Av dessa skäl antog Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd direktivet av den 

11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (96/9/EG), det så kallade 

databasdirektivet. Databasdirektivet gäller alla sorters databaser, såväl elektroniska som 

icke-elektroniska. Utöver det upphovsrättsliga skydd för databaser som 

databasdirektivet föreskriver, innehåller det också regler om vad som kallas för en sui 

generis-rätt7, databasskyddet, sålunda ett skydd till förmån för producenten oavsett om 

databasen är upphovsrättsligt skyddad eller inte.  

 

Vid implementeringen av databasdirektivet i svensk rätt ansågs det att det 

upphovsrättsliga skyddet som databasdirektivet föreskriver redan återfanns i svensk lag, 

varför någon implementering i det hänseendet inte ansågs nödvändig. Vad gäller 

databasskyddet enades man om att implementera detta i katalogskyddet i 

upphovsrättslagens 49 §, då det sistnämnda delvis påminde om databasskyddet. Den 

svenska regeringen ansåg att det var ett naturligt och lämpligt val framför införandet av 

en särskild lag.8 

                                                 
6 Ds 1996:71 Rättslig skydd för databaser, s. 13 
7 Denna rätt har ofta översatts till en ”rätt av sitt eget slag”, så även i Prop. 1996/97:111 och i den 

officiella översättningen till svenska av databasdirektivet. Gunnar Karnell, professor vid 

Handelshögskolan i Stockholm, har gjort en inofficiell översättning av databasdirektivet där han bland 

annat kritiserar just begreppet ”rätt av sitt eget slag” och föredrar att helt enkelt kalla det för sui generis-

rätt. Se Karnell, Gunnar, Europaparlamentets och rådets direktiv nr 96/9/EG av den 11 mars 1996 om 

rättsligt skydd för databaser – en icke-officiell nyöversättning till svenska språket, till ledning för 

rättstillämpning och rättsvetenskap, NIR 1999 s. 209-227.  
8 Prop. 1996/97:111 s. 38 
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1.2 Problemformulering 
 

Det finns många otydligheter angående vad som egentligen omfattas i databasdirektivet, 

exempelvis vilka databaser som får skydd eller vad skyddet innebär för en 

databasproducent.  En anledning till detta är den bristande praxisen på området. (Viss 

ledning finns visserligen att hämta från de nordiska länderna i och med katalogskyddet, 

men i slutändan är det praxis från EG-domstolen som är av avgörande betydelse.) 

 

Vidare förs frågan till den svenska implementeringen av databasdirektivet. 

Överensstämmer dessa, finns det skillnader angående vad som skyddas och på vilket 

sätt? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda på vilka sätt en databas kan skyddas och då 

främst med tanke på databasskyddet enligt databasdirektivet, eftersom det är det 

skyddet som är mest oklart.  

 

Som en följd av detta kommer olikheterna mellan svensk och europeisk rätt i viss mån 

att belysas. 

 

1.4 Metod  
 

För att kunna fullfölja uppsatsens syfte kommer jag att studera förarbeten, doktrin och 

annat material såsom artiklar. Även äldre källor kommer att användas då det nordiska 

katalogskyddet som funnits sedan 1960-talet debatterats till och från ända fram tills 

idag. Jag kommer även att studera praxis, både svensk och europeisk, i den ringa 

omfattning det förekommer. För att utreda de juridiska problem som uppkommer 

kommer jag att utgå från hur en process går till i verkligheten, se till vilka intressen som 

gynnas eller missgynnas samt göra en ändamålsavvägning där den rimligaste lösningen 

i förhållande till intressena skall väljas. 
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Uppsatsens analyserande arbetet kommer att ske i form av att de fakta som lagts fram i 

uppsatsen tillämpas på ett fiktivt fall. Det fiktiva fallet är baserat på ett verkligt sådant 

där parterna förliktes, varför det inte finns någon dom som klargör hur utgången hade 

blivit i verkligheten. Det fiktiva fallet återfinns som inledande del i uppsatsen för att 

läsaren snabbt skall få en klar bild av vilka problem som det rör sig om. De 

analyserande avsnitten om det fiktiva fallet kommer att återfinnas löpande under 

uppsatsens gång för att snabbt få en återkoppling till de teoretiska delarna i uppsatsen. 

 

1.5 Avgränsningar  
 

Databaser kan skyddas på många andra sätt än genom upphovsrätt. Det finns också en 

rad rättsområden som berör databaser i andra avseenden än skydd. Här kan som 

exempel nämnas varumärkesrätten, patenträtten och marknadsrätten. Detta arbete 

kommer dock att avgränsas till att endast behandla databaser ur upphovsrättslig och 

upphovsrättsligt närstående rättigheters, inklusive databasskyddet, synvinkel. Även 

vissa begränsningar kommer att göras i det upphovsrättsliga skyddet för att innesluta de 

relevanta skyddsformerna för denna uppsats. 

 

1.6 Läsekrets 
 

Läsaren förutsätts ha grundläggande kunskaper om immaterialrätt och EG-rätt. 

 

1.7 Disposition  
 

Inledningsvis kommer omständigheterna i ett fiktivt fall att ställas upp, för att sedan 

återkomma till dessa i uppsatsens olika delar för ”praktisk” tillämpning av de fakta som 

redogjorts för. 

 

Sedan redogörs för de olika skydd som en databas kan uppnå, följt av tillämpning på det 

fiktiva fallet och en sammanfattning för varje skydd. 
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Därefter följer vad som ingår i de tidigare redogjorda skydden, det vill säga vad som 

utgör intrång. Även denna del följs av en tillämpning av det fiktiva fallet och en 

sammanfattning för varje skydd. 

 

Uppsatsen avslutas med kommentarer om de skydd som databaser i nuläget kan tänkas 

uppnå, funderingar över tveksamheter med databasdirektivet samt en diskussion över 

framtida behov av mer eller mindre skydd. 
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2. Fiktivt fall9 
 

Parterna 
 

Företaget A är ett aktiebolag som ägs av VVS-branschens tre handelsled; fabrikanter, 

grossister och installatörer. Företag A:s huvudsakliga uppgift är att administrera, driva 

och utveckla branschens gemensamma artikeldatabas. Artikeldatabasen har alltsedan 

1946 funnits tillgänglig i tryck form, och sedan 1998 även varit tillgänglig via internet. 

Varje produkt tilldelas ett sjusiffrigt nummer beroende på vilken typ av produkt det är 

när de förs in i artikeldatabasen. Till numret knyts ytterligare information såsom 

produktens längd, bredd, höjd, vikt och leverantörsuppgifter. Artikeldatabasen är 

uppbyggd med cirka 25 olika rubriker med vardera upp till fem underrubriker. 

Artikeldatabasen finns tillgänglig i tryckt form och sedan ett par år tillbaka även i 

digital form. Artikeldatabasen innehåller cirka 230 000 artiklar av vilka cirka 100 000 är 

aktuella. De resterande artiklarna sparas i databasen för att underlätta exempelvis vid 

reparation. Antalet artiklar ökar årligen med cirka 5 000 artiklar och artikeldatabasens 

innehåll uppdateras och systematiseras kontinuerligt. 

 

Företaget B är en handelsagent inom VVS-branschen som tidigare varit kund hos 

företag A. Företaget säger sig självt utgöra en mycket liten andel av den aktuella 

marknaden, vilket inte har bestridits av företag A. 

 

Omständigheter 
 

År 2000 fördes diskussioner mellan företagen A och B då företag B inte längre ville 

betala de avgifter som utgår för rätten att ha sina produkter i företag A:s artikeldatabas. 

Diskussionerna ledde till en överenskommelse enligt vilken företag B mot erläggande 

av ersättning fick fortsätta att ha sina produkter i artikeldatabasen, det vill säga 

numrerade efter detta system, under år 2001. Efter 2001 upphörde således avtalet 

mellan företag A och B. Under 2002 fortsatte dock företag B att numrera sina produkter 

efter företag A:s system. Ur företag B:s egna produktkatalog återfanns i 2003 års 

                                                 
9 Baserat på Mål T 5685-03 Malmö tingsrätt 
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upplaga 186 artikelnummer som liknade motsvarande artiklars tidigare artikelnummer i 

företag A:s artikeldatabas. Dessa artiklar utgjorde samtliga produkter i ett visst 

produktsortiment. Företag A har upprepade gånger gjort företag B uppmärksamma på 

att företag B inte längre har rätt att använda sig av företag A:s system för 

nummersättande av artiklar.  

 

Tvisten 
 

I slutet av 2003 stämde således företag A företag B då det menade att dess 

artikeldatabas omfattades av databasskyddet, uttryckt i 49 § upphovsrättslagen tolkad i 

ljuset av databasdirektivet, och att företag B genom att olovligen framställa exemplar av 

artikeldatabasen samt genom att göra den tillgänglig för allmänheten gjorde intrång i 

deras rätt.  

 

Företag A grundar sin talan på att deras artikeldatabas är resultatet av en väsentlig och 

pågående investering och att denna investering starkt har bidragit till artikeldatabasens 

starka marknadsposition. Företag A menar att företag B:s agerande skadar 

artikeldatabasens goodwillvärde och att kunder vilseleds om vem som är leverantör av 

en viss artikel med ett visst nummer, vilket även det har lett till att förtroendet för 

systemet har försvagats. 

 

Företag B bestred yrkandena. Företag B gör gällande att det inte gör intrång eftersom 

dess produktkatalog vare sig helt eller delvis utgör exemplar av företag A:s 

artikeldatabas. Företag B menar vidare att företag A:s artikeldatabas inte är resultatet av 

någon, enligt databasdirektivets mening, relevant väsentlig investering. Företag B gör 

även gällande att även om företag A:s artikeldatabas uppfyller kraven för skydd så gör 

företag B inte intrång i denna rätt eftersom det dels rör sig om en sådan liten del av 

artikelnumren, och dels att numren i sig inte överensstämmer då de till exempel 

grupperas olika: företag A enligt modellen 000 00 0, och företag B enligt modellen 

00000 000. 

 

Relevanta rättstöd 
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Artikeldatabasen skulle kunna skyddas på tre olika sätt: 

1. Om arbetet är att anse som ett rent upphovsrättsligt verk kommer den att uppnå 

upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen.10 

2. Om arbetet är att anse som en katalog för att den har sammanställt ett stort antal 

uppgifter kommer den att skyddas av katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen.11 

3. Om arbetet är att anse som en databas för att den är resultatet av en väsentlig 

investering kommer den att skyddas enligt databasskyddet i 49 § 

upphovsrättslagen tolkad i ljuset av databasdirektivet.12 

 

Vad ett arbete skall uppnå för att fogas in i någon av dessa kategorier följer av nästa 

kapitel. Skyddets innehåll och vad som utgör intrång behandlas i därefter följande 

kapitel. 

 

                                                 
10 Se bilaga I 
11 Se bilaga I 
12 Se bilaga II 
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3. Skyddet för databaser 
 

3.1 Inledning 
 

Att bygga upp en databas är ofta krävande både tidsmässigt och ekonomiskt. Det är 

heller ingen garanti att databasen uppfyller de kriterier som finns uppställda för att ett 

verk skall anses föreligga och databasen kommer då att falla utanför den egentliga 

upphovsrätten. Till denna kategori av prestationer hör till exempel telefonkataloger, 

prislistor, tidtabeller mm. För att det fortfarande skall finnas intresse att producera 

sådana arbeten, skyddas sådana databaser som inte uppnår verksnivån på annat sätt 

enligt upphovsrättslagen. 

 

Vad begreppet databas innebär är inte uppenbart för alla. Ofta sammanblandas ordet 

data med dator och ordet databas får många att tänka på en lagring av stora mängder 

information på dator. Men begreppet data i databas hänför sig inte till att lagringen är 

datoriserad, utan avser data i bemärkelsen uppgifter eller information. Ordet data är 

ursprungligen pluralformen av det latinska ordet datum, som betyder ”det givna” och 

avser en sifferuppgift eller en stor mängd information.13 I den svenska lagtexten valde 

man att inte använda sig av termen databas då det ansågs förvillande och man menade 

att tankarna fördes till digitala sammanställningar. Istället valde man vid genomförandet 

av databasdirektivet att använda termen sammanställning som beteckning på 

systematiska sammanställningar av verk, uppgifter eller annat material.14 I 

databasdirektivet definieras en databas som ”en samling av verk, data eller andra 

självständiga element som sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt och som 

var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på annat sätt”.15 Begreppen 

databas och sammanställning överensstämmer dock inte helt eftersom sammanställning 

är ett något vidare begrepp och innehåller inte kravet att uppgifterna eller verken skall 

vara tillgängliga var för sig.16 Exempelvis skulle musikaliska verk och filmverk som 
                                                 
13 http://susning.nu 2005-07-03 
14 Prop. 1996/97:111 s. 27 
15 Databasdirektivet art. 1.2 
16 Westman, Daniel, Informationens kommersialisering – ett svenskt perspektiv, Föredrag på XIème 

Journées Juridiques i Helsingfors 2000 
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lagrats elektroniskt visserligen kunna vara en sammanställning i den mening som 

upphovsrättslagen använder uttrycket, men särskilda inslag i dem är knappast 

individuellt sökbara varför de knappast kan ses som databaser enligt databasdirektivet.17  

 

 

3.2 Det upphovsrättsliga skyddet 
 

3.2.1 Skyddsobjektet 

 

I förarbetena definieras som ovan nämnts databaser som ”systematiska samlingar av 

verk, uppgifter eller annat material oavsett i vilken teknisk form sammanställningen 

föreligger”. De uppgifter som kan ingå i en databas är till exempel recept, 

telefonnummer, tågtider, valutakurser, noveller, dikter, musikstycken, fotografier mm.18 

Detta framgår inte särkilt väl av själva lagtexten, men väl av lagmotiven.19 

 

Grundförutsättningen för upphovsrättsligt skydd är att prestationen har en viss 

självständighet och originalitet, vilket innebär att resultatet skall ha särprägel och vara 

resultatet av upphovsmannens personliga, skapande insats.20 Det vanligaste sättet för att 

om bedöma om ett verk är unikt är att undersöka om det har så kallad verkshöjd.21 

Frågan om verkshöjd brukar ofta bedömas utifrån möjligheten till så kallat 

dubbelskapande, det vill säga att två personer uppnår samma sak oberoende av 

varandra.22 Enligt förarbetena krävs för en sammanställning att den är ”resultatet av en 

                                                 
17 Rosén, Jan, Upphovsrättens avtal, andra upplagan, Stockholm 1998, s. 35 ff 
18 Prop. 1996/97:111 s. 16 f, 27 
19 SOU 1956:25 s. 67 f, 138 f 
20 Grundprincipen inom upphovsrätten är att ensamrätten tillkommer upphovsmannen, det vill säga den 

som har skapat verket, enligt 1 § upphovsrättslagen. Upphovsmannen skall vara en fysisk person, varken 

juridiska personer eller maskiner kan vara upphovsmän i lagens mening. Dock kan en juridisk person 

eller vilken slags organisations som helst genom att upphovsmannen överlåter sin förfoganderätt bli 

rättsinnehavare. Upphovsrätten skapas i och med att ett verk skapas och skyddet består inte bara under 

upphovsmannens hela livstid, utan intill 70 år efter hans död. 
21 Hammarstedt, Per, Upphovsrätt och databaser, Stockholm 1996, s. 27 
22 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, sjunde omarbetade upplagan, Stockholm 2001, 

s. 37 
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intellektuell prestation av viss kvalitet eller med andra ord resultatet av en planläggande, 

samlande, sovrande och redigerande verksamhet”. Utgångspunkten är att man skall 

ställa samma krav som när det gäller verk i allmänhet.23 

 

Databaser kan vara föremål för ett antal olika skydd enligt upphovsrätten. Vilket skydd 

en databas kommer att få får bedömas i det enskilda fallet beroende på värderingen av 

arbetets beskaffenhet.24 Upphovsrättsligt kan en databas skyddas på tre sätt: 

1. för databasens struktur, det vill säga databasens inre form skyddas som ett 

självständigt verk enligt 1 § upphovsrättslagen,  

2. indirekt genom att ingående element skyddas som fristående verk enligt 1 § 

upphovsrättslagen eller  

3. som en helhet såsom samlingsverk enligt 5 § upphovsrättslagen. 

 

I denna uppsats är det dock endast det första alternativet som är av intresse eftersom de 

andra två förutsätter att de ingående elementen är verk, vilket inte är fallet för de slags 

databaser som denna uppsats tar sikte på. Dessa skyddsformer kommer därför inte 

vidare att behandlas i denna uppsats. 

 

Då det är databasens struktur som skyddas är det alltså databasen som sådan som 

åtnjuter skydd. Det som skyddas här är själva sättet att organisera databasen, urvalet, 

struktureringen och ordnandet av uppgifterna, och det är detta som skall uppfylla kravet 

på originalitet, och innebär att systematisera. Detta innebär att enkla 

organisationsprinciper, såsom en alfabetisk ordning, inte kan innebära något 

upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen för databasen som helhet.25 Skydd 

för databasen som helhet till följd av strukturen förutsätter att en mer komplex 

organisationsprincip ligger till grund för struktureringen.26 Även de ingående delarna i 

                                                 
23 Prop. 1996/97:111 s. 17 
24 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, sjätte upplagan, Göteborg 2001, s. 

93 
25 Koktvedgaard, Levin, s. 94; Ahlberg, Kerstin, Din upphovsrätt och andras – Handbok för journalister, 

andra upplagan, Falun 1998, s. 56 
26 Seipel, Peter, Databasrätt – Fokus på upphovsrätt och avtal, IRI 1990:6, s. 37 
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ett skyddat verk är skyddade under förutsättning att delen i sig har tillräcklig 

självständighet och originalitet för att utgöra ett upphovsrättsligt verk.27 

 

Det upphovsrättsliga skyddet för databaser i svensk rätt illustreras i det så kallade SEG-

fallet eller nummerbanksfallet28 där Högsta domstolen fann att en databas bestående av 

ett stort antal artikelnummer åtnjöt upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen 

eftersom dess struktur uppvisade sådan originalitet och självständighet. Databasen 

ansågs vara resultatet av ett medvetet, skapande arbete att åstadkomma en 

systematiserad förteckning över de artiklar som förekom i elbranschen, cirka 100 000 

stycken. Den väsentliga och karaktäristiska delen var enligt domstolen de sjusiffriga 

nummer med vars hjälp varje enskild artikel kunde identifieras. Enligt domstolen var 

databasen utryck för ett sådant tekniskt kunnande och hade en sådan logisk uppbyggnad 

att det fick betraktas som nära nog uteslutet att resultatet av en liknande arbetsprestation 

skulle ha fått samma form. Frågan var vidare om utgivningen av delar av 

nummerbanken utgjorde upphovsrättsligt intrång, det vill säga om delen i sig hade 

tillräcklig särprägel för att utgöra ett upphovsrättsligt verk och därmed utgöra ett 

exemplar av nummerbanken. Då svarandens katalog omfattade en så stor del av 

nummerbanken och hade en sådan särprägel att den utgjorde exemplar av banken 

ansågs intrång föreligga. Eftersom Högsta domstolen kom till slutsatsen att 

nummerbanken hade verkshöjd ansåg domstolen att det saknades anledning att gå in på 

frågan om katalogskydd enligt 49 § upphovsrättslagen.  

 

Högsta domstolens motivering till domslutet har dock i hög grad kritiserats.29 Kritiken 

syftar på att Högsta domstolen lagt vikt vid det tekniska kunnandet och vid det 

fackmässiga utförandet, istället för att bedöma det stora antalet komplicerade 

valmöjligheter vid utformning av systemet som upphovsmännen ställdes inför. Högsta 

domstolens bedömning borde ha blivit densamma även om den beaktat 

upphovsmannens val av utformningen av sitt system, istället för tekniskt kunnande och 

fackmässigt utförande, då domstolen uttryckte att arbetets systematik uppnådde kraven 

                                                 
27 NJA 1995 s. 256 
28 NJA 1995 s. 256 
29 Rosén, Jan, Rättsskydd för utdrag ur en nummerbank – på gränsen till ett skydd för upplysningar?, 

Juridiskt Tidskrift 1995-96 s. 123-128; Koktvedgaard, Levin, s. 148 
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på särprägel och originalitet och att det nära nog var uteslutet att ett liknande arbete 

skulle ha fått samma form. 

 

De valmöjligheter som talats om ovan kan exempelvis röra sig om valet mellan olika 

slags databaser. Man kan skilja mellan till exempel referensdatabaser, faktadatabaser 

och fulltextdatabaser. En sökning i en referensdatabas ger endast en hänvisning till 

andra informationskällor, medan en faktadatabas ger användaren vissa uppgifter, dock 

inte lika omfattande som en fulltextdatabas. Databasproducentens val kan också röra på 

vilket sätt denne vill att databasen distribueras, elektronisk (on-line eller off-line) eller i 

tryckt form.30 

 

3.2.2 Det fiktiva fallet 

 

Hela artikeldatabasen är i detta fall att se som en samling av uppgifter. Genom företag 

A:s sätt att ordna uppgifterna under ett antal huvudrubriker innehållande underrubriker, 

och tilldelandet av ett individuellt nummer beroende på vilken typ av artikel det är, 

tyder på att arbetet skett på ett systematiskt sätt, då systematisering innebär det sätt på 

vilket man organiserat databasen på, vilka urval man har gjort, hur strukturen är 

uppbyggd och hur uppgifterna är ordnade. Artikeldatabasen uppfyller alltså kraven för 

att utgöra en sammanställning. 

 

För att artikeldatabasen vidare skall anses vara en skyddsvärd sammanställning där 

strukturen skyddas måste den även uppnå kraven originalitet, det vill säga att resultatet 

skall ha särprägel och vara resultatet av upphovsmannens personliga, skapande insats, 

just avseende strukturen. Till hjälp i denna bedömning kan man ställa sig frågan om 

någon oberoende person skulle ha utarbetat en likadan struktur. Troligt är att så inte är 

fallet eftersom företag A:s strukturerande, sållande och ordnande arbete som lett till det 

konkreta resultatet, det vill säga artikeldatabasen, är särpräglat i den grad att det är 

mycket troligt att upphovsrättsligt skydd föreligger. På samma sätt förde Högsta 

domstolen sitt resonemang i det ovan nämnda nummerbanksfallet då den uttalade att 

arbetet ”får anses vara uttryck för ett sådant tekniskt kunnande och ha en sådan logisk 

                                                 
30 Hammarstedt, s. 44 
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uppbyggnad att det får betraktas som nära nog uteslutet att resultatet av en likartad 

arbetsprestation skulle ha fått samma form”, torde kunna tillämpas även på 

artikeldatabasen i det fiktiva fallet. 

 

Den argumentation som företag B skulle kunna föra för att artikeldatabasen inte skulle 

uppnå upphovsrättsligt skydd avseende strukturen skulle kunna vara att strukturen är för 

enkel och därav inte uppnår verkshöjd (alltså dubbelskapandekriteriet). Denna talan 

torde dock vara svår att föra då företag A:s artikeldatabas har den komplexa 

uppbyggnad den har, med många rubriker och underrubriker och information knuten till 

varje artikel. 

 

Även den del som företag B utnyttjat är i sig föremål för ett eventuellt upphovsrättsligt 

skydd. Det krävs i sådana fall att även denna del kännetecknas av den karaktäristiska 

struktureringen som hela arbetet har. Även detta diskuterades i det ovan nämnda 

nummerbanksfallet. Där utgjorde de utnyttjade uppgifterna visserligen inte någon 

sammanhållen serie, utan de enstaka uppgifterna representerade helt enkelt de uppgifter 

som nyttjaren råkade vara intresserad av. Likväl uppfattade Högsta domstolen det som 

att de utnyttjade uppgifterna disponerade över den karaktäristiska strukturen och var 

skyddsvärda i sig. I det fiktiva fallet utgör de utnyttjade uppgifterna en sammanhållen 

serie som motsvarar ett visst produktsortiment, vilket talar ännu starkare för att även 

just den delen omfattas av upphovsrättsligt skydd. Dock måste det naturligtvis 

undersökas om just denna del disponerar över den struktur, och då i sig uppnår kraven 

för upphovsrättsligt skydd, som sannolikt skyddas för hela artikeldatabasen enligt 

föregående stycke. Om så är fallet är det svårt att finna argument till varför denna del 

inte skulle kunna uppnå upphovsrättsligt skydd angående strukturen. 

 

Slutsatsen blir att artikeldatabasen sannolikt uppnår upphovsrättsligt skydd både 

avseende hela arbete och den utnyttjade delen. 

 

 

3.3 Katalogskyddet 
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3.3.1 Skyddsobjektet 

 

Förutom den egentliga upphovsrätten erbjuder upphovsrättslagen även skydd för så 

kallade närstående rättigheter.31 För arbeten som faller utanför begreppet verk finns det 

ett närstående skydd i det så kallade katalogskyddet32. För att uppnå katalogskydd 

saknar det således betydelse om resultatet av sammanställningen är originell eller 

utrycker framställarens personliga insats. Denna bestämmelse ger skydd åt kataloger, 

tabeller eller andra dylika arbeten i vilka ett stort antal uppgifter sammanställts.33 Enligt 

förarbetena representerar visserligen samlingar av ett stort antal uppgifter ofta ett 

betydande värde med hänsyn till det arbete och de kostnader som framställaren måste 

lägga ner på att samla in och ordna uppgifterna. Investeringens omfattning har dock 

ingen självständig betydelse, utan det är antalet uppgifter som räknas.34 Enligt denna 

bestämmelse ges således inget skydd för arbeten som omfattar ett litet antal uppgifter 

även om det skulle vara resultatet av en väsentlig investering.35 

 

Det kan här vara svårt att definiera vad som menas med ett stort antal uppgifter. Att 

sätta en maximal eller minimal gräns för hur många uppgifter en katalog skulle 

innehålla för att uppnå skydd skulle inte ta hänsyn till uppgifternas art eller åtkomlighet. 

I det så kallade krukväxtkortmålet från 1985 där cirka 1 250 uppgifter om krukväxter 

fanns utgivna på sammanlagt 64 så kallade krukväxtkort, uttalade Högsta domstolen att 

”sammanställningen omfattar … omkring 1 250 olika uppgifter vilket med hänsyn även 

till den betydande tid som har behövts för arbetet får betraktas som ett stort antal i den 

mening som avses med 49 § upphovsrättslagen”.36 Efterbildningen av uppgifterna från 

40 av dessa kort var att anse som ett intrång i katalogframställarens rätt. Av Högsta 

domstolens formulering kan man dra slutsatsen att det inte finns någon absolut gräns för 

vad som är ett stort antal utan att det bland annat beror på hur mycket arbete man har 

lagt ner på att samla uppgifterna och ordna dem. Högsta domstolen tog alltså delvis 

                                                 
31 Dessa återfinns i upphovsrättslagens femte kapitel. 
32 49 § upphovsrättslagen, se bilaga I 
33 Koktvedgaard, Levin, s. 93 
34 Prop. 1996/97:11 s. 55 
35 Prop. 1996/97:111 s. 20 
36 NJA 1985 s. 813 
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hänsyn till investeringen som låg bakom arbetet trots att regeln om skydd för stora 

investeringar ännu inte fanns i lagen på den tiden.37 

 

3.3.2 Det fiktiva fallet 

 

Artikeldatabasen i det fiktiva fallet innehåller cirka 230 000 artiklar som har 

sammanställts på ett visst sätt. I jämförelse med det ovan nämnda krukväxtkortmålet där 

Högsta domstolen ansåg att en samling av 1 250 olika uppgifter var ett tillräckligt stort 

antal för att utgöra en katalog, är det tämligen uppenbart att företag A:s artikeldatabas 

mycket väl kan utgöra ett arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts och 

därmed kan det inneha katalogskydd. Enligt Högsta domstolens resonemang i det ovan 

nämnda krukväxtkortmålet kan en diskussion föras även angående hur mycket arbete 

som lagts ner på samla uppgifterna. I det fiktiva fallet torde det stå relativt klart att ett 

betydande arbete på att samla uppgifterna i artikeldatabasen och ordna dem efter den 

valda systematiken. Det finns ingenting som direkt talar för att databasen i det fiktiva 

fallet inte skulle kunna omfattas av detta skydd och således kommer artikeldatabasen 

allra troligast att kunna skyddas enligt katalogskyddet. 

 

 

3.4 Databasdirektivet 
 

Databasdirektivets syfte var som tidigare nämnts att harmonisera erhållandet av skydd 

för databaser i Europa, då det ansågs påverka den inre marknaden negativt genom att 

det hindrade den fria rörligheten av varor att reglerna för skyddets erhållande inte var 

enhetligt länderna emellan.38 Databasdirektivet föreskrev dels att databaser skulle kunna 

erhålla skydd enligt vedertagna upphovsrättsliga normer, det vill säga att innehållets 

urval och sammanställningen skulle vara föremål för upphovsrätt och att den tillkommer 

                                                 
37 Ahlberg, s. 56 
38 Prop. 1996/97:111 s. 12; Hammarstedt s. 59 
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verkets upphovsman.39 Ett sådant skydd erbjöds redan genom upphovsrättslagen varför 

någon implementering av databasdirektivet i denna mening inte ansågs vara behövligt.40  

 

Utöver detta upphovsrättsliga skydd för databaser tillskapades i databasdirektivet också 

regler om ett rättskydd sui generis, databasskyddet, och som ett komplement till 

sammanställningar av ett stort antal uppgifter inrättades i 49 § upphovsrättslagen detta 

med katalogregeln liknande rättskydd för sammanställningar, där nu även 

sammanställningar av färre uppgifter skyddas om sammanställningen är resultatet av en 

väsentlig investering. Den svenska regeringen ansåg att det var ett naturligt och lämpligt 

val framför införandet av en särskild lag.41 Se bilaga III för en schematisk överblick av 

databasdirektivets uppbyggnad. 

 

 

3.5 Databasskyddet 
 

Databasskyddet, eller sui generis-skyddet som det som bekant benämns i 

databasdirektivet, är alltså en ny slags rättighet. Skyddsföremålet är således inte något 

som egentligen kan omtalas som en immaterialrätt utan snarare ett konkurrensrättsligt 

skydd – ett prestationsskydd – för väsentliga investeringar som givit ett kvalitativt 

resultat.42 

 

3.5.1 Skyddsobjektet 

 

I databasdirektivets artikel 1.2 definieras en databas som ”en samling av verk, data eller 

andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt 

och som var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på annat sätt”.43 I de 

                                                 
39 Databasdirektivet art. 1 
40 Prop. 1996/97:111 s. 12, 28 f;  Rosén, Upphovsrättens avtal, s. 35 
41 Prop. 1996/97:111 s. 38 
42 Rosén, Upphovsrättens avtal, s. 35 
43 Enligt punkt 41 i databasdirektivet tillkommer databasskyddet den som tar initiativet och bär risken av 

investeringen. Eftersom det är investeringen som skall skyddas är det också rimligt att det är den som tar 

sig an den som skyddet skall tillkomma. Databasproducenten är i de flesta fall den som tar initiativet till 
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svenska förarbetena till genomförandet av databasdirektivet definieras databaser som 

”en systematisk samling av uppgifter eller annat material oavsett i vilken teknisk form 

sammanställningen föreligger”.44 Dessa två begrepp, databas och sammanställning, är 

som tidigare nämnts inte helt överensstämmande då begreppet sammanställning är 

något vidare.  

 

För att en databas skall föreligga enligt databasdirektivets mening krävs således att det: 

1) rör sig om en samling av 

2) självständiga element som 

3) har arrangerats på ett systematiskt sätt och 

4) att dessa element skall vara var för sig tillgängliga.  

 

Databasens olika element skall följaktligen vara sökbara och åtkomliga oberoende av 

varandra. Detta innebär att exempelvis filmverk eller musikaliska verk inte automatiskt 

kan anses som databaser eftersom de ingående elementen skapar en helhet där de 

särskilda inslagen i dem knappast kan anses vara individuellt sökbara.45  

 

                                                                                                                                               
databasen och därmed investeringen, troligt är att denne även är risktagaren. Databasproducenten skall 

vara svensk medborgare eller svensk juridisk person eller ha sin vanliga vistelseort i Sverige. Skydd ges 

också för arbeten som först utgivits i Sverige. Även den som är medborgare i ett land inom EES skall 

behandlas som om han vore svensk medborgare eller svensk juridisk person. En databas som skyddas av 

databasskyddet har en skyddstid som börjat löpa från den 1 januari året efter det år då databasen 

fullbordades eller gjordes tillgängligt för allmänheten och gäller sedan i 15 år. Om en kvalitativt eller 

kvantitativt väsentligt del av databasen omarbetas eller en väsentlig investering åter har gjorts börjar en 

ny skyddstid löpa. Väsentliga ändringar inkluderar också mindre väsentliga tillägg, raderingar eller 

ändringar av innehållet under den förutsättning att detta innebär en väsentlig modifiering av hela eller 

delar av databasen och har en viss del av databasen varit föremål för modifiering kan en ny egen 

skyddstid komma att tilldelas för denna del. Kravet är då att modifieringen måste utgöra en sådan 

kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig investering att en ny databas kan sägas ha uppkommit ur den 

tidigare. 
44 Prop. 1996/97:111 s. 27 
45 Databasdirektivet p. 17; Rosén, Upphovsrättens avtal, s. 35. 
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För att en databas skall anses skyddsvärd krävs det vidare att det vid anskaffningen, 

granskningen eller presentationen av innehållet i databasen har gjorts en kvantitets- eller 

kvalitetsmässigt sett väsentlig investering.46 

 

3.5.1.1 Väsentlig investering 

 

Vad som anses vara en väsentlig investering framgår inte direkt av vare sig 

databasdirektivet eller den svenska lagtexten.47 Ej heller framgår innebörden av de 

andra begreppen, anskaffningen, granskningen, presentationen och kvantitets- eller 

kvalitetsmässigt sett.48 Enligt förarbetena kan det vid bedömningen av om en väsentlig 

investering föreligger beaktas vilka ekonomiska och andra insatser såsom tid och 

energi, som ligger bakom anskaffningen, granskningen eller presentationen av 

uppgifterna i arbetet.49 Det är således inte alla former av investeringar som skall 

omfattas, utan investeringen måste falla in under de tre alternativen, det vill säga 

anskaffning, granskning eller presentation.50 En normal databasproduktion torde dock 

innefattas i de tre alternativen.51 

 

I ett aktuell fall där Högsta domstolen begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen 

behandlades bland annat vad som anses ligga i begreppet väsentlig investering. I fallet 

Fixtures mot Svenska spel52 anklagades Svenska Spel av Fixtures, innehavarna av de 

immateriella rättigheterna som är knutna till de engelska och skotska 

fotbollsspelordningarna, för att ha gjort intrång i deras immateriella rättigheter genom 

att ha återgett uppgifter om de engelska och skotska fotbollsmatcherna på sina 

spelkuponger. Databasen omfattade cirka 2 700 matcher. Efter att käromålet lämnats 

utan bifall av både tingsrätten och hovrätten, överklagade Fixtures till Högsta 

domstolen. Då Högsta domstolen ansåg att databasdirektivets text inte gav någon 

entydig ledning för bedömningen av de begrepp som förekom i målet beslutade Högsta 
                                                 
46 Rosén, Upphovsrättens avtal, s. 35; Databasdirektivet art. 7.1 
47 Bl a Koktvedgaard, Levin, s. 93 
48 Databasdirektivet art.  7.1 
49 Prop. 1996/97:111 s. 55; Databasdirektivet p. 40 
50 Generaladvokatens förslag i mål C-338/02, p. 35; Jensen, s. 73 
51 Jensen, s. 73 
52 NJA 2002 s. 398, Mål C-338/02 Fixtures Marketing Ltd mot Svenska Spel AB 
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domstolen därför att vilandeförklara målet och begära ett förhandsavgörande från EG-

domstolen beträffande ett antal frågor. En för denna uppsats relevant frågeställning 

rörde vilka slags investeringar i form av arbete och kostnader som får tillgodoräknas när 

frågan om väsentlig investering skulle bedömas. 

 

Det var enligt Högsta domstolen vidare oklart hur databasdirektivets begrepp skulle 

tolkas när det gällde utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av 

databasen respektive normalt bruk och oförsvarlig skada vid utdrag och/eller 

återanvändning av icke väsentliga delar av basen. Dessa frågeställningar kommer att 

behandlas i nästa kapitel angående intrång. 

 

Enligt EG-domstolen och generaladvokatens förslag i målet skall begreppen 

anskaffning, granskning och presentation förstås på följande vis. Begreppet investering 

som avser anskaffning av innehållet i en databas avser resurser som lagts ner på att 

skaffa eller köpa befintliga uppgifter, eller rättigheterna till dessa, och att samla dem i 

databasen.53 Denna tolkning följer av databasdirektivets punkt 39 där det anges att syftet 

med databasskyddet är att säkerställa ett skydd mot att någon annan tillägnar sig 

resultatet av de investeringar i pengar och sakkunskap som den som har sökt 

uppgifterna och samlat innehållet i en databas har lagt ner.54 Anskaffningen utgör ofta 

den största kostnaden i produktionen av en databas.55 Begreppet investering som avser 

granskning av innehållet i databasen skall förstås så, att det avser de resurser som, i 

syfte att säkerställa att uppgifterna i databasen är tillförlitliga, läggs ner på att 

sökelementen är korrekta, både när databasen upprättas och under hela den tid som den 

är i drift.56 Även denna form av investering utgör en stor del i form av både ekonomiska 

och tidsmässiga resurser.57 Begreppet investering som avser presentation av innehållet i 

databasen rör de resurser som lagts ner på att förse databasen med en 

informationsbehandlingsfunktion, det vill säga de resurser som läggs ner på att 

systematisera eller metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera dem så att de 

                                                 
53 Jensen, s. 73 
54 Mål C-338/02, p. 24-25 
55 Jensen, s. 73 
56 Mål C-338/02, p. 27 
57 Jensen, s. 73 
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är individuellt sökbara.58 Presentationen är den viktigaste delen i förhållande till 

användaren, som när han möter databasen skall kunna nyttja den på ett smidigt sätt. 

Presentation omfattar således inte om någon presentation för allmänheten i form av 

marknadsföring eller liknande.59 

 

Vidare skall investeringen vara kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig. 

Begreppen kvalitativ och kvantitativ är två motstående begrepp.60 Den kvantitativa 

bedömningen är lättare eftersom den avser kvantifierbara resurser, medan den 

kvalitativa bedömningen avser insatser som inte går att kvantifiera, som till exempel en 

intellektuell insats eller en energiinsats.61 Enbart en kvantitativ bedömning skulle dock 

inte vara tillräcklig. Om så var fallet skulle exempelvis inte ett litet företag som 

investerar sin egen fackkunskap och kompetens, och inte fullt lika mycket rent 

ekonomiska resurser, anses göra någon väsentlig investering.62 

 

En intressant fråga är om man kan kumulera en kvantitativ och en kvalitativ investering 

om ingen av de gjorda investeringarna i de tre alternativet är tillräckligt stor var för sig. 

Visserligen föreskriver bestämmelsen ”kvantitativ eller kvalitativ”, men det vore 

orimligt att en producent som exempelvis lägger 90 % av sin investering på exempelvis 

anskaffningen får skydd, medan en annan som väljer att dela upp sin investering på alla 

tre inte får skydd, för att de var för sig är för små.63 

 

Väsentlighetsbegreppet avseende investeringen kan inte sättas i relation till någon 

totalmängd. Men det finns andra sätt att definiera begreppet. Exempelvis kan man se till 

hur stor databasproducenten är. Har denne en omsättning på exempelvis 100 000 kronor 

och lägger samma summa på att skapa en databas får det väl anses vara en väsentlig 

investering. I annat fall kan man se till hur stor investeringen är. Här skulle eventuellt en 

högre gräns sättas kunna sättas. Ta till exempel en investering om 1 000 000 kronor. 

                                                 
58 Mål C-338/02, p. 27 
59 Jensen, s. 74 
60 Jensen, s. 72 
61 Mål C-338/02, p. 28 
62 Jensen, s. 77 
63 Jensen, s. 75 
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Oavsett om investeringsföretaget är stort eller litet kan man tänka sig att en sådan 

investering nästan alltid skulle kunna sägas vara en stor investering.64 

 

Men bedömningen av om en väsentlig investering föreligger eller inte bör dock inte 

preciseras genom att föreskriva en viss mängd uppgifter eller en viss 

produktionskostnad, eftersom hänsyn till databasproducenten storlek ändå måste tas.65 

En viss begränsning finns att finna i databasdirektivet i det att en samling av flera 

musikstycken på en CD normalt inte utgör en tillräckligt stor investering för att omfattas 

av databasskyddet.66 

 

Det som skyddas är alltså sammanställningen som sådan och inte de ingående 

uppgifterna.67 Dock skall investeringen ha anknytning till innehållet i databasen, 

exempelvis anskaffning av kontorslokaler räknas inte, trots att det inte är innehållet som 

skyddas.68 Det är varken idéer eller uppgifter som skyddas av upphovsrätten, utan form. 

Det är hela arbetet eller en väsentlig del därav som är föremål för ensamrätten.69 Det är i 

princip tillåtet att kopiera och använda uppgifter men inte att återge dem i samma form 

som originalet. Inget hindrar heller att man överför hela materialet bit för bit och ger det 

en annan struktur, det vill säga skapar en ny databas med samma materiella innehåll.70 

Dock kan, enligt förarbetena, en upprepad användning av i sig oväsentliga delar av ett 

arbete sammantaget anses innebära en användning av en väsentlig del av arbetet.71 

 

3.5.2 Det fiktiva fallet 

 

Att artikeldatabasen är att se som en databas enligt den svenska definitionen framgår av 

föregående avsnitt. Artikeldatabasen är en samling av uppgifter. Genom företag A:s sätt 

att ordna uppgifterna under ett antal huvudrubriker innehållande underrubriker, och 
                                                 
64 Jensen, s. 69 
65 Generaladvokatens förslag, p. 39 
66 Databasdirektivet p. 19; Koktvedgaard, Levin, s. 93; Hammarstedt, s. 43 
67 Prop. 1996/97:111, s. 20, 23, 36, 38, 55; Generaladvokatens förslag, p. 90 
68 Jensen, s. 76 
69 Prop. 1996/97:111 s. 18 ff 
70 Koktvedgaard, Levin, s. 164 
71 Prop. 1996/97:111 s. 55 
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tilldelandet av ett individuellt nummer beroende på vilken typ av artikel det är, tyder på 

att arbetet skett på ett systematiskt sätt, då systematisering innebär att organisera 

uppgifterna i databasen på ett metodiskt sätt. Artikeldatabasen uppfyller alltså kraven 

för att utgöra en sammanställning. Men uppfyller den vidare kraven för originalitet och 

verkshöjd? Om inte, är artikeldatabasen då en databas som kan erhålla databasskydd? 

Enligt databasdirektivet skall en databas vara en samling av data sammansatta på ett 

systematiskt och metodiskt sätt, vilket kan sägas vara fallet för artikeldatabasen i det 

fiktiva fallet. Den är av allt att döma en samling av data och har också sammansatts på 

en systematiskt och metodiskt sätt genom uppdelning i ett flertal rubriker med 

underrubriker och tilldelandet av individuella artikelnummer. Att uppgifterna skall vara 

tillgängliga var för sig är sannolikt även det uppfyllt eftersom uppgifterna genom det 

individuella artikelnumret är åtkomliga fristående från varandra. 

 

Artikeldatabasen kan alltså sannolikt ses som en databas, men är den vidare 

skyddsvärd? Är den resultatet av en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig 

investering? Denna investering skall som tidigare framkommit återfinnas i antingen 

anskaffningen, granskningen eller presentationen av uppgifterna i arbetet.  

 

Föreligger det en väsentlig investering vid anskaffningen? Svaret på denna fråga bör i 

det fiktiva fallet vara jakande, då företag A:s samlande av cirka 230 000 uppgifter får 

anses vara väsentligt. Sannolikt är denna investering beträffande anskaffningen både 

kvalitativ och kvantitativ. Vad gäller den kvantitativa bedömningen, som skall baseras 

på resurser i form av tid och energi, har det för företag A i det fiktiva fallet sannolikt 

tagit betydande tid att anskaffa alla de uppgifter som artikeldatabasen omfattas av idag. 

Artikeldatabasen har som bekant alltsedan 1946 funnits tillgänglig i tryck form, och 

sedan 1998 även varit tillgänglig via internet. Artikeldatabasen i elektronisk form har 

alltså funnits i redan sju år, vilket får anses vara tidsmässigt betydande.72 Onekligen har 

även betydande ekonomiska resurser lagts ner på anskaffandet av uppgifterna i 

artikeldatabasen, varför en kvantitativt sett väsentlig investering vid anskaffningen får 

anses föreligga. 

 

                                                 
72 Jämför med databasskyddets längd om 15 år, se not 43. 
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En kvalitativ investering vid anskaffningen föreligger även sannolikt då kvaliteten 

inbegriper intellektuell kompetens och sakkunskap. Valet av de insamlade uppgifterna 

och infogandet i en viss kategori är sannolikt att hänföra till kvaliteten. 

 

Föreligger det en väsentlig investering vid granskningen? Då artikeldatabasens innehåll 

kontinuerligt uppdateras och systematiseras för att bibehålla uppbyggnadens systematik, 

vilket säkerligen kräver både ekonomiska och tidsmässiga investeringar, samt att 

artikeldatabasen årligen ökar med cirka 5 000 artiklar som måste knytas till allehanda 

information, infogas under en viss rubrik och tilldelas ett artikelnummer, måste en 

väsentlig investering anses föreligga även vid granskningen. Troligen är den väsentliga 

investeringen avseende granskningen både kvantitativ och kvalitativ då det krävs både 

ekonomiska resurser och intellektuella insatser för att kunna bibehålla systematiken 

samtidigt som artikeldatabasen ökar i antal och artiklar måste omplaceras på grund av 

att de till exempel utgått men sparas i artikeldatabasen för att underlätta exempelvis vid 

reparation. Inte minst omarbetningen som ledde till att artikeldatabasen 

tillgängliggjordes i elektronisk form torde ha krävt väsentliga investeringar. 

 

Föreligger det en väsentlig investering vid presentationen? Även här torde svaret bli 

jakande då både initiala och kontinuerliga kostnader lagts och läggs ner på att 

systematisera och metodiskt ordna databaselementen så att de är individuellt sökbara, på 

så sätt att den smidigt sätt kan kommas åt och hanteras av användarna. Denna väsentliga 

investering är troligen främst kvantitativ, på grund av de kostnader som läggs ner på at 

bibehålla och utveckla systematiken, men även i viss mån kvalitativ eftersom det, som 

det framgår av den granskande investeringen, ändå krävs en intellektuell insats för att 

bibehålla artikeldatabasens systematik samtidigt som den utvidgas. 

 

En kvantitets- och kvalitetsmässigt sett väsentlig investering ligger i det fiktiva fallet 

uppenbart till grund för det resultat som artikeldatabasen är. 

 

 

3.6 Sammanfattning 
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Artikeldatabasen i det fiktiva fallet skulle kunna skyddas enligt alla det tre 

skyddsformer som nu redogjorts för: 

 

1. Som upphovsrättsligt skyddat verk eftersom den uppfyller kriterierna för 

originalitet och verkshöjd och utgör en sammanställning som sammanställts på 

ett systematiskt sätt. 

2. Såsom katalog då artikeldatabasen är ett arbete i vilket ett stort antal uppgifter 

sammanställts. 

3. Som databas då artikeldatabasen utgör en samling uppgifter som sammanställts 

på ett systematiskt och metodiskt sätt samt är resultatet av en kvantitets- och 

kvalitetsmässigt sett väsentlig investering. 

 

Det ena skyddet utesluter inte det andra varför det inte finns något som hindar att dessa 

skydd sammanfaller för ett och samma arbete.73 

                                                 
73 Prop. 1996/97:111, s. 20; 49 § tredje stycket upphovsrättslagen 
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4. Vad utgör intrång? 
 

4.1 Det upphovsrättsliga skyddet 

 

4.1.1 Skyddets innehåll 

 

Det upphovsrättsliga skyddet ger upphovsmannen uteslutande rätt att förfoga över sitt 

verk. Rätten består av en ekonomisk del och en ideell del. Den ideella rätten innebär 

bland annat att upphovsmannen har rätt att bli angiven i samband med sitt verk och har 

rätt att motsätta sig vissa typer av kränkande användning eller ändring av verket, enligt 

3 § och 11 § andra stycket upphovsrättslagen. Då den ideella rätten inte är relevant för 

databaser av den typ som denna uppsats inriktar sig på, kommer denna rättighet inte att 

behandlas vidare i denna uppsats. 

 

Den ekonomiska delen omfattas av två slags förfoganden: 

1. framställning av exemplar och 

2. göra verket tillgängligt för allmänheten.74 

 

Exemplarframställningsrätten regleras i 2 § andra stycket upphovsrättslagen75 och 

omfattar all slags framställning av exemplar i vilken form som helst.76 Med exemplar 

menas varje föremål som i vilket verket finns nedlagt eller fixerat oavsett teknik.77 En 

exemplarframställning sker när verket återges i läsbart eller i annat fall iakttagbart 

skick.78 Från och med den 1 juli 2005 ändras dock definitionen av 

exemplarframställning till att omfatta ”varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller 

permanent framställning av exemplar av verket oavsett i vilken form eller med vilken 

                                                 
74 Koktvedgaard, Levin, s. 112 
75 Se bilaga I 
76 Olsson, Henry, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt, sjätte omarbetade upplagan, 

Stockholm 1998, s. 296 f 
77 Prop. 1996/97:111 s. 18; Bernitz, Ulf m fl, s. 55 
78 Seipel s. 39 
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metod det sker och oavsett om det sker helt eller delvis”, med syfte att anpassa 

upphovsrätten till dagens digitala samhälle.79 

 

Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten framgår av 2 § tredje stycket 

upphovsrättslagen och omfattar tre förfoganden: 

1. offentligt framförande, 

2. offentlig visning och 

3. spridning av exemplar till allmänheten. 

 

Då offentligt framförande främst rör musik- och scenverk och offentlig visning främst 

rör konstverk som direkt skall iakttas, är det spridning av exemplar som är det mest 

relevanta förfogandet inom ramen för denna uppsats. Spridning av exemplar innebär att 

exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller på annat sätt sprids till 

allmänheten eller visas offentligt.80 

 

4.1.2 Det fiktiva fallet 

 

Såsom tidigare har framkommit kan både hela arbetet eller den utnyttjade delen 

omfattas av upphovsrättsligt skydd. Utgör då företag B:s utnyttjande av uppgifterna 

någon exemplarframställning? Kan den del som företag B använt sig av anses utgöra ett 

exemplar av artikeldatabasen? Då företag A:s system är stort och mycket använt i den 

aktuella branschen, skulle intrång knappast föreligga om företag B, som är ett mindre 

företag, skulle använt artikelnumren till till exempel leverantörsfakturor och 

beställningar, eftersom så gott som alla tillverkare, grossister och kunder i branschen 

använder dessa nummer och det annars varit svårt för företag som inte är medlemmar 

att överleva. Att företag utnyttjat uppgifterna genom att däremot gå så långt som att 

trycka den i en egen katalog är allra mest sannolikt att anse som en 

exemplarframställning, eftersom de utnyttjade uppgifterna har, i och med företag B:s 

katalog, återgetts i ett läsbart skick och därmed framställt ett olovligt exemplar. Även 

                                                 
79 Proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 

2001/29/EG m.m. 
80 2 § upphovsrättslagen; Koktvedgaard, Levin, s. 116 
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enligt den utvidgade definitionen av exemplarframställning som gäller från den 1 juli 

2005 har ett olivligt exemplar framställts. 

 

Vad gäller tillgängliggörandet för allmänheten är det här spridning av exemplar som blir 

aktuellt då detta innebär att exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning 

eller på annat sätt sprids till allmänheten eller visas offentligt. Ovan har det konstaterats 

att ett otillåtet exemplar troligen har framställts. Företag B har som tidigare nämnts 

utnyttjat uppgifterna på det sätt att de infogat dem i en egen utgiven katalog. Denna 

katalog är främst till för branschfolk men har den utgivits i en tryckt katalog som till 

exempel finns i någon av företag B:s återförsäljares butik har intrång så finns den ju 

tillgänglig för vem som helst. Sannolikt har därmed intrång även skett genom olovlig 

spridning av exemplar till allmänheten. 

 

 

4.2 Katalogskyddet 
 

4.2.1 Skyddets innehåll 

 

Katalogskyddet innebär att sammanställningen inte utan framställarens samtycke får 

eftergöras.81 I förarbetena definieras eftergörande som ”eftertryck eller annat 

eftergörande av uppgifterna i samma eller liknande sammanställning”.82 En återgivning 

måste typiskt sett gälla stora sammanhållna grupper av kataloguppgifter eller i vart fall 

representera en väsentlig del i förhållande till det antal uppgifter som arbetet innehåller. 

                                                 
81 Enligt 49 § upphovsrättslagen tillkommer katalogskyddet den som har framställt sammanställningen. 

Med framställaren avses enligt förarbetena den fysiska eller juridiska person som föranstaltat om 

databasens utarbetande. Till skillnad från den egentliga upphovsrätten kan således rättigheterna enligt 49 

§ upphovsrättslagen ursprungligen tillkomma en juridisk person. Vanligen utarbetas databaser i ett 

företag där det är svårt att utpeka någon särskild person som framställare. Även om det skulle gå att 

urskilja en person, till vilken skyddet initialt tillkommer, övergår troligen ensamrätten till företaget på 

grund av anställningsavtal. Till skillnad från den egentliga upphovsrätten finns det i 49 § 

upphovsrättslagen inte något krav på att databasen skall vara ett resultat av en mänsklig skapande insats, 

vilket innebär att databaser skapade av ett datorprogram kan omfattas av skyddet. 
82 Proposition 1960:17 Förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, s. 270 



 
 
 

32

Skyddet är smalt och bör sannolikt kunna göras gällande endast mot obehöriga 

kopieringar av hela eller stora delar av ett arbete och vid lätt beslöjade plagiat.83 

 

4.2.2 Det fiktiva fallet 

 

Det har tidigare i uppsatsen klargjorts att artikeldatabasen i det fiktiva fallet med största 

sannolikhet omfattas av katalogskydd. Frågan blir vidare om företag B kan anses ha 

gjort intrång i detta skydd. Intrång i katalogskyddet utgörs av ett eftergörande som sker 

utan katalogframställarens samtycke. Eftersom ett eftergörande i stort sett skall utgöra 

en ren kopiering av hela eller en större del av arbetet, och företag B i detta fall enbart 

använt sig av 186 uppgifter av cirka 230 000 (0,0008 %), skulle företag A ej med 

framgång kunna hävda intrång i katalogskyddet, även om arbetet är skyddat såsom 

katalog. Intrång kan således inte påstås föreligga i företag A:s katalogskydd till 

artikeldatabasen. 

 

 

4.3 Databasskyddet 
 

4.3.1 Skyddets innehåll 

 

Liksom hos den egentliga upphovsrätten består databasskyddet, enligt den svenska 

implementeringen, av en ekonomisk rätt att förfoga över arbetet på vissa sätt, men 

däremot finns det ingen motsvarighet till den ideella rätten för arbeten som är resultatet 

av en väsentlig investering.84 Om förutsättningarna för skydd enligt databasskyddet är 

uppfyllda får databasen inte mångfaldigas (alltså framställning av exemplar) eller göras 

tillgänglig för allmänheten. Begreppen exemplarframställning och tillgängliggörande 

för allmänheten har samma innebörd som de har inom den egentliga upphovsrätten då 

49 § tredje stycket upphovsrättslagen hänvisar till 2 § andra stycket upphovsrättslagen. 

 

                                                 
83 Bernitz m fl, s. 87 
84 Denna del skall istället utövas enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. Hammarstedt, s. 58 
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I databasdirektivet används inte begreppen exemplarframställning och 

tillgängliggörande för allmänheten för att utrycka vilka handlingar som utgör intrång. 

Istället används begreppen utdrag och återanvändning. Utdrag innebär enligt 

databasdirektivet ”en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del 

av innehållet i databasen, oberoende av på vilket sätt och i vilken form det sker”.85 

Överflyttning innebär att innehållet i databasen på något sätt förts över från databasen 

till något annat. Varaktig respektive tillfällig innebär helt enkelt att det är oväsentligt  

om uppgifterna överflyttats endast för en kort period eller om de överflyttats permanent. 

Det är inte enbart överflyttningar till ett medium av samma slag som omfattas, utan 

även överföringar till ett annat slags medium, exempelvis en ren utskrift av databasens 

innehåll.86 

 

Med återanvändning menas ”när hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas 

görs tillgänglig för allmänheten genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line 

överföring eller överföring i någon annan form”.87 Uppräkningen skall förstås som en 

exemplifierande uppräkning, vilket följer av tillägget ”överföring i någon annan 

form”.88 

 

Skillnaden mellan utdrag och återanvändning är alltså att den förra avser rätten att 

framställa exemplar medan den senare tar sikte på tillgängliggörandet.89 

 

Anledningen till att man i databasdirektivet valt att använda sig av nya begrepp beror på 

att man ville göra fullständigt klart att det är fråga om en ny sorts rätt. Databasdirektivet 

hindrar dock inte att medlemsländerna vid genomförandet av databasdirektivet tillämpar 

de termer som är vedertagna i det landet. Då man vid implementeringen av 

databasdirektivet i svensk lag tyckte att de befintliga begreppen exemplarframställning 

                                                 
85 Databasdirektivet art. 7.2 a, se bilaga II 
86 Generaladvokatens förslag, p. 95 
87 Databasdirektivet art. 7.2 b, se bilaga II 
88 Generaladvokatens förslag, p. 101 
89 Hammarstedt, s. 62 f 
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och tillgängliggörande för allmänheten väl täckte databasdirektivet valde man att 

behålla dessa.90 

 

Skyddet ger alltså databasproducenten rätt att förbjuda utdrag och/eller återanvändning 

av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt väsentlig del av databasens innehåll.91 Vad 

hela databasen innebär, det vill säga 100 %, ställer inte till med problem, men däremot 

är begreppet väsentlig del inte lika klart. 

 

4.3.1.1 Väsentlig del av databasens innehåll 

 

Begreppet väsentlig del definieras som tidigare nämnts inte i databasdirektivet. Ordet 

kvantitet avser storleken av en bestämd mängd, det handlar således uteslutande om 

storleken av något, och inte innehållet i detta. Kvantitet är därför mycket mer konkret än 

kvalitet.92 Begreppet kvantitativt sett väsentlig del av innehållet i databasen hänför sig 

till mängden utdragna och/eller återanvända uppgifter från databasen och skall bedömas 

i förhållande till databasens totala innehåll. Det är storleken på den del av databasen 

som berörs av den förbjudna handlingen som skall bedömas.93 För att bedömningen 

skall bli så precis som möjlig bör innehållet bestå av lika enheter.94 

 

Beträffande begreppet kvalitativt sett väsentlig del av innehållet i databasen är det det 

tekniska eller det ekonomiska värdet som är av betydelse. Det ekonomiska värdet 

beräknas i regel på grundval av det efterfrågebortfall som uppkommer till följd av att 

utdrag ur och/eller återanvändning av den berörda delen inte sker på marknadsmässiga 

villkor. Det ekonomiska värdet kan även bedömas med utgångspunkt från den 

handlandes perspektiv, vilket innebär att detta värde beräknas på grundval av den 

besparing som uppstått för den som gjort utdrag ur och/eller återanvänt nämnda del. 95 

                                                 
90 Prop. 1996/97:111 s. 25 ff 
91 Rosén, Upphovsrättens avtal, s. 35; Databasdirektivet art. 7.1 
92 Jensen, s. 68 
93 Generaladvokatens förslag, p. 71 
94 Jensen, s. 68 
95 Generaladvokatens förslag, p. 74 
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Den kvalitativ värdering är, till skillnad från den kvantitativa värderingen, en värdering 

av innehållet i databasen, trots att innehållet ej är skyddat.96 

 

Databasskyddet innefattar även ett skydd mot återkommande eller systematiska utdrag 

och/eller återanvändning av icke-väsentliga delar av innehållet i en databas, om dylikt 

strider mot normalt bruk av basen eller som förorsakar databasproducentens lagstadgade 

rättigheter oförsvarlig skada.97 

 

4.3.1.2 Icke väsentlig del av databasens innehåll 

 

Utöver databasproducentens rätt att hindra utdrag och/eller återanvändning av hela eller 

en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll, är han även 

skyddad mot återkommande eller systematiska utdrag och/eller återanvändning av icke 

väsentliga delar av innehållet i databasen.98 Vidare skall dessa förbjudna handlingar ha 

en särskild verkan: antingen skall den förbjudna handlingen strida mot ett normalt bruk 

av databasen, eller så skall den förorsaka databasproducentens intressen oförsvarlig 

skada.99 Syftet med denna bestämmelse är att förhindra att databasskyddet urholkas 

genom successiva handlingar, som vid varje tillfälle endast berör en icke väsentlig 

del.100 

 

Det krävs inte att varje enskild handling medför någon av dessa verkningar, utan att 

slutresultatet av handlingarna medför en av de båda förbjudna verkningarna.101 De båda 

handlingarna skall vara kumulativa, det vill säga att utdrag och/eller återanvändning av 

en icke väsentlig del av innehållet i en databas som sker återkommande, men inte 

systematiskt, omfattas således inte av förbudet.102 I den svenska versionen står det 

exempelvis ”återkommande eller systematisk”, medan det i den engelska versionen står 

”repeated and systematic”. De flesta språkversionerna har dock den kumulativa 
                                                 
96 Jensen, s. 73 
97 Databasdirektivet art. 7.5 
98 Databasdirektivet art 7.5, se bilaga II 
99 Databasdirektivet art 7.5 
100 Generaladvokatens förslag, p. 118 
101 Generaladvokatens förslag, p. 109  
102 Generaladvokatens förslag, p. 119 
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innebörden. Förbudet mot återkommande och systematiskt förfogande av icke 

väsentliga delar finns inte uttryckt i den svenska lagen, men återfinns i förarbetena.103 

Där utrycks den kumulativa innebörden av bestämmelsen. Varför detta inte förts in i 

lagen är oklart. Även om bestämmelsen skulle ha uttryckts i den svenska lagtexten utan 

den kumulativa innebörden, skall ju den nationella lagstiftningen tolkas i ljuset av 

direktivet och EG-rättslig praxis, varför bestämmelsen ändå skulle ha fått den 

kumulativa innebörden. 

 

En återkommande och systematisk handling föreligger om den sker med regelbundna 

mellanrum, exempelvis veckovis eller månadsvis. Om tidsintervallet skulle vara mindre 

och den vid varje tillfälle berörda delen skulle vara liten, måste handlingen ske desto 

oftare för att den sammantaget berörda delen skall uppfylla ett av de båda villkoren i 

bestämmelsen.104 

 

Som ovan nämnts skall dessa förbjudna handlingar ha en särskild verkan: antingen skall 

den förbjudna handlingen strida mot ett normalt bruk av databasen, eller så skall den 

förorsaka databasproducentens intressen oförsvarlig skada. 

 

4.3.1.2.1 Normalt bruk 

 

För att reda ut begreppet normalt bruk i detta sammanhang måste man ha 

databasdirektivets syfte i åtanke, nämligen att skydda databasproducenten mot att 

användare och konkurrenter tillgodogör sig resultatet av den investering som 

databasproducenten har gjort. Det är alltså endast den som har gjort investeringen som 

skall kunna utnyttja den. Det är databasägarens marknadsposition, åstadkommen genom 

hans investering, som skall skyddas.105 Begreppet normalt bruk får här ses som ett 

relativt extensivt begrepp. Det som skyddas är det ekonomiska utnyttjandet under 

normala omständigheter.106 Normalt bruk innebär att användaren använder databasen på 

                                                 
103 Prop. 1996/97:111, s. 25 
104 Generaladvokatens förslag, p. 120 
105 Databasdirektivet p. 39 ff 
106 Generaladvokatens förslag, p. 122 
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ett lagligt sätt.107  För att komma fram till vad avvikande från normalt bruk innebär kan 

man göra en värdering av vad som var föremålet för användaren med att utnyttja icke 

väsentliga delar på ett återkommande och systematiskt sätt. På så sätt omfattas 

exempelvis inte en forskares extensiva bruk av databasen, medan en konkurrent som 

hämtar information för att lägga in den i en egen liknande databas inte kan anses vara 

normalt bruk.108 Enligt generaladvokatens förslag i Fixtures mot Svenska spel (se 

avsnitt 3.5.1.1) innebär ett förfogande som strider mot normalt bruk att innehavaren av 

databasen hindras från att utnyttja databasen ekonomiskt.109 I enstaka fall kan det vara 

tillräckligt att den som utnyttjat innehållet i en databas inte betalar de avgifter som utgår 

för rätten att använda databasen. Om det tillåts skulle andra användare, befintliga och 

framtida, uppmuntras till att även de utnyttja innehållet utan att betala för sig, vilket 

skulle resultera i lägre intäkter för databasproducenten.110 Skyddet uppstår redan vid 

ringa negativa effekter.111 

 

Om ett utnyttjande anses strida mot normalt bruk av databasen är följden av detta 

mycket trolig att orsaka databasproducenten oförsvarlig skada.112 Dessa två begrepp, 

normalt bruk och oförsvarlig skada, är dock inte kumulativa, utan det räcker att en av 

dessa verkningar uppstår. 

 

4.3.1.2.2 Oförsvarlig skada 

 

Att ett visst förfogande förorsakar databasproducentens intressen oförsvarlig skada 

innebär att databasproducentens legitima ekonomiska intressen skadas i en omfattning 

som överskrider ett visst gränsvärde.113 Frågan huruvida skadan är att anse som 

oförsvarlig eller ej beror på omständigheterna i det enskilda fallet.114 De väsentliga 

intressena ifråga utgörs av databasproducentens investeringar och avkastningen på 
                                                 
107  Se Databasdirektivet p. 42 
108 Jensen, s. 71; Se även Databasdirektivet p. 42 
109 Generaladvokatens förslag, p. 135.4 
110 Generaladvokatens förslag, p. 124 
111 Generaladvokatens förslag, p. 126 
112 Jensen, s. 71 
113 Generaladvokatens förslag, p. 135.4 
114 Generaladvokatens förslag, p. 133 
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dessa. Utgångspunkten är databasinnehållets ekonomiska värde och i centrum står 

effekterna på databasproducentens faktiska och förväntade intäkter.115 

 

4.3.2 Det fiktiva fallet 

 

Som framkommit i föregående kapitel angående databasskyddet bör artikeldatabasen i 

det fiktiva fallet ses som en skyddsvärd databas. Kan då företag B:s agerande anses 

utgöra intrång i detta skydd? Att intrång har skett enligt de svenska begreppen 

exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten då företag B infört de 

utnyttjade uppgifterna i en egen utgiven katalog som gjorts tillgänglig för envar, 

framkommer i avsnittet ovan om intrång i det upphovsrättsliga skyddet. Men föreligger 

det intrång enligt databasdirektivets begrepp utdrag och återanvändning? 

 

För att utdrag skall föreligga skall en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller 

en väsentlig del av databasen ske, vilket innebär att innehållet i databasen på något sätt 

förts över från databasen till något annat. Någon överflyttning, vare sig varaktig eller 

tillfällig, vad gäller hela artikeldatabasen kan inte sägas ha skett. Är den utnyttjade 

delen då att se som en kvantitativt eller kvalitativt väsentlig del av artikeldatabasen? 

Även här är storleken av företag B:s utnyttjade uppgifter av betydelse, och i förhållande 

till artikeldatabasens totala mängd utgör de en ytterst liten del, varför den knappast kan 

anses som kvantitativt väsentlig. 

 

Skulle delen då kunna vara kvalitativt väsentlig? Det är då det tekniska eller 

ekonomiska värdet som är av betydelse för bedömningen, som i regel beräknas på 

grundval av det efterfrågebortfall som kan tänkas uppstå. Har det skett något 

efterfrågebortfall för företag A? Det framkommer inte tydligt om så är fallet i den 

fiktiva uppställningen, men att uppgifterna som företag B har utnyttjat alla utgör ett och 

samma sortiment, och att företag A menar att företag B:s agerande skadat 

artikeldatabasens goodwillvärde och verkat förvillande för kunderna, talar för att ett 

efterfrågebortfall mycket väl skulle kunna föreligga. Den utnyttjade delen skulle i så fall 

utgöra en kvalitativt väsentlig del av artikeldatabasen. Om något efterfrågebortfall 

                                                 
115 Generaladvokatens förslag, p. 132 
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däremot ej föreligger hos företag A skulle den utnyttjade delen i så fall inte anses som 

väsentlig. Samtidigt borde det inte gå att göra vad som helst bara för att det inte uppstår 

något efterfrågebortfall? Det är svårt att ge ett tydligt svar på denna fråga. Man skulle 

kunna tänka sig att man även på efterfrågebortfallet, faktiskt eller uppskattat, skulle 

kunna göra någon värdering på något sätt, till exempel en väsentlighetsbedömning. 

 

Den utnyttjade delens kvalitativa värde kan även beräknas efter företag B:s handlande. 

Har utnyttjandet av uppgifterna utgjort någon besparing för företag B:s del? Som 

tidigare framkommit i uppsatsen får företag A:s artikeldatabas anses vara resultatet av 

en väsentlig investering. Att företag B utnyttjat företag A:s system och fört in det i en 

egen utgiven katalog borde därför sannolikt ha inneburit en besparing för företag B, då 

det självt slapp att investera på att utveckla ett eget system, vilket även det talar för att 

den utnyttjade delen ur företag A:s artikeldatabas är att anse som kvalitativ. 

 

Ett utdrag anses således troligtvis föreligga. Föreligger det även något återanvändande i 

databasdirektivets mening, det vill säga har hela eller en väsentlig del av databasen 

gjorts tillgänglig för allmänheten? Det har inte heller här skett något förbjudet 

förfogande med hela artikeldatabasen. Ovan har det framkommit att den av företag B 

utnyttjade delen är, om inte kvantitativ så, kvalitativ i ett flertal avseenden. Då företag B 

infört de utnyttjade uppgifterna i en egen katalog och utgivit den får det anses ha skett 

en återanvändning av en kvalitativt väsentlig del av artikeldatabasens innehåll, och 

därmed föreligger intrång även enligt detta förfogande. 

 

Trots att det nu klargjorts att det sannolikt föreligger intrång i och med ett förbjudet 

förfogande av en väsentlig del av artikeldatabasen, är det likväl av intresse att försöka 

reda ut om det föreligger något intrång avseende icke väsentliga delar av databasens 

innehåll. För att ett sådant förfogande skall vara förbjudet skall utdraget och/eller 

återanvändningen ske återkommande och systematiskt, det vill säga med regelbundna 

mellanrum. 

 

Även om något sådant förfogande förekommit måste det för att vara förbjudet även ha 

viss verkan. Antingen skall det strida mot normalt bruk av databasen, vilket innebär att 

bruket skett i strid med det som databasdirektivet föreskriver, eller så skall det förorsaka 
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databasproducentens intressen oförsvarlig skada, vilket i sin tur innebär att 

databasproducentens ekonomiska intressen skall ha skadats till viss gräns. Har företag B 

genom sitt utnyttjande av artikeldatabasens innehåll stridit mot normalt bruk av 

databasen? Svaret på denna torde vara jakande, då företag B:s syfte varit att införa 

uppgifterna i en egen liknande databas. I vissa fall kan även betalandet av avgifter för 

databasens bruk spela in i bedömning, vilket det i det fiktiva fallet varit tal om. Företag 

B hade tidigare betalat sådana avgifter till företag A, men då avtalet upphörde fortsatte 

företag B att utnyttja artikeldatabasens innehåll. Detta innebär sannolikt förlorade 

intäkter för företag A samt att det kan påverka befintliga, och eventuellt framtida, 

betalande användare att även de upphöra betala avgifter till företag A, vilket kan 

resultera i en ekonomisk skada för företag A. Företag B:s agerande kan således med 

största sannolikhet anses strida mot normalt bruk av databasens innehåll. 

 

Skulle vidare företag B:s agerande kunna anses förorsaka databasproducentens intressen 

oförsvarlig skada? I denna bestämmelse ställs verkligen databasskyddet som ett 

investeringsskydd på sin spets, då det är skada på databasproducentens investering som 

bestämmelsen behandlar. Har företag B:s förfoganden med icke väsentliga delar haft 

någon effekt på företag A:s faktiska och/eller förväntade intäkter? Företag A har ej 

redovisat någon faktiskt eller förväntad förlust, men argument om att artikeldatabasens 

goodwillvärde skadats samt att kunderna vilseletts, skulle sannolikt kunna resultera i en 

förlust för företag A. Om så skulle vara fallet kan företag B:s agerande anses kunna 

skada företag A:s investering oförsvarligt.  

 

En annan intressant aspekt i denna diskussion är att man skulle kunna tänka sig att den 

utnyttjade delen i det fiktiva fallet skulle kunna utgör en databas i sig.116 Hela den ”stora 

databasen” omfattar som tidigare nämnts hela 230 000 artiklar. Den är uppdelad i cirka 

25 underrubriker som om man delar rakt av skulle resultera i 25 ”mindre” databaser om 

9 200 artiklar var117, vilket ändå får anses som relativt stora databaser (jmf med 

krukväxtkortmålet och nummerbanksfallet ovan), se figur 1 nedan.  

 

 
                                                 
116 Det finns inget direkt stöd för denna tanke i befintlig litteratur. 
117 För enkelhetens skull har artiklarna fördelats lika över alla de ”mindre databaserna”. 
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Figur 1 

Databas     Hela 

(Fiktivt fall: 230 000 artiklar) 

 

 

Rubrik 1  Rubrik …  Rubrik 25  Väsentlig del 

    (Fiktivt fall: 9 200 artiklar/rubrik) 

Icke 

väsentlig del 

 

Vidare är underrubrikerna uppdelade i cirka fem underrubriker, vilket resulterar i 

databaser om 1 840 uppgifter. Dock är det vad gäller databasskyddet som bekant inte 

antalet uppgifter som är det relevant, utan om databasen är resultatet av en väsentlig 

investering vid anskaffningen, granskningen eller presentationen i just de uppgifterna. 

Om en sådan underdatabas skulle kunna ses som en databas i sig, på grund av att den i 

sig är resultatet av en väsentlig investering, blir diskussionen en annan avseende 

intrånget, eftersom utnyttjandet nu eventuellt skulle kunna omfatta hela databasen. Om 

så inte skulle vara fallet får det undersökas om det skett något otillåtet förfogande med 

en väsentlig del av den del, av den ”stora databasen”, som eventuellt utgör en databas i 

sig. Om inte heller det är aktuellt går undersökningen vidare till icke väsentliga delar, se 

figur 2 nedan. 
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Figur 2 

Databas     Hela 

(Fiktivt fall: 230 000 artiklar) 

 

 

Databas 1  Databas …  Databas 25  Hela 

(Fiktivt fall: 9 200 artiklar) 

 

Databas/  Databas/  Databas/  Hela/ 

Rubrik   Rubrik   Rubrik        Väsentlig 

1-5   1-5   1-5   del 

(Fiktivt fall: 1 840 artiklar per databas/rubrik) 

 

Rubrik   Rubrik   Rubrik        Väsentlig 

          del 

 

           Icke 

                 väsentlig 

           del 

 

Detta resonemang vidgar databasproducentens skydd avsevärt i jämförelse med om man 

inte skulle se en stor databas underrubriker som databaser i sig. Frågan blir då vidare 

om skyddet verkligen skall skiljas åt vad gäller stora och små databaser. Skall sämre 

skydd ges för att man byggt upp en enorm databas? Det finns ingen sådan tanke uttryckt 

i databasdirektivet, utan det är klart och tydligt att databasskyddet är ett 

investeringsskydd och är till för att skydda databasproducenter som lagt ner väsentliga 

ekonomiska och tidsmässiga resurser. Om delar i en databas skulle kunna ses som 

databaser i sig blir skyddet visserligen ”bättre” för producenter av stora databaser, men 

har inte problematiken då kastats om: skall bättre skydd ges för att man byggt upp en 

enorm databas? Troligt är att om en stor databas delar kan ses som databaser i sig, och 

på så sätt förbättra producenter av stora databasers skydd, så försämras inte skyddet för 

mindre databaser på grund av detta. Visserligen är skyddet inte exakt det samma för alla 
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databasproducenter, men det är proportionerligt utefter databasens storlek, vilken 

vanligtvis följer av hur stor investering är i databasen. 

 

Den utnyttjade delen i det fiktiva fallet rör visserligen ett och samma sortiment, men 

ligger troligen längre ner i ”rubriklistan” eftersom den ”enbart” omfattar 186 uppgifter. 

Frågan blir då om någon väsentlig investering kan relateras till just denna del för 

erhållande av databasskydd. Däremot blir det möjligen lättare att hävda intrång 

angående en väsentlig del, istället för för icke väsentliga delar, om rubriken i vilken 

sortimentet ingår kan ses som en databas i sig. 

 

 

4.4 Sammanfattning 
 

Artikeldatabasen i det fiktiva fallet kan omfattas av upphovsrättsligt skydd både för hela 

basen och för den del som företag B utnyttjat, och är således skyddad gentemot otillåten 

exemplarframställning samt tillgängliggörande för allmänheten. Intrång kan i fallet 

anses föreligga enligt båda dessa förfoganden genom att företag B infört de utnyttjade 

uppgifterna i en egen katalog som de har utgivit och således spridit till allmänheten.  

 

Artikeldatabasen kan även omfattas av katalogskydd då den är en sammanställning av 

ett stort antal uppgifter. Katalogskyddet innehåller en rätt för framställaren att hindra 

andra från att obehörigen eftergöra hela eller en större del av hans katalog. I det fiktiva 

fallet användes en så pass liten del av uppgifterna att det inte skulle kunna anses vara ett 

eftergörande av katalogen.  

 

Artikeldatabasen kan vidare även omfattas av databasskydd då den med största 

sannolikhet är resultatet av en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig 

investering. En databasproducent som vid anskaffningen, granskningen eller 

presentationen av innehållet i en databas har gjort en väsentlig investering, har rätt att 

hindra andra från att göra utdrag och/eller återanvända hela eller en väsentlig del av 

databasens innehåll. Företag B i det fiktiva fallet har sannolikt gjort intrång i företag A:s 

databasskyddade arbete genom båda dessa förfoganden när det gäller väsentliga delar av 

databasen. Då databasproducenten även är skyddad mot återkommande och 
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systematiska förfoganden av icke väsentliga delar av en databas, har företag B 

eventuellt gjort intrång även enligt detta förfogande genom att i sin vardagliga 

verksamhet utnyttja företag A:s system i sina kund- och leverantörsrelationer och 

därigenom eventuellt orsakat företag A förluster. 
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5. Avslutande kommentarer 
 

Efter att ha ”tillämpat” de teoretiska fakta i uppsatsen på det fiktiva fallet torde det stå 

klart att artikeldatabasen i detta fall har mycket goda möjligheter att omfattas av de 

olika skyddsformer som erbjuds. Rättsinnehavaren i fallet kommer även sannolikt att 

väl kunna försvara sin rättighet då svarandens ageranden i fallet i många avseende 

ansågs kunna utgöra intrång. 

 

Något som fortfarande verkar svårfattligt är hur långt i tiden databasskyddet egentligen 

sträcker sig. Såsom nämnts i not 43 ovan kan en ny skyddstid börja löpa för en databas 

om en kvalitativt eller kvantitativt väsentligt del av databasen omarbetas eller en 

väsentlig investering åter görs. Detta skydd skulle således kunna upprätthållas i evighet 

om de rätta ändringarna eller investeringarna företas, vilket knappast kan vara syftet 

med databasskyddet. Visserligen är databasskyddet en ny slags rättighet som egentligen 

inte skall omtalas som en immaterialrätt utan snarare som ett konkurrensrättsligt skydd, 

men valet att inkorporera detta skydd inom immaterialrätten och ingen annan stans 

gjordes likväl. 

 

En annan intressant aspekt är den som framgår av figur 2 ovan om underrubriker i en 

gigantisk databas skulle kunna ses som databaser i sig. Databasskyddet skulle i så fall 

sträcka sig betydligt längre än det idag tycks göra. Det skulle vara intressant att se hur 

detta skulle bedömas av en domstol. 

 

Därmed torde arbeten av det slag som artikeldatabasen i det fiktiva fallet i dagsläget 

vara skyddade mer än väl. Att för dessa slags arbeten föreskriva ytterligare skydd torde 

med svårighet kunna överensstämma med upphovsrättens syfte och balans, det vill säga 

att uppmuntra skapandet och göra resultaten tillgängliga för samhället och i gengäld ge 

skaparen en ensamrätt till sin prestation. 
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Bilaga I 
 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
 

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket 

oavsett om det är 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

2. datorprogram, 

3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk, 

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. 

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk 

form utförda verk av beskrivande art. 

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även 

förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190). 

 

2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som nedan stadgas, uteslutande rätt 

att förfoga över verket genom att framställa exemplar därav 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. 

Såsom framställning av exemplar anses även att verket överföres på anordning, genom 

vilken det kan återgivas. 

Verket göres tillgängligt för allmänheten då det framföres offentligt, så ock då exemplar 

därav utbjudes till försäljning, uthyrning eller utlåning eller eljest sprides till 

allmänheten eller visas offentligt. 

Lika med offentligt framförande anses framförande som i förvärvsverksamhet anordnas 

inför en större sluten krets. 

 

49 § Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett 

stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig 



 
 
 

50

investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det 

tillgängligt för allmänheten. 

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det år då arbetet 

framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten inom femton år från 

framställningen, gäller dock rätten till dess femton år har förflutit efter det år då arbetet 

först gjordes tillgängligt för allmänheten. 

Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena, 6 - 9 §§, 11 § andra stycket, 12 § första 

och andra styckena, 13 - 22, 25, 26 - 26 b, 26 d - 26 f §§, 26 g § femte och sjätte 

styckena samt 26 i § skall tillämpas på arbeten som avses i denna paragraf. Är ett sådant 

arbete eller en del av det föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande. 

Avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till ett offentliggjort 

arbete är ogiltiga. Lag (1997:790). 
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Bilaga II 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om 

rättsligt skydd för databaser 
 

Artikel 7 

 

1. Medlemsstaterna skall tillerkänna en databasproducent som vid anskaffning, 

granskning eller presentation visar sig innehålla en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett 

väsentlig investering, rätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en 

kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll. 

 

2. I detta kapitel avses med 

a) utdrag: en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del av 

innehållet i en databas, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker, 

b) återanvändning: när hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas görs 

tillgänglig för allmänheten genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line överföring 

eller överföring i någon annan form. När en kopia av databasen en gång sålts inom 

gemenskapen av rättsinnehavaren eller med dennes medgivande, konsumeras hans rätt 

att kontrollera återförsäljningen inom gemenskapen av detta exemplar Utlåning från en 

inrättning som är tillgänglig för allmänheten utgör inte utdrag eller återanvändning. 

 

5. Återkommande eller systematiskt utdrag och/eller återanvändning av väsentliga delar 

av innehållet i den databas, som förutsätter förfoganden som strider mot normalt bruk 

av basen eller som orsakar databasproducenternas lagstadgade rättigheter oförsvarlig 

skada, är ej tillåtna. 
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Bilaga III 
 

Schematisk överblick över databasdirektivets uppbyggnad118: 

 

PREAMBEL 

 

     KAP I 

”DATABAS” 

 

 

  KAP II        KAP III 

  UPPHOVSRÄTT    SUI GENERIS-RÄTT 

 

  Skyddstiden Art. 3    Skyddsobjektet Art. 7 

 

  Skyddssubjektet Art. 4   Nyttjarens rättigheter och 

        Skyldigheter Art. 8 

 

  Ensamrätterna Art. 5    Inskränkningarna Art. 9 

 

  Inskränkningarna Art. 6   Skyddstiden Art. 10 

 

        Skyddssubjektet Art. 11 

 

KAP IV 

GEMENSAMMA 

BESTÄMMELSER 

 

Sanktionerna   Tillämpningen   Slutbestämmelser 

 Art. 12    Art. 13-15   Art. 16-17 

                                                 
118 Hammarstedt, s. 73 


