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Förkortningar 
 

Bernkonventionen Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga 

verk av den 9 september 1886 

 

DRM  Digital Rights Management 

 

Datorprogramdirektivet  Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt 

skydd för datorprogram 

 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 

InfoSoc-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 

22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället 

 

Kommissionen  Europeiska kommissionen 

 

Trips  Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property 

Rights 

 

TPM  Technological Protection Measures 

 

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

verk 

 

WIPO  World Intellectual Property Organization 

 

WCT  WIPO Copyright Treaty 

 

WPPT  WIPO Phonograms and Performances Treaty 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det har visat sig vara svårt att upprätthålla upphovsrätten i informationssamhället. Med 

dagens digitala tekniker kan upphovsrättsligt skyddade verk kopieras och spridas mellan 

människor i en takt som aldrig tidigare varit för handen. I denna tid är användningen 

tekniska åtgärder viktig, eftersom upphovsmän genom de tekniska åtgärderna försäkras 

större möjligheter att behålla kontrollen över sina verk. Tekniska åtgärder används av 

upphovsrättsinnehavare som en metod för att kontrollera användningen av ett särskilt 

verk, exempelvis genom att omöjliggöra kopiering av ett verk som är fixerat i ett 

lagringsmedium. Denna kontroll har gått från att vara inriktad på att skydda 

verksexemplar som sådana till att upprätthålla marknader och affärsmöjligheter.  

Utvecklingen av det tekniska skyddet av verk har fört med sig en oro för att de 

tekniska åtgärderna har negativa effekter på olika typer av skyddsvärda intressen. Dels 

kretsar denna oro kring att användningen av de tekniska åtgärderna i flera fall leder till 

negativa konsekvenser i samhället, men oron centreras även kring det faktum att flera 

av dessa tekniska åtgärder skyddas av rättsordningen. Från olika håll har det framhållits 

att skyddet snedvrider balansen mellan upphovsrätt jämte andra rättigheter och att det 

kommer påverka marknaden för upphovsrättsligt skyddade verk negativt. Vidare har det 

argumenterats för att skyddet överlag är alltför starkt och utgör ett onödigt komplement 

till den traditionella upphovsrätten.1 

Frågan är om användningen av tekniska åtgärder på något sätt kan begränsas i de fall 

det kan visas att användningen är skadlig med avseende på ett skyddsvärt intresse. EU:s 

konkurrenslagstiftning har vid flera tidigare tillfällen använts för att begränsa 

användningen av upphovsrättsliga ensamrätter, varför den är relevant att studera i 

förhållande till denna fråga.  

 

                                                
1 Se exempelvis Still, DRM och upphovsrättens obalans; Rothchild, Economic Analysis of Technological 
Protection Measures och Dussolier, Electrifying the Fence: The Legal Protection of Technological 
Measures for Protecting Copyright. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Den centrala frågan i arbetet rör skyddet av tekniska åtgärder och dess relation till 

konkurrensrätten inom EU. Mer specifikt är uppsatsens syfte att, inom ramarna för 

denna rättsfråga, analysera i vilka fall användningen av tekniska åtgärder kan förbjudas 

med hjälp av konkurrensrättsliga tvångsmedel, samt klargöra vilket skydd 

användningen av tekniska åtgärder ska ges inom problemet. Syftet aktualiserar en 

grundläggande fråga om i vilka fall en immateriell rättighet får ge vika för de 

konkurrensrättsliga reglerna.  Inom denna fråga är det även nödvändigt att utreda hur 

skyddet av tekniska åtgärder förhåller sig till övrigt upphovsrättsligt skydd.  

Ett mycket avgörande mål inom detta område är Nintendomålet.2 I målet drogs 

slutsatser som påverkar förståelsen av skyddet av tekniska åtgärder. Därför är det 

relevant att analysera vilken påverkan avgörandet har på den fråga som uppsatsen 

huvudsakligen ska behandla. Inom arbetets övergripande syfte ska därför följande 

frågeställningar besvaras:  

- I vilka fall kan användning av tekniska åtgärder utgöra ett konkurrensrättsligt 

problem?  

- Hur ska skyddet av tekniska åtgärder beaktas i förhållande till den 

upphovsrättsliga ensamrätten? 

- Vilken påverkan har Nintendomålet på frågan om i vilka fall användningen av 

tekniska åtgärder kan förbjudas?  

- På vilka grunder kan användningen av tekniska åtgärder förbjudas med hjälp av 

konkurrensrättsliga tvångsmedel?  

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet är inriktat på EU-rätten och svensk lagstiftning behandlas därför inte. Inte heller 

behandlas frågan om verkskategoriseringar och förhållandet mellan InfoSoc- och 

datorprogramdirektivet i det avseendet. Det ska här även påpekas att det inom arbetets 

syfte inte ryms någon principiell diskussion kring skyddet av tekniska åtgärder i någon 

rättspolitisk mening. Vidare görs ingen framställning de lege ferenda. 

 

                                                
2 Mål C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl. 
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1.4 Metod 
Arbetet är skrivet med en rättsdogmatisk metod vilket innebär att det ska svara på en 

konkret frågeställning för att lösa ett rättsligt problem.3 Det innebär i sin tur att gällande 

rätt systematiseras genom tillämpning av rättskälleläran i samklang med juridisk 

argumentation.4 Uppsatsen har en EU-rättslig inriktning och studerar huvudsakligen de 

EU-rättsliga rättskällorna.5 Inom denna metod tillämpas i mycket hög utsträckning en 

teleologisk tolkningslära vilket innebär att skälen bakom regleringen, och även bakom 

unionen som sådan, beaktas.6  

 

1.5 Disposition 
Arbetet inleds med avsnitt 2 och 3 där den rättsliga bakgrunden för upphovsrätt 

respektive konkurrensrätt redogörs för. I denna redogörelse presenteras vilka rättsregler 

som är tillämpliga inom områdena och även vilka bakomliggande skäl som motiverar 

rättsreglernas existens. Därefter följer avsnitt 4 vilket är tematiskt och behandlar 

tekniska åtgärder övergripande. Avsnittet inleds med en redogörelse för tekniska 

åtgärder och behandlar därefter det rättsliga skyddet av dessa åtgärder. I avsnitt 4 

analyseras också vilka skäl som motiverar skyddet av tekniska åtgärder. Avsnitten ovan 

kan sägas utgöra arbetets första del. 

Arbetets andra del är inriktat på de problem användningen av tekniska åtgärder kan 

föra med sig och hur dessa problem ska bemötas rättsligt. Delen inleds med avsnitt 5, 

där det analyseras i vilka fall användningen av tekniska åtgärder kan vara skadlig i 

förhållande till ett antal skyddsvärda intressen. Avsnitt 6 behandlar därefter praxis av 

särskild betydelse för arbetets syfte, där kollisionen mellan immaterial- och 

konkurrensrätt har haft en framträdande roll. Mot bakgrund av de rättsliga ramverken 

och praxis på området analyserar sedan avsnitt 7 de fall där användningen av tekniska 

åtgärder kan utgöra missbruk av dominerande ställning och därigenom förbjudas.  

 

                                                
3 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 21 och 23.  
4 Peczenik, Juridikens Allmänna Läror, SvjT 2004 s 249. 
5 Hettne, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s 40f.  
6 Hettne, a a s 158f.  
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1.6 Terminologi 
De tekniska skyddssystem som arbetet analyserar går under en mängd olika 

benämningar, där DRM, TPM, tekniska skyddsåtgärder och tekniska åtgärder är några 

av de vanligaste. I arbetet används begreppet tekniska åtgärder för att beskriva dessa 

skyddssystem. Anledningen till detta är att det är det enda begreppet som förekommer i 

InfoSoc-direktivet. I detta arbete görs åtskillnad mellan tekniska åtgärder som är 

skyddade av InfoSoc-direktivet och tekniska åtgärder som inte har ett sådant skydd. I 

förekommande fall tydliggörs det löpande i texten. 
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2 Upphovsrätt 

2.1 Internationellt ramverk 
Upphovsrätten är i mycket hög utsträckning harmoniserad genom olika typer av 

internationella konventioner. Bernkonventionen, som undertecknades 1886, utgör något 

av en grundsten för det upphovsrättsliga skyddet.7 Konventionen omfattar idag större 

delen av världen.8 Bernkonventionen bygger på två huvudsakliga principer, vilka 

framgår av artikel 5.1. I artikeln uppställs för det första principen om nationell 

behandling, som innebär att medlemsstaterna ska ge utländska personer lika stort 

upphovsrättsligt skydd som sina egna medborgare. För det andra uppställs även 

principen om minimiskydd, som kort sagt innebär att konventionen förpliktigar 

medlemsstaterna att tillförsäkra att vissa rättigheter alltid är förknippade med innehavet 

av en upphovsrätt.9 En hörnsten i Bernkonventionens skydd är vidare att det inte får 

uppställas något krav på formaliteter för att upphovsrättsligt skydd ska uppkomma för 

ett verk.10 

TRIPs-avtalet antogs år 1994 och innebär att det sedan avtalets ikraftträdande finns 

ett sammanhängande immaterialrättsligt skyddssystem på den globala marknaden, vilket 

bygger på Bern- och Pariskonventionerna.11 Avtalet har tillträtts av EU.12  

Nuvarande upphovsrättsligt skydd, och särskilt skyddet av tekniska åtgärder, 

härstammar i stor utsträckning från WIPO-fördragen WCT och WPPT (även kallade 

internetkonventionerna). Dessa har införlivats i såväl svensk rätt som EU-rätt genom 

ändringar och tillägg i URL, respektive InfoSoc-direktivet.13 Det framgår även av 

ingressen till InfoSoc-direktivet att det införlivats för att ge kraft åt WIPO-fördragen, 

samt att direktivet ska tolkas i enlighet med dessa.14 Av ingressen till WCT framgår att 

konventionen antagits för att bibehålla upphovsrättens effektivitet i 

informationssamhället. I enlighet med detta syfte har ikraftträdandet av konventionen 

lett till införlivandet av rekvisitet överföring till allmänheten, i enlighet med artikel 8 

                                                
7 Strömholm, upphovsrätt och internationell privaträtt, s 31.  
8 Levin, a a s 43; Bernitx m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 12.   
9 Sterling, World Copyright Law, s 605.  
10 Strömholm, a a s 32.  
11 Bernitz m fl, a a s 15.  
12 Levin, a a s 49.  
13 Bernitz m fl, a a s 135.  
14 Skäl 15 och 18, se även Levin, a a s 44.  
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WCT. Införandet av denna rättighet ses som en så kallad paraplylösning och var 

föremål för vidlyftiga diskussioner. Införandet gjordes i intresset av att skapa en 

teknikneutral rättighet som skulle täcka in de luckor i Bernkonventionen som skapades i 

och med informationssamhällets utbredning.15 

 

2.2 InfoSoc-direktivet 

2.2.1 Skyddsobjekt 
InfoSoc-direktivet harmoniserar upphovsrätten inom EU. Det självklara skyddsobjektet 

för denna reglering är givetvis upphovsrätt, vilket framgår av artikel 1 InfoSoc-

direktivet. Vid läsning av artikel 2-5 framgår därefter att upphovsrätten och de 

rättigheter som följer med denna är knutna till verket som sådant. För att kunna 

konstatera vad det huvudsakliga upphovsrättliga skyddsobjektet består i måste det 

därmed klargöras hur begreppet verk ska tolkas.  

Verksbegreppet har vid flera tillfällen blivit föremål för rättslig prövning av EU-

domstolen. I C-5/08 (Infopaq) uttalade domstolen att ett objekt ska ses som ett verk om 

det är att se som upphovsmannens egen intellektuella skapelse och därigenom kan 

konstateras vara originellt.16 

2.2.2 Rättigheter 
De upphovsrättliga rättigheterna framgår av artiklarna 2-4 i InfoSoc-direktivet. 

Medlemsstaterna ska enligt direktivet tillförsäkra att upphovsmän har ensamrätt att 

mångfaldiga verk, överföra verk till allmänheten, tillgängliggöra verk för allmänheten 

och slutligen sprida sina verk. Den upphovsrättsliga ensamrätten innebär att ingen 

annan än upphovsmannen eller en rättsinnehavare tillåts utföra de handlingar som är 

förknippade med upphovsrätten.   

Mångfaldiganderätten enligt artikel 2 har en vid definition som innebär att alla 

verkskategorier omfattas av rättigheten.17 Artikeln klargör att såväl direkt som indirekt, 

tillfälligt eller permanent mångfaldigande oavsett metod och form, helt eller delvis av 

                                                
15 WIPO Guide, Guide to The Copyright and Related Rights Treaties Administered By WIPO and Glos-  
sary of Copyright and Related Rights Terms, s 208 ff.  
16 C-5/08 p 35-37. Ett antal domar har sedermera byggt vidare på detta resonemang, se C-393/09 
Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany mot Ministerstvo kultury; C-406/10 SAS 
Institute Inc samt de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League Ltd 
mot QC leasure m fl.  
17 Walter & von Lewinski, European copyright law, s 964.  
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ett upphovsrättsligt skyddat verk ska omfattas av upphovsmannens ensamrätt. Här ska 

särskilt framhållas att även avbildningar av verk och delar av verk omfattas av 

mångfaldiganderätten.18 Den breda definition av mångfaldiganderätten som är för 

handen i InfoSoc-direktivet omfattar även digitala exemplar av verk.19   

Rätten att överföra verk till allmänheten återfinns i artikel 3.1 och kräver ett moment 

av distans mellan den som förfogar över verket och den som tar del av det för att vara 

tillämplig. För artikelns tillämpning är det nämligen av avgörande betydelse att verket 

görs tillgängligt från en annan plats än där allmänheten tar del av det. För tillämpning 

krävs även att två kumulativa rekvisit är uppfyllda: det ska röra sig om en överföring 

och denna ska ske till allmänheten.20 Det framgår även att varje överföring till 

allmänheten av ett verk omfattas av bestämmelsen. Bestämmelsen är teknikneutral 

varför det saknar betydelse på vilket sätt överföringen görs.21 Under paraplyrättigheten 

överföring till allmänheten återfinns även artikel 3.2 InfoSoc-direktivet och rätten att 

tillåta eller förbjuda ett tillgängliggörande för allmänheten. Denna rättighet utgör en 

specialisering av rätten att överföra verk till allmänheten, och för tillämpning krävs ett 

mått av interaktivitet hos den som tar del av verket.  

Spridningsrätten framgår av artikel 4 InfoSoc-direktivet. Även denna rättighet 

definieras brett och innefattar all slags spridning av verksexemplar, oberoende av om 

det funnits ett vinstsyfte med spridningen eller inte, vilket framgår av 4.1. 

Spridningsrätten konsumeras dock avseende enskilda exemplar om äganderätten till ett 

sådant exemplar lovligt har överförts inom EU.  

2.2.3 Undantag 
I vissa fall är en upphovsmans ensamrätt inskränkt enligt artikel 5 InfoSoc-direktivet. 

Artikeln är uppbyggd på så sätt att ett tvingande undantag för tillfälliga exemplar av 

verk återfinns i artikel 5.1, medan två kataloger med fakultativa undantag återfinns i 

artiklarna 5.2-3. Samtliga undantag får dock enbart tillämpas i enlighet med 

trestegstestet, vilket framgår av artikel 5.5. Artikel 5 innehåller en uttömmande lista 

över vilka undantag som är godkända, vilket innebär att andra former av undantag från 

ensamrätten inte får genomföras.22  

 
                                                
18 Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, s 91f.  
19 Levin, a a s 138, Walter & von Lewinski a a s 968f.  
20 Se C-160/15 GS Media samt C-466/12 Svensson m fl.  
21 Walter & von Lewinski a a s 983.  
22 Skäl 32 i preambeln; Walter & von Lewinsky a a s 1021.  
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2.3 Skyddsändamålet 
I situationer där det upphovsrättsliga skyddet ställs mot andra typer av rättigheter och 

annan lagstiftning – exempelvis mot informationsfriheten på internet eller den 

konkurrensrättsliga lagstiftningen – är det ofta relevant att väga de olika rättigheterna 

mot varandra för att kunna utröna vilken rätt som i ett särskilt fall har störst 

skyddsvärde. Eftersom arbetet behandlar en rättslig motsättning mellan upphovsrättsligt 

skyddade tekniska åtgärder och den konkurrensrättsliga lagstiftningen ska det följande 

avsnittet behandla vilket skyddsändamål upphovsrätten egentligen tjänar.  

Vissa anser att det föreligger naturrättsliga skäl att upprätthålla upphovsrätt. 

Argumentationen är då baserad på själva skapandet som sådant, det vill säga att ett 

subjekt (exempelvis en författare) skapat ett objekt (exempelvis en bok). Skapandet 

innebär att upphovsmannen per automatik har en inneboende äganderätt till det skapade 

objektet. Denna inneboende rätt härstammar enligt synsättet ur att objektet är en 

representation av skaparens unika personlighet. Rätten tillkommer skaparen eftersom 

objektet är ett resultat av dennes arbete.23 Nära denna argumentation ligger tankegången 

om att upphovsrätten tjänar som en slags belöning för skaparen, eftersom denne skapat 

ett verk och därigenom givit allmänheten tillgång till verket.24 En annan vanlig linje går 

ut på att någon annan än upphovsmannen inte ska få tillskansa sig värdet i det som 

upphovsmannen skapat.25 

Olika typer av utilitaristiska teorier är också mycket vanliga och förknippas ofta med 

den anglosaxiska rätten.26 Här är argumentationen baserad på att upphovsrätten finns till 

för att tillhandahålla incitament för skapande. Tankegången är att skapandet av verk i 

längden är någonting som är bra för samhället i stort. En frånvaro av upphovsrätt parat 

med informationssamhällets oändliga möjligheter att kopiera information skulle 

innebära att viljan att skapa verk förminskades.27 I förlängningen, eller kanske i 

klarspråk, innebär det förhållningssättet att upphovsrätten finns till för att upprätthålla 

innovation genom att skaparnas möjligheter till ekonomisk vinst säkerställs. Denna 

ekonomiska betydelse kan vidare skönjas på flera nivåer, där upphovsrätten på 

                                                
23 Bentley & Sherman, Intellectual property law, s 36; Walter & von Lewinsky a a s 1022.  
24 Stokes, Digital Copyright – Law and Practice, s 6; Bentley & Sherman, a a s 37.  
25 Stokes, a a s.  
26 Goldstein & Hugenholtz, International Copyright – Principles, Law and Practice, s 6.   
27 Bentley & Sherman a a s 38.  
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makronivå främjar innovation och konkurrens medan den på mikronivå kan ha mycket 

stort ekonomiskt värde för företag eller privatpersoner.28 

Skäl 4 i ingressen till InfoSoc-direktivet framhåller även det utilitaristiska synsättet 

då det däri uttalas att harmoniseringen av upphovsrätt kommer leda till betydande 

investeringar i kreativ och innovativ verksamhet. Det är kanske inte helt oväntat, med 

tanke på att EU i allmänhet upprätthåller en tydlig marknadsinriktning.  

I praktiken kan det dock i enlighet med framställningen ovan konstateras att flera 

tungt vägande moraliska skäl underbygger skyddet av upphovsrätt och att dessa skäl 

agerar i samklang med varandra.  

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Kur & Dreier, European Intellectual Property Law – Texts, Cases and Materials, s 9.  
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3 Konkurrensrätt 

3.1 Bakgrund 
De konkurrensrättsliga reglerna kan delas upp två huvudsakliga kategorier: 

lagstiftningen mot otillbörlig konkurrens och lagstiftningen mot olika former av 

konkurrensbegränsningar. Den förra typen av lagstiftning utgår från en mängd olika 

regelverk, där såväl immaterialrätten som marknadsföringsrätten och skyddet för 

företagshemligheter ingår.29 Den senare typen av lagstiftning utgår istället från EU:s 

funktionsfördrag.30 Artikel 101 FEUF förbjuder olika former av konkurrensbegränsande 

samarbeten mellan företag, om de uppfyller ett antal rekvisit enligt artikeln. Artikel 102 

FEUF förbjuder i sin tur att ett företag på något sätt missbrukar en dominerande 

ställning på den inre marknaden. Dessa två förbud redogörs för i det följande.  

 

3.2 Konkurrensbegränsande avtal 

3.2.1 Allmänt 
Förbudet mot att sluta olika typer av konkurrensbegränsande avtal fastslås i artikel 

101.1 FEUF. Där uttalas att varje avtal mellan företag som kan påverka handeln mellan 

medlemsstaterna samt har till syfte, eller resulterar i, att konkurrensen på den inre 

marknaden hindras, snedvrids eller begränsas är förbjudet. Av artikel 101.2 framgår att 

de avtal som faller under artikel 101.1 är ogiltiga. I artikel 103 fastställs därefter en 

undantagsregel som anger att förbudet i artikel 101.1 inte gäller i vissa särskilda fall där 

avtalen har en gynnsam effekt på marknaden. I linje med det ovan sagda kan det kort 

konstateras att tillämpningen av artikel 101 är beroende av fyra huvudsakliga kriterier: 

det ska röra sig om ett avtal mellan företag som påverkar samhandeln och har till syfte 

eller resultat att begränsa konkurrensen. 

 

                                                
29 Bernitz, a a s 342.  
30 FEUF är direkt tillämpligt i EU:s medlemsstater, men regleringen är även implementerad i svensk rätt. 
Se Bernitz, a a.  
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3.2.2 Avtal 
Definitionen av avtal enligt fördraget är bred. Förbudet gäller inte enbart avtal i formell 

mening, utan är även tillämpligt på olika former av samarbete mellan företag, inklusive 

samordnade förfaranden eller beslut från branschorganisationer.31 Begreppet prövades i 

Bayer mot Kommissionen, där det fastslogs att rekvisitet bygger på att det finns en 

gemensam vilja mellan två parter.32 I artikeln pekas vissa former av samarbete särskilt 

ut, bland annat kartellbildning genom prissamarbete eller uppdelning av marknader. 

Tillämpningen av förbudet påverkas inte av att samarbetet från någon parts sida var 

ofrivilligt.33 Det är upp till kommissionen att bevisa att ett samförstånd mellan företagen 

finns, och kommissionen har därmed en mycket essentiell roll i besvarandet av frågan 

om något konkurrensbegränsande avtal har förekommit.34  

3.2.3 Företag 
Företagsdefinitionen i FEUF är central för tillämpning av artikel 101 eftersom endast 

avtal mellan företag omfattas av förbudet. Någon definition av rekvisitet står inte att 

finna i FEUF varför det har utvecklats i praxis. EU-domstolen har uttalat att rekvisitet 

innefattar varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, vilket gäller oberoende av 

vilken rättslig form denna har och hur dess finansiering skett.35 Därefter har det 

konstaterats att utbjudandet av varor och tjänster konstituerar en ekonomisk 

verksamhet.36 Slutligen har EU-domstolen uttalat att en verksamhet som inte är att se 

som ekonomisk faller utanför artikelns tillämpningsområde, inkluderande verksamhet 

som har ett samband med utövande av offentlig makt.37 Det ska här dock påpekas att 

även offentliga organ omfattas av artikeln, i de fall dessa utför ekonomisk verksamhet.38 

Det kan därigenom konstateras att det är en mycket vid definition av företag som 

framkommit i EU-domstolens praxis, där omständigheterna i det enskilda fallet – 

kanske inte helt överraskande – ges stor betydelse.  

                                                
31 Whish & Bailey, Competition Law, s 103.  
32 Mål T-41/96 Bayer mot Kommissionen. 
33 Whish & Bailey, a a s 105.  
34 Goyder & Albors-Llorens, Goyder’s EC Competition Law, s 91.  
35 Mål C-41/90 Höfner och Elser mot Macrotron GmbH, punkt 21.  
36 Mål C-180/98 Pavlov, punkt 75. 
37 Mål C-309/99 Wouters mot Agemene Raad van de Nederlandsche Orde van Advocaten. 
38 Goyder & Albors Llorens, a a s 74. 
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3.2.4 Samhandelskriteriet 
Endast avtal som påverkar handeln på EU:s inre marknad omfattas av förbudet i artikel 

101 FEUF. Den skrivelsen tjänar som vägledning för vilka fall som täcks av EU-rätt 

respektive medlemsstaternas inhemska lagstiftning.39 Inledningsvis ska det påpekas att 

samhandelskriteriet är formulerat så att förbudet gäller om avtalet kan påverka handeln 

mellan medlemsstater – det finns alltså inget krav på bevisning om att någon påverkan 

faktiskt har skett. Förbudet är dock bara tillämpligt om det i viss mån är trovärdigt att 

handeln kan påverkas, och vidare krävs inte något uppsåt i förhållande till denna 

påverkan.40  

Här ska även de minimis-kriteriet nämnas. Det etablerades av EU-domstolen i målet 

Völk mot Vervaecke och går kort sagt ut på att avtal där parterna tillsammans har en 

mycket liten del av marknaden i vissa fall inte anses ha tillräcklig effekt för att anses 

vara konkurrensbegränsande enligt artikel 101 FEUF.41 Kommissionen har även 

publicerat ett tillkännagivande som behandlar kriteriet.42 

3.2.5 Konkurrensbegränsningskriteriet  
Av artikel 101 framgår att avtalet ifråga ska ha till syfte eller effekt att hindra, begränsa 

eller snedvrida konkurrensen. Rekvisiten är alternativa. Frågan om definitionen av dessa 

kriterier har debatterats alltsedan deras tillkomst och endast en mycket kort beskrivning 

av problemen ska göras här. Att ett avtal har till syfte att snedvrida konkurrensen är inte 

synonymt med att avtalsparterna har uppsåt till denna snedvridning. Den springande 

punkten är att avtalet som helhet, i sin natur, syftar till detta.43 För att konstatera att ett 

avtal har effekten av att snedvrida konkurrensen krävs istället att en ekonomisk analys 

görs.44 

 

                                                
39 Whish & Bailey, a a s 152.  
40 A a s 154.  
41 Mål 5/69 Völk mot Vervaecke,, Bellamy & Child, European Community Law of Competition, s 79.  
42 Se även kommissionens tillkännagivande EGT 2001/C 368/07. 
43 Whish & Bailey a a s 124. 
44 Goyder & Albors Llorens, a a s 121. 
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3.3 Missbruk av dominerande ställning 

3.3.1 Företag 
I likhet med artikel 101 FEUF är artikel 102 bara tillämplig då företag handlar på ett 

visst sätt. För definitionen av rekvisitet företag hänvisas till avsnitt 3.2.3 ovan.  

3.3.2 Samhandelskriteriet 
Samhandelskriteriet är detsamma i artikel 101 FEUF som i artikel 102. För definitionen 

av rekvisitet hänvisas därför till avsnitt 3.2.4 ovan.  

3.3.3 Dominerande ställning 
Av artikel 102 FEUF framgår att ett företags missbruk av en dominerande ställning är 

förbjudet. För tillämpning av förbudet krävs det därmed att det kan klargöras att ett visst 

företag har en dominerande ställning på den relevanta marknaden. Rekvisitet har av EU-

domstolen definierats så att det innebär att ett företags maktställning på den relevanta 

marknaden är så stark att företaget kan agera oberoende av sina konkurrenter, kunder 

och konsumenter och därigenom får möjlighet att förhindra effektiv konkurrens på 

denna marknad.45 Tillämpningen är inledningsvis beroende av att den relevanta 

marknaden definieras tydligt.46 Därefter måste det konstateras om en dominerande 

ställning finns på denna marknad, varvid bedömningen görs utifrån ett flertal olika 

bedömningsgrunder, där marknadsandelar är en relevant faktor.47 

Efter att det konstaterats att ett företag har en dominerande ställning på den relevanta 

marknaden måste det, för tillämpning av artikel 102 FEUF, klargöras om denna 

dominerande ställning existerar inom hela den inre marknaden eller åtminstone inom en 

väsentlig del av denna.  

3.3.4 Missbruk 
Vad som konstituerar ett missbruk har visat sig vara en mycket kontroversiell fråga.48 I 

artikel 102 exemplifieras fyra förfaranden som typiskt sätt är att se som missbruk, där 

begrepp som ”oskäliga affärsvillkor”, ”till nackdel för konsumenterna” och 

”konkurrensnackdel” tjänar som bedömningsgrunder till de olika förfarandena. Dessa 

begrepp är i sin tur tämligen svåra att specificera, varför bedömningen även blir 

                                                
45 Mål C-27/76 United Brands mot Kommissionen, p 65.  
46 Mål 6/72 Continental Can mot Kommissionen, p 32.  
47 Whish & Bailey a a s 191.  
48 A a s 201.  
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beroende av andra typer av faktorer. Sådana faktorer kan vara i vilken utsträckning den 

relevanta marknaden redan är försvagad av dominerande företag, hur marknaden är 

uppbyggd, om förfarandet backas upp av ett legitimt intresse och vilken effekt 

förfarandet har på konsumenterna.49  

Exploaterande missbruk har sin grund i att ett företag utnyttjar sin dominerande 

ställning på konsumenternas bekostnad.50 Denna typ av missbruk kan särskilt bestå i att 

marknaden påtvingas oskäliga inköps- eller försäljningspriser. Missbruket kan också 

bestå i att begränsa produktion eller teknisk utveckling på den relevanta marknaden.  

En annan form är exkluderande missbruk, som har sin grund i att ett företag tack vare 

sin dominerande ställning har möjlighet att utestänga konkurrenter från marknaden, 

exempelvis genom licens- eller leveransvägran. Denna form av utestängande kan 

förekomma såväl i horisontella som vertikala former.51  

 

3.4 Relevant marknad 

3.4.1 Bakgrund 
Att bestämma ett företags relevanta marknad är av yttersta vikt för tillämpningen av 

artikel 102 FEUF. En för smalt definierad relevant marknad leder till att det finns en 

risk för att ett företag anses ha en marknadsdominans som i praktiken inte existerar, 

vilket i förlängningen kan innebära att företaget i onödan påtvingas konkurrensrättsliga 

tvångsmedel.52 Motsatt förhållningssätt gäller förstås vid en alltför bred 

marknadsdefinition.  

Kommissionen har givit ut ett tillkännagivande som behandlar definitionen av 

relevant marknad.53 I tillkännagivandet framgår att den relevanta marknaden är en 

kombination av relevant produktmarknad och relevant geografisk marknad.  

3.4.2 Produktmarknad 
Den relevanta produktmarknaden definieras som den marknad där ”alla varor eller 

tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av 

                                                
49 Bellamy & Child a a s 947.  
50 Whish & Bailey, a a s 213.  
51 A a s 215 f.  
52 Bellamy & Child a a s 241.  
53 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03). 
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konsumenterna betraktas som utbytbara”.54 Inom denna definition skiljs det mellan 

utbytbarhet på efterfrågesidan jämte utbudssidan.  

Av tillkännagivandets punkt 13 framgår att utbytbarheten på efterfrågesidan är 

centrerad kring frågan om i vilken utsträckning konsumenter betraktar olika varor som 

utbytbara. Om olika varor är utbytbara befinner de sig på samma marknad. För 

besvarandet av denna fråga är SSNIP-testet vanligt förekommande, enligt vilket det i sin 

tur frågas om en liten men varaktig prisökning på de relevanta varorna skulle resultera i 

att konsumenterna bytte vara.55  

Frågan om utbytbarhet på utbudssidan kännetecknas istället av i vilken utsträckning 

det är möjligt för konkurrerande företag att ta sig in på det dominerande företagets 

marknad.56 I kommissionens tillkännagivande, punkt 21, exemplifieras förekomsten av 

utbytbarhet med frågan om i vilken utsträckning ett visst företag kan ställa om sin 

verksamhet för att tillfredsställa en förändrad efterfrågan hos konsumenterna. Om det är 

enkelt för ett företag att ställa om sin produktion av exempelvis tidningspapper till en 

annan papperskvalitet kommer kommissionen inte betrakta dessa olika 

papperskvaliteter som avskilda marknader.  

3.4.2.1 Primära marknader och härledda marknader 

I viss mån kan primära och sekundära marknader skiljas från varandra. En härledd 

marknad är en särskild typ av marknad som följer på den primära, men inte innehåller 

identiska produkter.57 Ett exempel på en sådan marknad är marknaden för reservdelar av 

olika slag. Ett annat exempel kan vara utvecklingen av tredjepartsspel för olika 

spelkonsoler. I dessa exempel är marknaderna för reservdelar respektive tredjepartsspel 

härledda i förhållande till de primära marknaderna för bilar och spelkonsoler.   

3.4.3 Geografisk marknad 
Relevant geografisk marknad definieras enligt kommissionens tillkännagivande, punkt 

8, som den marknad där konkurrensvillkoren för försäljning av de relevanta produkterna 

är likvärdiga. Det innebär i praktiken att den relevanta geografiska marknaden är 

beroende av vilket pris de relevanta produkterna säljs för. Andra relevanta faktorer 

inkluderar transportkostnader, kulturella skillnader och skillnader i handelsmönster.58 

                                                
54 97/C 372/03 p 7.  
55 Bellamy & Child a a s 262. 
56 A a s 270. 
57 Jones & Sufrin, EU competition law: texts, cases and materials, 302.  
58 Bellamy & Child a a s 285 ff. 
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3.5 Skyddsändamålet 
Arbetet behandlar en situation där ett immaterialrättsligt skydd ställs mot de 

konkurrensrättsliga reglerna i FEUF. Som framhållits under 2.3 ovan innebär detta att 

det är relevant att utreda vilka skäl som finns att skydda konkurrensen på så sätt som 

görs i artikel 101-102 FEUF.  

Det konkurrensrättsliga skyddet är uppbyggt med tre huvudsakliga mål: (1) att 

vidmakthålla effektiv konkurrens, (2) att vidmakthålla rättvis konkurrens samt (3) att 

harmonisera den inre marknaden inom EU.59 De argument som underbygger dessa mål 

är att uppfyllandet av målen medför lägre priser för konsumenter, bättre produkter, 

större utbud av produkter och bättre effektivitet än vad som hade gällt under ett 

monopol. Det centrala i denna argumentation är att medborgarnas välfärd ökar med 

effektiv konkurrens.60 Det har även framhållits att de konkurrensrättsliga reglerna har en 

innovationsfrämjande effekt eftersom de, genom att vidmakthålla effektiv konkurrens, 

tvingar företag att utvecklas för att behålla sin plats på marknaden.61 

En sammanfattande term för de olika skäl som bygger upp den konkurrensrättsliga 

regleringen är i min mening paraplybegreppet marknadsutveckling. Oavsett vilka 

effekter som kan skönjas i att en effektiv konkurrens skapas och vidmakthålls är 

samtliga argument samlade kring tanken att marknaden ska fungera väl och därigenom 

skapa arbete, välfärd, bra produkter för konsumenter och i slutändan goda livsvillkor för 

medborgarna.  

 

                                                
59 Anderman & Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s 25. 
60 Bellamy & Child, a a s 40f; Whish & Bailey, a a s 4.  
61 Anderman & Schmidt, a a s 13f.  
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4 Tekniska åtgärder  

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Allmänt om tekniska åtgärder och DRM  
En grundläggande term inom arbetets område är DRM-åtgärder. Det är en term som 

skiljer sig från begreppet tekniska åtgärder, som arbetet är centrerat kring. Det är svårt 

att tydligt definiera vad en DRM-åtgärd är för något, eftersom det är något av en 

samlingsdefinition för flera typer av sätt att skydda ett verk på. Ett förslag på definition 

är att se DRM-åtgärder som en kombination av ett flertal omständigheter vilkas syfte är 

att upprätthålla rättsinnehavares exklusivitet.62 Ett annat förslag är att se DRM-åtgärder 

som varje metod med vilken intellektuella tillgångar i digitalt format kan bevakas.63 

Begreppet definieras brett, med andra ord.  

Tekniska åtgärder kan däremot kortfattat definieras som olika sätt att skydda verk på, 

vilka i somliga fall lever upp till kraven för tillämpning av artikel 6 InfoSoc-direktivet.64 

Tekniska åtgärder, eller TPM-åtgärder som de ofta benämns, är därigenom en 

någorlunda smal term med vissa krav avseende dess definition. Alla tekniska åtgärder är 

därför även att betrakta som DRM-åtgärder, men motsatt förhållande gäller inte. DRM 

och TPM-åtgärder är därmed inte samma sak. Detta arbete är fokuserat på att analysera 

tekniska åtgärder och därför används endast det begreppet.  

4.1.2 Olika typer av tekniska åtgärder 
Ofta görs en åtskillnad mellan åtgärder som syftar till access control och åtgärder som 

syftar till copy control, det vill säga åtgärder som förhindrar tillgång till ett visst verk 

jämte åtgärder som förhindrar kopiering av ett verk.65 Kopieringsspärrar bygger i stor 

utsträckning på användning av kryptering. Materialet i de lagringsmedier som innehåller 

ett eller flera verk krypteras då på olika sätt vilket gör att det uteslutande kan spelas upp 

av anordningar som har tillgång till rätt krypteringsnycklar för att kunna läsa materialet 

och sedan spela upp det.66 Ett exempel på en kopieringsspärr är Content Scrambling 

                                                
62 Klang M, Copyright - copyleft: en guide om upphovsrätt och licenser på nätet, s 16. 
63 Schollin, Digital rights manegement – the new copyright,  s 149. 
64 Se avsnitt 4.2.2 angående kraven för skydd enligt InfoSoc-direktivet.  
65 Olsson, a a s 336. 
66 Westman i not 6 a a s 562. 
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System, (CSS). En annan vanligt förekommande spärr är Advanced Access Content 

System, (AACS), vilket bland annat används på Blu-Ray-skivor. Syftet med denna typ 

av åtgärd är att förhindra obehörig kopiering och, därigenom, distribution av verk. 

Inom spelbranschen är det vanligt att på olika sätt begränsa antalet gånger ett verk 

kan installeras på en viss hårdvara, exempelvis genom att kräva att spelkonsolen 

autentiserar installationen av verket online. Vidare används inom spelbranschen ofta 

även tekniska åtgärder som delvis är inbyggda i verksexemplaren och delvis i 

spelkonsolerna.67 

4.1.3 Användningsområdet 
Användningsområdet för tekniska åtgärder är att på olika tekniska sätt skydda verk. 

Användningen av tekniska åtgärder är även upphovsrättsligt skyddad. Skyddet av 

tekniska åtgärder representerar därför ett av flera lager skydd för verk – ett rättsligt 

skydd för det tekniska skyddet.68 

Analog teknik för fixering av verk i präglades av att man inte kunde framställa 

kopior av verksexemplar utan att en kvalitetsförlust inträffade.69 Digitala lagringsmedier 

kan istället kopieras ett obegränsat antal gånger utan kvalitetsförlust, vilket innebär att 

riskerna för otillåten kopiering är större i en digital miljö.70 Vidare är digital lagring av 

verk numera tveklöst vanligast.71 Dessa faktorer innebär att de tekniska åtgärder som 

idag, under rådande tekniska förutsättningar, kan användas för att skydda verk har 

mycket stor betydelse för rättsinnehavare.  

Tekniska åtgärder utgjordes i sin grundläggande form av olika typer av 

kopieringsskydd införlivade i exemplar av verk, vars syfte i förlängningen var att 

kontrollera användningen av verket ifråga.72 Dessa tekniska åtgärder har förändrats över 

tid och gått från att enbart utgöras av kopieringsspärrar införlivade i verk till att utgöras 

av avancerade skyddssystem bestående av tekniska komponenter införlivade i verk och i 

                                                
67 Se exempelvis C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl samt MD 2011:29.  
68 Westman, Tekniska åtgärder – teknik, juridik och politik, NIR 2002 (3) s 226-250, s 226; Walter & von 
Lewinsky a a s 1068.  
69 Clapperton & Corones, Locking In Customers, Locking Out Competitors: Anti Circumvention Laws in 
Australia and Their Potential Effect on Competition in High Technology Markets, MULR 2006(3) s 657-
715, s 660. 
70 Westman, Tekniska åtgärder. Nordiskt införande av artikel 6 i infosoc-direktivet, NIR 2003 (6) s 559-
580, s 562.  
71 Som ett exempel kan nämnas att den sista VHS-spelaren tillverkades sommaren 2016. Se 
http://www.svt.se/kultur/medier/nu-tillverkas-varldens-sista-vhs-spelare.  
72 Still i not 1, a a s 2.   
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anordningar för att spela upp verk som tillsammans med standardiserade system på 

marknaden skapar ett starkt tekniskt skydd för kontroll av dessa verk.73 

Användningen av tekniska åtgärder har därigenom kommit att bli mycket 

betydelsefull för rättsinnehavares kontroll av sina verk och har kommit att påverkat hur 

marknaden för utnyttjande av verk ser ut. Utöver att enbart skydda verk syftar dessa 

system i många fall till att säkerställa att marknader och distributionskanaler 

upprätthålls, exempelvis genom att enbart tillåta vissa typer av verk att spelas upp på 

vissa särskilda anordningar för uppspelning.74 Denna typ av åtgärd var länge standarden 

i Apples iTunes, där verk nedladdade genom datorprogrammet enbart kunde spelas upp 

i Apples egna anordningar.75 Vidare används denna metod i mycket hög utsträckning i 

tevespelsbranschen, exempelvis genom att företaget Nintendo infört spärrar vilka 

innebär att spel från Nintendo enbart kan köras i företagets egna konsoler samt att andra 

företags spel inte kan köras i Nintendos konsoler.76 

Det kan i enlighet med det ovan sagda konstateras att tekniska åtgärder utöver sitt 

ursprungliga syfte – att skydda verk från olovlig kopiering – nu kommit att utgöra 

grunden för skapande och upprätthållande av olika typer av affärsmodeller. De tekniska 

åtgärderna har visat sig vara mycket effektiva i detta hänseende och används i hög ut-

sträckning av olika företag.  I det följande redogörs för vilket rättsligt skydd de tekniska 

åtgärderna för närvarande har.  

 

4.2 Det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder 

4.2.1 Internationellt ramverk 
Som behandlats ovan är en mycket stor del av den nu gällande upphovsrättsliga 

regleringen baserad på de internetkonventioner som antogs av WIPO i Geneve 1996.77 

Särskilt reglerna för skydd av tekniska åtgärder är harmoniserade genom 

konventionerna.78 Det innebär att det är av intresse att utreda vilket skydd tekniska 

åtgärder har i enlighet med internetkonventionerna. 

                                                
73 A a s 95 f.  
74 Clapperton & Corones a a s 662. 
75 Still i not 1, a a s 96.  
76 Se, som ett exempel på detta C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl.  
77 Se ovan, under 2.1. 
78 Still i not 1, a a s 10.  
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Artikel 11 WCT och artikel 18 WPPT fastslår att kringgående av effektiva tekniska 

åtgärder, som används i samband med den upphovsrättsliga förfoganderätten, är 

förbjudet. Bestämmelsen är brett formulerad, vilket har lämnat ett stort utrymme för 

variationer i medlemsstaternas implementering. Konventionstexten klargör exempelvis 

inte vad som menas med att de tekniska åtgärderna ska vara effektiva. Strikt taget utgör 

formuleringen heller inget förbud mot att tillverka eller sprida produkter vars syfte är att 

underlätta kringgående (så kallade preparatory acts), eftersom konventionstexten endast 

förbjuder själva kringgåendet. Det har dock framhållits att tillverkningen av preparatory 

acts skall anses förbjudas av WCT:s förpliktelse om att upprätthålla ett adekvat skydd 

mot kringgående av tekniska åtgärder. 79  

Eftersom InfoSoc-direktivet är en implementering av internetkonventionerna 

redogörs för direktivet i det följande. Vidare behandlas datorprogramdirektivets skydd 

av tekniska åtgärder nedan. Detta arbetes avgränsning till att gälla EU-rätt innebär dock 

att de svenska reglerna, som dessutom utgör en implementering av InfoSoc-direktivet, 

inte tas upp.  

4.2.2 InfoSoc-direktivet 
Skyddet av tekniska åtgärder utgår från artikel 6 InfoSoc-direktivet, vilket är en 

specialisering i förhållande till fördragen WCT och WPPT.80 Trots att artikeln är 

uppdelad i punkter måste dessa samläsas för att kunna förstås. Definitionen av teknisk 

åtgärd framgår i artikel 6.3. I artikel fastslås att varje metod som utformats till att 

förhindra handlingar med avseende på verk som inte är tillåtna omfattas av 

definitionen. Det innebär att åtgärder med ett annat syfte faller utanför skyddet och 

därigenom får kringgås.81 För att omfattas av regleringen som sådan krävs dock att de 

tekniska åtgärderna också är effektiva, vilket framgår i artikel 6.1. Definitionen av vad 

som är att se som effektivt i sammanhanget framgår i sin tur av artikel 6.3 andra 

meningen. Den klargör att tekniska åtgärder är effektiva om de uppfyller 

skyddsändamålet. Denna definition utgör därmed regleringens skyddsobjekt.  

Med avseende på artikelns skyddsobjekt framgår skyddets utformning av artikel 6.1 

och 6.2. Artikel 6.1 klargör att det ska vara förbjudet att kringgå en effektiv teknisk 

åtgärd. Den som genomför ett sådant kringgående ses som inträngare i den aktuella 

                                                
79 Reinbothe & von Lewinski, The WIPO Treaties on copyright, a commentary on the WCT, the WPPT 
and the BTAP, s 173. 
80 Walter & von Lewinski a a s 1069.  
81 Olsson, a a s 339. 
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upphovsrätten.82 Artikel 6.2 stadgar därefter att det även ska vara förbjudet att på olika 

sätt befatta sig med preparatory acts som (a) sålts i syfte att kringgå, (b) endast har ett 

begränsat syfte utöver att kringgå, eller (c) huvudsakligen är skapade för att genomföra 

ett kringgående av en teknisk åtgärd.  

Det rättsliga skyddet mot preparatory acts gäller dock inte anordningar med ett annat 

kommersiellt syfte än att kringgå de tekniska åtgärderna.83 Vidare är skyddsobjektet 

begränsat till att enbart utgöras av tekniska åtgärder vilka har ett syfte som är 

upphovsrättsligt relevant – proportionalitetsprincipen gäller för bestämmelsen.84 Det 

innebär att tekniska åtgärder vars syfte inte är att skydda ett verk inte omfattas av 

skyddet enligt artikel 6. Vad tillämpningen av proportionalitetsprincipen närmre innebär 

behandlas nedan under 6.3. 

I förhållande till de upphovsrättsliga undantagsreglerna i artikel 5 InfoSoc-direktivet 

har skyddet av tekniska åtgärder vållat viss debatt, eftersom skyddet av de tekniska 

åtgärderna kan gälla oberoende av om någon av undantagsreglerna avseende verket 

ifråga kan tillämpas. Därigenom får skyddet av de tekniska åtgärderna i vissa fall gälla 

närmast oinskränkt. Relationen mellan skyddet för tekniska åtgärder och 

upphovsrättsinskränkningarna regleras i artikel 6.4, och artikeln är baserad på 

frivillighet hos medlemsstaterna. I de fall en sådan frivillighet inte infinner sig har 

medlemstaterna ibland möjlighet och ibland skyldighet att säkerställa att 

upphovsrättsinskränkningarna kan utnyttjas av användarna, allt beroende på vilken 

inskränkning det är fråga om. Här ska artikel 6.4 stycke 2 särskilt uppmärksammas, som 

anger att upphovsrättsinskränkningen gällande privatkopiering inte är en sådan 

inskränkning som måste säkerställas av medlemsstaterna. Artikel 6.4 stycke 4 ska även 

särskilt uppmärksammas, som fastslår att första och andra styckena i artikeln inte gäller 

för tekniska åtgärder som skyddar verk vilka är föremål för e-handel. Denna lösning har 

kritiserats för att vara otydlig, dåligt underbyggd och anklagats för att rubba balansen 

mellan rättsinnehavare och slutanvändare.85 

4.2.3 Datorprogramdirektivet 
Även i datorprogramdirektivet har ett visst mått av skydd av tekniska åtgärder 

uppställts. Artikel 7.1 c) föreskriver att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder 
                                                
82 Levin, a a s 215. 
83 Skäl 47-48. 
84 Levin a a s 216.  
85 Se exempelvis Still, a a; Akester, Technological accommodation of conflicts between freedom of 
expression and DRM: the first empirical assessment; Westman i not 4 a a s 243. 
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mot behandling av hjälpmedel för kringgående av en teknisk åtgärd, om dessa 

hjälpmedels enda syfte är att underlätta ett sådant kringgående.  

Denna formulering visar upp betydande skillnader i förhållande till InfoSoc-

direktivets regler. Kravet för att en preparatory act ska omfattas av 

datorprogramdirektivets regler är väsentligt mycket högre ställt än kravet i 6.2 InfoSoc-

direktivet. InfoSoc-direktivet ställer krav på att anordningen endast har ett begränsat 

kommersiellt intresse utöver att kringgå en teknisk åtgärd, vilket är klart mycket lättare 

för en upphovsman att argumentera för än att anordningens enda syfte är att kringgå en 

teknisk åtgärd. Vidare förbjuder inte datorprogramdirektivet den kringgående åtgärden 

som sådan, eftersom någon artikel motsvarande artikel 6.1 InfoSoc-direktivet inte står 

att finna.   

Det har argumenterats för att artikel 7.1 c) datorprogramsdirektivet tillämpas 

oberoende av undantagen i artikel 4-5 InfoSoc-direktivet.86 Denna tolkning försvåras 

dock av att det i artikeln framgår att anordningarna som avses är sådana vars syfte är att 

underlätta kringgåenden utan tillstånd. Tolkningen försvåras även av skäl 50 i ingressen 

till InfoSoc-direktivet, där det framgår att harmoniseringen av skyddet för tekniska 

åtgärder inte ska hämma handlingar som utförs i enlighet med 5.3 och 6 i 

datorprogramdirektivet.   

 

4.3 Skyddsändamålet 
Förekomsten av ett skydd av tekniska åtgärder har väckt viss debatt om vad skyddet 

egentligen är för något. Är det fråga om upphovsrätt eller någonting helt annat? Inom 

denna fråga kan flera olika ståndpunkter urskiljas. Vissa har argumenterat för att 

skyddet av tekniska åtgärder ska betraktas som ett fristående skydd, separerat från 

upphovsrätten som sådan. Argumentet för denna ståndpunkt har sin utgångspunkt i att 

tekniska åtgärder i vissa fall skyddas oberoende av deras koppling till en existerande 

upphovsrätt.87 Det har därvid anförts att skyddet av tekniska åtgärder har skapat en rätt 

att kontrollera tillgång som väsentligt skiljer sig från en rättsinnehavares övriga 

förfoganderätter.88  

                                                
86 Vantsiouri, A legislation in bits and pieces; the overlapping anti-circumvention provisions of the 
Information Society Directive, the Software Directive and the Conditional Access Directive and their 
implementation in the UK, EIPR 34 (9) s 593. 	 
87 Westman, i not 4 a a s 240 ff. 
88 Still, a a s 109. 
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Ingressen till InfoSoc-direktivet vittnar om ett motsatt förhållningssätt, vilket särskilt 

framgår av skäl 47 och 48. Uttalandena där präglas istället av synen på tekniska åtgärder 

som en integrerad del av det upphovsrättsliga systemet. Även kommissionen och 

generaladvokat Sharpston har fastslagit att reglerna för skydd av tekniska åtgärder inte 

avser att skapa några nya rättigheter än de som ursprungligen tillskrivits 

upphovsmannen.89 I EU-domstolens avgörande i Nintendomålet konstaterades även att 

det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder bara gäller mot kringgåenden som gör 

upphovsrättsligt intrång.90 Det innebär att andra handlingar inte omfattas av skyddet.   

I linje med avgörandet i nintendomålet kan det också argumenteras för att skyddet av 

tekniska åtgärder inte ska ses som ett fristående skydd, separerat från upphovsrätten. 

Skyddet av tekniska åtgärder existerar i syfte att säkerställa rättsinnehavares möjligheter 

att på ett verkningsfullt sätt realisera sin ensamrätt till ett upphovsrättsligt verk i 

informationssamhället.  

Det ovan sagda innebär i sin tur att det vore felaktigt att dra slutsatsen att 

upphovsrätten som sådan och skyddet för tekniska åtgärder har identiska 

skyddsändamål. Skyddet av tekniska åtgärder motiveras av upphovsrättens samspel med 

den tekniska utvecklingen, vilket framgår av skäl 47 i ingressen till InfoSoc-direktivet. 

Skyddet existerar för att ge upphovsrätten kraft i informationssamhället. Upphovsrätten 

som sådan existerar dock med ett större principiellt syfte, där värnandet av det 

intellektuella skapandet och dess innovationsförmåga är av stor vikt.91 Det kan sägas att 

skyddet av tekniska åtgärder existerar för att säkerställa upphovsrättens tillämpning i 

praktiken.92  

Skyddet av tekniska åtgärder motiveras därför strikt taget inte av samma principiella 

skäl som upphovsrätten. Vi kan alltså inte helt frikoppla det upphovsrättsliga skyddet av 

tekniska åtgärder från den upphovsrättsliga ensamrätten, men inte heller fastslå att 

skyddet av tekniska åtgärder är upphovsrätt – för det är det inte. Det är, kort sagt, ett 

mellanting.  

                                                
89 Se Generaladvokat sharpstons förslag till avgörande i mål C 355/12, p 72 och not 20. 
90 Mål C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl, pp 26-28, mer om målet nedan under 6.1. 
91 Se ovan under 2.2.2. 
92 Walter & von Lewinski a a s 1065.  
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5 Skadlig användning av tekniska åtgärder 

5.1 Allmänt 
Lagstiftningen som skyddar tekniska åtgärder eftersträvar att säkerställa upphovsrättens 

genomslag i informationssamhället. Det hindrar dock inte att olika rättsinnehavare kan 

använda tekniska åtgärder på ett sätt som sträcker sig långt utanför nämnda syfte. Sedan 

regleringens tillkomst har varnande röster höjts inom den juridiska doktrinen om att 

tekniska åtgärderna vållar skada i samhället. Gemensamt för dessa olika 

argumentationer är att det anses finnas en risk för att rättighetsinnehavare dels använder 

skyddet av tekniska åtgärder på ett skadligt sätt, men även att rättighetsinnehavare 

använder de tekniska åtgärderna som sådana på ett sätt som skadar ett skyddsvärt 

intresse. Nedan följer en redogörelse över de huvudsakliga fall när denna typ av 

användning kan ske.  

5.2 Reverse engineering 
Reverse engineering är en företeelse som innebär att olika, oftast immaterialrättsligt 

skyddade, objekt såsom uppfinningar eller datorprogram bryts ner och analyseras för att 

en förståelse om deras funktion ska uppnås.93 Syftet är i många fall att därefter skapa en 

liknande produkt. Denna form av behandling av olika objekt omfattas inte av den 

upphovsrättsliga ensamrätten. Det är alltså fritt fram att genomföra reverse engineering, 

och förfarandet är viktigt för den tekniska utvecklingen hos många företag. 

Det har länge diskuterats vilken effekt användningen av tekniska åtgärder kan ha på 

möjligheterna att genomföra reverse engineering. Det har inom denna fråga funnits en 

oro för att en långtgående användning av tekniska åtgärder riskerar att underminera 

dessa möjligheter, vilket i sin tur underminerar möjligheterna till innovation.94 Företag 

har även i vissa fall använt sig av tekniska åtgärder – och särskilt skyddet av dessa – på 

ett sätt som har haft en begränsande effekt på vetenskaplig forskning. Det har gått till så 

                                                
93 van Rooijen, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of 
interoperability in computer programs, s 64. 
94 Vinje, A brave new world of technical protection systems: will there still be room for copyright?, s 434. 
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att dessa företag har hotat att dra forskare inför rätta om de i för stor utsträckning 

försökt blottlägga brister hos vissa tekniska åtgärder.95  

En av riskerna som användningen av tekniska åtgärder medför är enligt det ovan 

anförda därigenom att företag, som har en stark marknadsposition, kan förhindra teknisk 

utveckling och innovation. Det kan ske dels genom att tekniska åtgärder som går utöver 

syftet att skydda upphovsrätt ställs upp, och dels genom att skyddet av tekniska åtgärder 

kan åberopas som ett rättsligt hot av företag för att stävja att mindre företag utreder hur 

de tekniska åtgärderna fungerar.96 Effekten av en sådan användning är givetvis att den 

verkar begränsande för den effektiva konkurrensen på marknaden och begränsar i 

synnerhet incitamenten för innovation och utveckling i allmänhet. En sådan användning 

angriper därigenom både konkurrensrättsliga och upphovsrättsliga skyddsändamål. 

 

5.3 Användarhänsyn 
Det har även uppmärksammats att användningen av tekniska åtgärder kan påverka olika 

slag av användarintressen.97 I vissa fall är den upphovsrättsliga ensamrätten inskränkt 

såtillvida att enskilda har rätt att ta del av ett verk utan att rättsinnehavarens medgivande 

krävs.98 Tekniska åtgärder kan i dessa fall användas på så sätt att enskilda användare 

fråntas möjligheten att utnyttja inskränkningen i den upphovsrättsliga ensamrätten 

genom att tillgången till verket begränsas. Tekniska åtgärder som begränsar enskilda 

användares möjligheter till ett sådant utnyttjande kan även erhålla skydd i flera 

rättsordningar, då medlemstaterna ofta är fria att själva avgöra om de upphovsrättsliga 

inskränkningarna också ska innebära att tekniska åtgärder får kringgås.     

Återigen framträder därigenom en möjlighet för rättsinnehavare att på ett mycket 

vidsträckt sätt kontrollera sina verk. De tekniska åtgärderna kan användas för att 

förhindra att legitima anspråk på en viss rättighet görs. I somliga fall (beroende på 

vilken medlemsstat man befinner sig i) kan denna användning till och med vara skyddad 

av regleringen som omger de tekniska åtgärderna. 

                                                
95 Hinze, Brave new world, ten years later: Reviewing the impact of policy choices in the implementation 
of the WIPO internet treaties’ technological protection measure provisions, s 806. 
96 Liu & Gu, Delineating the scope of protection for Technological Protection Measures in an Equitable 
way: Approaches of US & EU – A frame of Reference for China’s Legislation, s 37. 
97 Still, Drm och användarhänsyn, s 568. 
98 Se ovan under 2.2.3. 
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5.4 Utestänganden 
En annan situation som kan uppstå vid användning av tekniska åtgärder är att deras 

funktion, utöver att skydda ett upphovsrättsligt verk, också utestänger andra företag från 

en viss marknad. Många mål rörande tekniska åtgärder har rört frågan om så kallade 

mod chips, vilka installeras på spelkonsoler för att kringgå tekniska åtgärder på dessa, 

och om försäljningen av sådana är att se som en hantering av preparatory acts.99 Ett 

stort problem har i dessa fall varit att bedöma huruvida de tekniska åtgärderna har varit 

skyddade med hänvisning till proportionalitetsprincipen i InfoSoc-direktivet. Ett annat 

problem har rört frågan om i vilket syfte försäljningen av mod chips har gjorts, eftersom 

en tillämpning av förbudet mot kringgåenden av tekniska åtgärder kräver att 

befattningen med preparatory acts gjorts i syfte att begå upphovsrättsintrång.   

Företag med stor marknadsdominans har möjlighet att begränsa konkurrens och 

innovation genom att, medelst mycket långtgående tekniska åtgärder, stänga ute 

konkurrenters produkter från sin marknad. Ett tevespelsföretag kan till exempel göra det 

omöjligt för användare att spela andra spel än just det företagets på en given spelkonsol 

– trots att ett sådant förfarande inte är något upphovsrättsintrång. Det kan liknas vid att 

tekniska åtgärder snarare används som ett svärd än en sköld.100  

Utestängande användning av tekniska åtgärder är givetvis särskilt ingripande i de fall 

företaget som använder de tekniska åtgärderna besitter en stor marknadsdominans. En 

liknelse kan här göras till de fall då olika företag vägrat ge ut licenser för tillverkning av 

olika typer av varor. Företagens ensamrätt medger ett sådant agerande, men det kan ha 

stora konsekvenser för konsumenter och konkurrenter. I somliga fall leder sådan 

licensvägran till att företagen åläggs tvångslicensiering.101 

 

5.5 Slutsatser 
Ovan gjorda framställning exemplifierar ett par av de problem som dels användningen 

och dels skyddet av tekniska åtgärder kan föra med sig. Den skadliga användningen av 

tekniska åtgärder angriper flera olika skyddsvärda intressen. Den verkar hämmande för 

fri konkurrens och innovation på marknaden, begränsar forskningsmöjligheter inom 

området och riskerar att beröva konsumenter vissa möjligheter att utnyttja verk. De 

                                                
99 Se bl a C-355/12 Nintendo m fl mot PC Box srl, MD 2011:29.  
100 Ciro & Fox, Competition v copyright protection in the digital age, s 331. 
101 Denna fråga behandlas utförligare nedan under avsnitt 6.  
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situationer när denna användning blir särskilt allvarlig är då en viss rättighetshavare är 

innehavare av en stor marknadsdominans. Det ligger därför nära till hands att fråga sig 

om en sådan användning skulle kunna utgöra ett konkurrensrättsligt relevant problem 

och begränsas därigenom. 
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6 Immaterialrätt och konkurrensrätt i praxis 

6.1 Allmänt 

6.1.1 Konkurrensrätten som immaterialrättens gräns 
Det kännetecknande elementet hos all immaterialrätt är att ett subjekt innehar en 

ensamrätt att agera med avseende på ett immateriellt objekt. Innehavaren av denna 

ensamrätt har makten att kontrollera marknaden för det immateriella objektet, vare sig 

det rör sig om exempelvis en bok, ett tevespel eller en uppfinning. Denna rätt att 

kontrollera marknaden kan i sin tur ta sig uttryck som omfattas av de 

konkurrensrättsliga förbuden. Frågan här är i vilka fall konkurrensrätten sätter gränserna 

för hur en innehavare av en immaterialrätt får agera.  

Det ovan sagda innebär inte att det föreligger en permanent motsättning mellan 

immaterialrätten och konkurrensrätten, eftersom dessa två rättssystem i vissa aspekter 

tjänar samma grundläggande skyddsändamål. Som har behandlats ovan är ett centralt 

skyddsändamål inom immaterialrätten, särskilt upphovsrätten, att främja innovation och 

investeringar i den innovativa marknaden.102 Ett av konkurrensrättens skyddsändamål är, 

å sin sida, också att främja innovation genom att en effektiv konkurrens vidmakthålls.103 

Det sagda innebär att immaterialrätt och konkurrensrätt, i dagens synsätt, i mångt och 

mycket tjänar samma övergripande syfte i betydelsen av att båda rättsordningarna syftar 

till att verka för innovation, en effektiv resursfördelning och ekonomisk välfärd.104 

Frågan är hur mycket den typen av argumentation egentligen säger om de problem 

som kan förekomma då ett visst subjekts användning av en immaterialrätt tränger in på 

konkurrensrättens område. Den ovan förda argumentationen lider av att skälen för 

upprätthållande av de båda rättsordningarna är för allmänt hålla. I en förenklad version 

låter det nästan som att såväl immaterialrätt som upphovsrätt finns till för att alla ska ha 

det bra. En så allmänt hållen argumentation är inte användbar för besvarandet av frågan 

om vilken rättsordning som ska ges företräde vid en kollision. Trots att immaterialrätt 

och konkurrensrätt i mycket allmänt hållna termer har gemensamma skyddsändamål 

förekommer nämligen situationer när de två rättsordningarna hamnar i konflikt. 

                                                
102 Ovan under 2.3. 
103 Ovan under 3.5.  
104 Se Whish & Bailey a a s 812 f.  
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Följande avsnitt ska därför undersöka i vilka situationer en sådan konflikt kan 

uppkomma och hur denna konflikt har behandlats i EU-domstolens praxis. 

6.1.2 Konkurrensbegränsande tekniska åtgärder 
Eftersom detta arbete rör användningen av tekniska åtgärder och dess förhållande till 

EU:s konkurrensrätt ska några påpekanden nu inledningsvis göras. Användningen av 

tekniska åtgärder är någonting som företag huvudsakligen sysslar med ensamt. Det rör 

sig som bekant om olika metoder att skydda verk som dessa företag bjuder ut. Själva 

valet att använda sig av tekniska åtgärder konstituerar inget avtal eller samarbete och 

därför kommer framställningen i det följande inte ta upp de situationer då användningen 

av immateriella ensamrätter utmanas av artikel 101 FEUF. Istället ligger fokus i det 

följande på de fall då användning av immateriella ensamrätter prövas gentemot artikel 

102 FEUF, som en form av missbruk av dominerande ställning. Detta fokus ligger 

också i linje med de problem användningen av tekniska åtgärder har medfört, vilka i 

stor utsträckning är beroende av ett dominerande företags enskilda agerande.105 

  

6.2 Missbruk av immateriella rättigheter 

6.2.1 Missbruksbegreppets utveckling 
När ett företag med en dominerande ställning på den inre marknaden innehar en 

immaterialrätt kräver de konkurrensrättsliga reglerna att vederbörande företag inte 

använder denna ensamrätt för att snedvrida konkurrensen. EU-domstolen har i ett flertal 

olika fall begränsat sådana företags handlingsutrymme, vilket exemplifieras nedan. Att 

EU-domstolen genomfört denna typ av begränsningar beror till viss del på att begreppet 

missbruk har utvidgats. Missbruksbegreppet anses numera inkapsla ett skydd för 

konkurrenter på den relevanta marknaden. Begreppet anses därmed innefatta missbruk 

som utestänger företag från den relevanta marknaden.106  Det ska här dock framhållas att 

det aldrig kan utgöra missbruk att bara vara innehavare av en immateriell rättighet.107 

6.2.2 Former av missbruk av immateriella rättigheter 
Användningen av immateriella rättigheter har i EU-domstolens praxis visat sig kunna 

utgöra missbruk av en dominerande ställning i en rad olika situationer. Ett dominerande 
                                                
105 Se ovan under avsnitt 5. 
106 Anderman & Schmidt, a a s 75.  
107 Whish & Bailey a a s 840 samt artikel 345 FEUF. 
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företag kan hindras från att köpa andra företag verksamma på samma marknad.108 Det 

kan även förhindras att kräva oskäligt höga royaltyersättningar vid licensiering av en 

immateriell rättighet.109 Till slut kan företag även i vissa fall tvingas licensiera rätten att 

använda en immateriell rättighet.110 Gemensamt för dessa typer av användning är att de 

avviker från det gängse sättet att använda immaterialrätter.  

Frågan om användning av tekniska åtgärder kan vara att se som missbruk av 

dominerande ställning har ännu inte prövats i EU-domstolens praxis. I Nintendomålet, 

vilket rörde ett företags användning av tekniska åtgärder införlivade dels i exemplar av 

tevespel och dels i spelkonsoler, var ett argument från svaranden inriktat på denna fråga.  

Frågan om konkurrensrättens tillämpning på användningen av tekniska åtgärder är 

beroende av två stora huvudsakliga frågor. Dels måste det klargöras vilket skydd själva 

skyddet av de tekniska åtgärderna har. Därefter måste det klargöras i vilka fall 

konkurrensrättsliga åtgärder kan tillämpas på användningen av immateriella rättigheter 

och på vilka grunder det kan ske. Nintendomålet är centralt för besvarandet av den 

första frågan och därför analyseras det i avsnittet nedan. Därefter följer en analys av i 

vilka fall tvångslicensiering har avkrävts en rättsinnehavare.  

 

6.3 Nintendomålet  

6.3.1 Bakgrund 
I Nintendomålet framförde tre företag knutna till Nintendo en talan, enligt vilken 

motparterna PC Box Srl och 9net Srl hade kringgått tekniska åtgärder uppställda av 

Nintendo-företagen. De tekniska åtgärder som klaganden hade uppställt utgjordes av en 

igenkänningsanordning i de spelkonsoler Nintendo-företagen sålde och krypterings-

koder i lagringsmedierna för de verk som konsolerna skulle spela upp. Enligt Nintendo-

företagen var användningsområdet för deras tekniska åtgärder att förhindra att pirat-

kopierade spel kördes på konsolerna, då spel som saknade krypteringskoden i lagrings-

mediet inte kunde spelas upp på spelkonsolerna.   

PC Box Srl sålde Nintendos spelkonsoler tillsammans med programvara som 

kringgick Nintendo-företagens tekniska åtgärder, enligt egen utsago i syfte att 

oberoende producerad programvara skulle kunna spelas upp på spelkonsolerna. Enligt 

                                                
108 Mål T-51/89 Tetra Pak Rausing mot Kommissionen; Whish & Bailey a a s 847.  
109 Mål T-30/89 Hilti AG mot Kommissionen. 
110 Denna form av missbruk behandlas mer ingående nedan, under 6.4. 
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Nintendo-företagen var PC Box Srl:s främsta syfte med sina anordningar att kringgå 

Nintendos tekniska åtgärder. PC Box Srl menade å sin sida att Nintendo-företagens 

tekniska åtgärder existerade för att förhindra uppspelning av all oberoende producerad 

programvara.  

Nintendo-företagen väckte talan mot PC Box Srl och 9Net Srl vid den italienska 

domstolen Tribunale di Milano som vilandeförklarade målet för att ställa två frågor till 

EU-domstolen. Den första frågan avsåg definitionen av teknisk åtgärd. Den andra 

frågan rörde räckvidden av det rättsliga skyddet mot kringgående av tekniska åtgärder. 

6.3.2 Besvarandet av frågorna 
Frågan om definitionen av begreppet tekniska åtgärder besvarades mycket kortfattat i 

EU-domstolens skäl. Efter att inledningsvis ha konstaterat att inget i InfoSoc-direktivet 

ger stöd för att Nintendo-företagens typ av tekniska åtgärder skulle uteslutas från 

begreppet framhöll EU-domstolen att en sådan bred definition av begreppet även går i 

linje med huvudsyftet med InfoSoc-direktivet. Domstolen konstaterade att det är av 

avgörande betydelse för det intellektuella skapandet att en hög skyddsnivå för 

upphovsrätt upprätthålls.111 Slutsatsen var därmed att tekniska åtgärder som dels 

införlivats i anordningar som används för att spela upp verk och dels införlivats i verken 

som sådana utgör tekniska åtgärder i InfoSoc-direktivets mening.  

Den andra frågan rörde räckvidden av det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder. EU-

domstolen delade upp svaret på den hänskjutande domstolens fråga i två delar, där den 

ena delen rörde frågan om i vilka fall tekniska åtgärder tillmäts skydd enligt direktivet 

och den andra delen rörde frågan om i vilka fall befattningen med preparatory acts är 

förbjuden.  

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att proportionalitetsprincipen, som framgår 

i artikel 6.2 InfoSoc-direktivet parat med skäl 47-48 i direktivets ingress, innebär att de 

tekniska åtgärder som används för att skydda ett verk inte får gå utöver vad som är nöd-

vändigt för att uppnå syftet att förhindra olovliga förfoganden av verket.112 Den 

slutsatsen innebär i sin tur att det måste utredas vilka andra tekniska åtgärder som skulle 

varit användbara för att nå syftet men mindre ingripande i förhållande till aktiviteter 

från tredje mans sida som inte kräver godkännande av rättsinnehavaren.113 

                                                
111 Mål C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl, pp 26-28.  
112 Mål C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl, pp 30-31. 
113 Mål C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl, pp 32-34. 
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Svarets andra del var hänförlig till vilken användning av preparatory acts som ska 

anses falla inom InfoSoc-direktivets förbud. EU-domstolen uttalade att utgångspunkten 

för bedömningen skulle vara de kriterier som framgår i artikel 6.2 InfoSoc-direktivet, 

och att bedömningen var beroende av hur de kringgående komponenterna hade använts 

i praktiken. För bedömningen av om en särskild anordning har till syfte att kringgå en 

teknisk åtgärd är bevisning angående tredje mans faktiska användning av komponenten 

relevant.114  

Sammantaget innebär domstolens skäl att de preparatory acts det är fråga om, för att 

förbjudas av InfoSoc-direktivet, ska användas för att kringgå tekniska åtgärder och 

därefter underlätta eller syfta till att intrång i upphovsrätt genomförs, till exempel 

genom att piratkopierade spel körs på konsolen.115 Det sagda innebär i sin tur att det är 

tillåtet att sälja komponenter som syftar till något annat – till exempel att oberoende 

producerad programvara ska kunna köras på konsolen. Detta är fallet eftersom tekniska 

åtgärder som i för stor utsträckning begränsar möjligheterna att spela upp oberoende 

producerad programvara inte är skyddade av InfoSoc-direktivet och därigenom får 

kringgås. Preparatory acts som används för att kringgå tekniska åtgärder för att sedan 

möjliggöra uppspelning av oberoende producerad programvara underlättar därmed inte 

något olovligt kringgående eftersom syftet med dem inte är att möjliggöra uppspelning 

av piratkopierat material. Därför klargör EU-domstolen också att det är relevant att 

utreda hur ofta en preparatory act faktiskt används för att underlätta olovliga 

kringgåenden av tekniska åtgärder. 

6.3.3 Generaladvokatens förslag till avgörande 
Trots att EU-domstolens dom är prejudicerande finns anledning att kort studera 

generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i målet. Generaladvokaten 

uppmärksammade nämligen den kollision mellan upphovsrätt och konkurrensrätt som 

målet aktualiserar, även om denna fråga därefter inte behandlades.116 Generaladvokat 

Sharpston uttalade att det var uppenbart att frågan i målet också var av 

konkurrensrättslig art, men att den inte kunde behandlas eftersom den nationella 

domstolens frågor var begränsade till de upphovsrättsliga aspekterna.  

                                                
114 Mål C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl, pp 34-36. 
115 Mål C 355/12 Nintendo m fl mot PC Box Srl, pp 25, 32 och 36. 
116 Generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i mål C 355/12, p 28. 
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6.3.4 Nintendomålet i doktrinen 
EU-domstolens svar på den hänskjutande domstolens första fråga har kritiserats i 

doktrinen. Som svar på EU-domstolens konstaterande om att inget i InfoSoc-direktivet 

talar mot att tekniska åtgärder inbyggda i konsoler omfattas av regleringen, har det 

anförts att ingenting heller talar för den slutsatsen.117 Domstolens skäl var i denna fråga 

att en hög skyddsnivå för upphovsrätt måste fastställas. Det har framhållits att det skälet 

är anknutet till upphovsrätten som sådan, och inte till skyddet av tekniska åtgärder.118 

Den springande punkten i resonemanget är att definitionen nu är för bred och att denna 

bredd inte motiveras av skälen för skydd av tekniska åtgärder. Som behandlats ovan kan 

tekniska åtgärder, i synnerhet omfattande sådana, användas på sätt som är skadligt för 

ett antal skyddsvärda intressen. En alltför bred definition av skyddet kan då leda till att 

skadliga tekniska åtgärder tillmäts skydd enligt InfoSoc-direktivet, vilket inte är en 

önskvärd situation. Denna kritik understöds även av att det i InfoSoc-direktivets 

definition av tekniska åtgärder uttalas att det är varje teknik som förhindrar otillåtna 

förfoganden med avseende på verk. I formuleringen av artikel 6.2 InfoSoc-direktivet 

framgår kort och gott inte något som starkt tyder på att skydd införlivade i spelkonsoler 

omfattas av regleringen.   

Motsatta förhållningssätt finns givetvis också representerade i doktrinen, där EU-

domstolens resonemang snarare fastslås. Den springande punkten i dessa resonemang 

är, precis som hos EU-domstolens argumentation, att InfoSoc-direktivet inte gör någon 

åtskillnad mellan skydd som införlivats i konsoler gentemot skydd som införlivats i 

verksexemplar.119    

Faktum kvarstår, att EU-domstolen utvecklat rekvisitet på nämnda sätt. I skälen för 

avgörandet framgår nämligen med all önskvärd tydlighet att Nintendo-företagens typ av 

tekniska åtgärder är skyddade av InfoSoc-direktivet.  

6.3.5 Nintendomålets konsekvenser 
För frågan om definitionen av tekniska åtgärder innebär avgörandet att InfoSoc-

direktivets skyddsobjekt har preciserats. Att tekniska åtgärder införlivade i anordningar 

för uppspelning av verk omfattas av begreppet innebär att rättsinnehavare ges mycket 

                                                
117 Favale, A Wii too stretched? The ECJ extends to game consoles the protection of DRM - on tough 
conditions, EIPR 37(2) s 102.  
118 Favale, A a s 103.  
119 Ficsor, TPM systems to protect video games and illegal ”mod chips” to circumvent them – in the light 
of a referral to the CJEU, s 18.   
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stora möjligheter att uppnå ett rättsligt skydd för sina tekniska åtgärder. Begreppet 

öppnar särskilt upp för att access control-åtgärder, vilka förhindrar användning av verk 

som inte härrör från rättighetshavaren, som utgångspunkt skyddas av InfoSoc-

direktivet. Det innebär att det finns en risk att en tillverkare av spelkonsoler, DVD-

spelare eller mjukvara för medieuppspelning i operativsystem bygger in tekniska 

åtgärder som begränsar möjligheterna att spela upp inte bara piratkopierat material utan 

även oberoende producerat material. Denna risk minskar dock genom tillämpning av 

den proportionalitetsprincip som måste genomföras vid bestämmandet av huruvida de 

tekniska åtgärderna förtjänar skydd eller inte.  

I såväl avgörandet som i förslaget till avgörande konstaterades att skyddet av 

tekniska åtgärder är beroende av proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen 

innebär att rättsinnehavare inte får skydd för sina tekniska åtgärder om de tekniska 

åtgärderna i allt för stor utsträckning går utöver syftet att skydda upphovsrätten från 

intrång. Om det kan klargöras att mindre ingripande åtgärder, som fortfarande lever upp 

till syftet att effektivt skydda verket, står till buds för rättsinnehavaren förtjänar inte de 

oproportionerliga tekniska åtgärderna skydd enligt InfoSoc-direktivet, vilket innebär att 

det inte är olagligt att kringgå dem eller befatta sig med preparatory acts som förenklar 

ett sådant kringgående. Det innebär att företag som använder sig av tekniska åtgärder 

måste vara vaksamma på hur ingripande dessa är för att minska risken att de tekniska 

åtgärderna saknar skydd.  

EU-domstolen uttalade också att tredje mans användning måste beaktas vid 

avgörandet av om en viss anordning är att se som befattningen med preparatory acts 

eller inte. Rättsinnehavare måste då bevisa att tredje man huvudsakligen använder 

anordningarna för att göra intrång i upphovsrätt, och inte något annat. Rättsinnehavarna 

har därmed ålagts en hög bevisbörda i dessa fall. 

6.3.5.1 Nintendomålets konkurrensrättsliga konsekvenser 

Som generaladvokat Sharpston uppmärksammade men inte analyserade exemplifierar 

Nintendomålet även en principiell kollision mellan upphovsrätt och konkurrensrätt. 

Avgörandet innebär dock att det i viss mån finns ett inbyggt konkurrensrättsligt skydd i 

InfoSoc-direktivet. Eftersom tekniska åtgärder som är oproportionerliga, i förhållande 

till syftet att förhindra upphovsrättsintrång, inte är skyddade av InfoSoc-direktivet 

kommer åtgärder som huvudsakligen syftar till att stänga ute konkurrens inte omfattas 

av skyddet. Klargörandet av proportionalitetsprincipens funktion innebär även att de 
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tekniska åtgärdernas potentiellt innovationshämmande funktion minskas något. Det är 

fallet eftersom alltför långtgående tekniska åtgärder inte skyddas av InfoSoc-direktivet 

och att andra företag kan kringgå de tekniska åtgärderna utan att riskera att dömas för 

det i domstol – såvida deras syfte inte varit att begå ett upphovsrättsintrång.  

Det ovan sagda innebär dock inte att samtliga konkurrensrättsliga problem undviks 

genom avgörandet. InfoSoc-direktivet ger bara vissa typer av tekniska åtgärder skydd 

mot kringgåenden av dem, men direktivet innehåller inget förbud mot att använda sig av 

tekniska åtgärder. Oavsett vilket skydd en teknisk åtgärd har kan den som utgångspunkt 

fortfarande användas av en rättsinnehavare. Det innebär att rättsinnehavaren fortfarande 

som utgångspunkt kan hämma konkurrensen på den relevanta marknaden, varför det är 

relevant att analysera i vilka fall en sådan användning kan begränsas med hjälp av 

konkurrensrättsliga tvångsmedel. 

 

6.4 Licensvägran 

6.4.1 Allmänt 
Frågan om i vilka fall ett subjekt kan tvingas licensiera rätten att använda en viss 

immaterialrätt har länge varit hett debatterad och bär stora likheter med frågan om i 

vilka fall användningen av tekniska åtgärder kan begränsas med konkurrensrättsliga 

tvångsmedel. Denna fråga har prövats av EU-domstolen i ett antal avgöranden vilka 

redogörs för nedan. Sammanfattningsvis kan det konstateras att tvångslicensiering 

endast ska användas i exceptionella fall.120 Som huvudregel gäller alltjämt att 

rättsinnehavare har ensamrätt över den aktuella rättigheten. Det ligger i sakens natur att 

denna ensamrätt i vissa fall kan komma att begränsa olika företags tillgång till en viss 

marknad.121 

6.4.2 Volvo och Renault 
Frågan om licensvägran prövades första gången i två fall rörande reservdelar till bilar.122 

Båda målen kretsade kring frågan om det kunde anses vara missbruk att ett bilföretag 

vägrade licensiera ut mönsterrättigheterna till reservdelar för deras bilar. Dessa 

licensrättigheter skulle användas av tredje män vilka ämnade tillverka och sälja 

                                                
120 Whish & Bailey a a s 840.  
121 Jones & Sufrin, a a s 511.  
122 Mål 238/87, AB Volvo mot Erik Veng samt Mål 53/87, CICCRA och Maxicar mot Renault. 
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reservdelarna. EU-domstolen uttalade inledningsvis att möjligheten att hindra tredje 

män från att använda mönsterskyddet utgör kärnan i det särskilda skydd som 

immaterialrätten upprätthåller och att en licensvägran inte i sig kan utgöra missbruk av 

dominerande ställning.123 Denna typ av missbrukande användning uttalade domstolen 

särskilt kunde bestå i att företaget (1) på arbiträr grund vägrar licensiera rätten till 

enskilda bilreparatörer, (2) tar ut oskäligt höga priser för denna licensiering, eller (3) 

vägrar tillhandahålla reservdelar till modeller vilka fortfarande används på marknaden. 

Därigenom framgår att särskilda omständigheter krävs för att ensamrätten ska 

begränsas. Dessa användningsformer är bara relevanta i de fall företaget ifråga har en 

dominerande ställning på marknaden och användningen påverkar handeln mellan 

medlemsstater.124 EU-domstolen kom dock fram till att den nationella domstolen inte 

visat att något missbruk av dominerande ställning förelåg.125  

6.4.3 Magill 
I en serie avgöranden rörande företaget Magill utvecklades EU-domstolens praxis inom 

området. Rättsfrågan rörde upphovsrättsligt skyddade teveguider. Magill ville 

sammanställa tre separata teveguider i en större, veckoutgiven, guide. Vid denna 

tidpunkt fanns ingen sådan sammanställd guide, och för att kunna ge ut en sådan 

behövde Magill licenser från de tre berörda teveföretagen vilka vägrade ge ut sådana.  

Kommissionen konstaterade att företagen hade missbrukat sina enskilda 

dominerande ställningar i och med denna licensvägran.126 Målen prövades efter 

överklagan av såväl förstainstansrätten som EU-domstolen, vilka båda kom till samma 

slutsats som kommissionen.127 Domstolens avgörande var alltså att de tre berörda 

företagen hade gjort sig skyldiga till missbruk av dominerande ställning.  

I detta fall underströk EU-domstolen att innehav av en ensamrätt inte per definition 

skapar en dominerande ställning på den inre marknaden, men att de tre företagen i målet 

i praktiken hade monopol på den information de vägrade lämna ut.128 Domstolen 

konstaterade, genom hänvisning till Volvo mot Veng, att användningen av en ensamrätt 

under exceptionella omständigheter kunde utgöra missbruk av dominerande ställning.129 

                                                
123 Mål 238/87 AB Volvo mot Erik Veng, p 8. 
124 Mål 238/87 AB Volvo mot Erik Veng, p 9. 
125 Mål 238/87 AB Volvo mot Erik Veng, p 10. 
126 OJ [1989] L 78/43. 
127 Mål T-69/89 RTE mot Kommissionen; Mål C-241-242/91 P Magill. 
128 Mål C-241-242 P Magill, p 48-49.  
129 Mål C-241-242 P Magill, p 50.  
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Dessa omständigheter ansågs i målet vara förhållandena att (1) det inte fanns något 

substitut för den sammanställda teveguiden för vilken det fanns en efterfrågan på 

marknaden, (2) företagens licensvägran därigenom förhindrade tillkomsten av en ny 

produkt på marknaden, (3) det inte fanns något berättigat skäl att vägra en sådan licens, 

samt (4) att företagen reserverat marknaden för sådana teveguider för sig själva.130   

Det har i anslutning till målet uttalats att det befäster att licensvägran inte per 

definition utgör missbruk av dominerande ställning.131 Det har också framhållits att det i 

avgörandet inte framgick om omständigheterna som talade för att licensvägran utgjorde 

missbruk var kumulativa eller alternativa, samt att det inte framgick huruvida de var 

nödvändiga eller tillräckliga för att slutsatsen skulle nås.132  

Det kan däremot konstateras att avgörandet också befäste rekvisitet exceptionella 

omständigheter som ett krav för begränsning av ensamrätten genom konkurrensrättsliga 

medel.  

6.4.4 IMS Health 
I målet IMS Health utvecklade EU-domstolen sin praxis i denna fråga ytterligare. Målet 

rörde ett system som redogjorde för information om regional försäljning av läkemedel i 

Tyskland. Den strukturerade fördelningen av informationen var upphovsrättsligt 

skyddad enligt tysk lag, ett skydd som IMS Health var innehavare av. Användningen av 

denna struktur hade dock kommit att bli industriell standard. När ett annat företag 

började sälja ett system med snarlik struktur förbjöds försäljningen av tysk domstol 

efter begäran av IMS Health. Frågan var om IMS Health vägran att licensiera rätten till 

strukturen utgjorde missbruk av dominerande ställning.  

EU-domstolen konstaterade återigen att innehavet av en ensamrätt inte per definition 

utgör missbruk, men att det under exceptionella omständigheter kan anses utgöra det.133 

I målet fastslog domstolen att uppfyllandet av tre kumulativa rekvisit var tillräckligt för 

att licensvägran skulle anses vara missbruk.134 Dessa förutsättningar var (1) att företaget 

som vill erhålla licensen avser att skapa en ny produkt på marknaden, (2) att licensen är 

nödvändig såtillvida att licensvägran utestänger all konkurrens på en härledd marknad 

samt (3) att denna vägran inte är berättigad av objektiva skäl. EU-domstolen uttalade 

även att det enda tillfället då konkurrensrätten kan ställas över den immateriella 
                                                
130 Mål C-241-242 P Magill, p 54-56. 
131 Jones & Sufrin a a s 515. 
132 A a s 516. Även Whish & Bailey a a s 840.  
133 Mål C-418/01 IMS Health GmbH & Co OHG mot NDC Health GmbH & Co KG, p 34-35. 
134 Mål C-418/01 IMS Health GmbH & Co OHG mot NDC Health GmbH & Co KG, p 38 och 52. 
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ensamrätten är de fall då licensvägran hindrar utvecklingen av en härledd marknad till 

nackdel för konsumenterna.135 Genom den slutsatsen kan det konstateras att avgörandet 

syftar till att skydda konsumenterna och inte konkurrenterna på marknaden. 

Bedömningen av de kriterier EU-domstolen uttalat överlämnades till den nationella 

domstolen.  

Man kan ställa sig frågande till i vilken utsträckning denna härledda marknad måste 

te sig som faktisk och i vilken utsträckning det är en hypotetisk marknad. I Magill var 

marknaden för sammanställda teveguider någorlunda definitiv, något som inte var för 

handen i IMS.136 I vilket fall kan det konstateras att målet ytterligare klargör vad 

exceptionella omständigheter kan utgöras av.  

6.4.5 Microsoft 
I Microsoft-målet var frågan om Microsofts vägran att lämna ut gränssnittsinformation 

var att se som missbruk av dominerande ställning. Denna gränssnittsinformation var 

nödvändig för konkurrenters möjligheter att utveckla datorprogram som kunde 

konkurrera med Microsofts egna i operativsystemet Windows. Operativsystemet var 

upphovsrättsligt skyddat och Microsofts vägran att lämna ut gränssnittsinformationen 

rättfärdigades enligt företaget i och med att företagets ensamrätt. Efter att 

kommissionen funnit att Microsofts vägran utgjort missbruk av dominerande ställning 

överklagades målet av Microsoft.137  

I målet konstaterade förstainstansrätten att tre omständigheter särskilt var relevanta 

för bedömningen av om exceptionella omständigheter förelegat. Dessa var inkluderade i 

ovan behandlad praxis, nämligen (1) att vägran är relaterad till en produkt på en härledd 

marknad för vilken licensen är nödvändig, (2) att vägran exkluderar konkurrens på den 

marknaden och (3) att vägran exkluderar utvecklingen av en produkt för vilken det finns 

ett konsumentbehov.138 Förstainstansrätten gick därefter vidare och konstaterade att 

nödvändighetskriteriet var uppfyllt.139 Det konstaterades även att all effektiv konkurrens 

på den relevanta marknaden skulle begränsas.140 Rekvisitet angående produktutveckling 

tolkades i ljuset av artikel 102 FEUF. Förstainstansrätten krävde inte att en specifik ny 

                                                
135 Mål C-418/01 IMS Health GmbH & Co OHG mot NDC Health GmbH & Co KG, p 48. 
136 Jones & Sufrin, a a s 520.  
137 Mål T-201/04, Microsoft mot Kommissionen. 
138 Mål T-201/04, Microsoft mot Kommissionen, p 332-334. 
139 Mål T-201/04, Microsoft mot Kommissionen, p 369-436.  
140 Mål T-201/04, Microsoft mot Kommissionen, p 479-620. 
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produkt skulle hindras från att tillverkas, utan att licensvägran i fallet skulle leda till en 

begränsning av teknisk utveckling på området.141  

Microsofts vägran innebar att konsumenter tvingades använda Microsofts produkter 

parat med att företagets konkurrenter låstes ute från marknaden.142 Förstainstansrätten 

fastslog att Microsoft gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning. 

Det kan alltså konstateras att Microsoftmålet i hög utsträckning var beroende av hur 

företagets vägran påverkade konsumenterna i det enskilda fallet. Parat, givetvis, med de 

andra kriterierna EU-domstolen utvecklat på området.  

 

6.5 Slutsatser  
Nintendomålet har visat sig ha viss betydelse för frågan om i vilka fall användningen av 

tekniska åtgärder kan begränsas med hjälp av konkurrensrättsliga medel. I 

Nintendomålet klargjordes nämligen proportionalitetsprincipens närmare tillämpning 

vid bestämmandet av vilka tekniska åtgärder som skyddas av InfoSoc-direktivet. I 

denna tillämpning finns ett konkurrensrättsligt skydd inbyggt. Tekniska åtgärder vilka 

går utöver syftet att skydda verk från intrång skyddas inte av InfoSoc-direktivet. 

Tekniska åtgärder vilka i allt för stor utsträckning begränsar konkurrensen kan därmed i 

vissa fall förlora sitt skydd av InfoSoc-direktivet. 

Det ska dock även framhållas att Nintendomålet även klargjort att definitionen av en 

skyddad teknisk åtgärd är mycket bred. Eftersom åtgärder införlivade i konsoler, och 

inte bara i själva verksexemplaren, omfattas av skyddet i InfoSoc-direktivet är skyddet 

vidsträckt. Det kan leda till att tekniska skydd som i sin natur kommer ha en kraftigt 

konkurrensbegränsande effekt kan komma att vara skyddade ändå, så länge de uppfyller 

proportionalitetsprincipen och andra mindre ingripande åtgärder inte stått till buds.  

I de fall de tekniska åtgärderna har upphovsrättsligt skydd blir frågan hur starkt 

skyddet är i förhållande till de konkurrensrättsliga kraven. Ovan gjorda redogörelse över 

praxis som kretsar kring frågan om licensvägran vittnar om att även svaga upphovsrätter 

(som de i Magill och IMS Health) kräver att exceptionella omständigheter föreligger för 

att de ska kunna begränsas med hjälp av konkurrensrättsliga medel. Om skyddet för 

tekniska åtgärder kan anses vara av samma dignitet som det upphovsrättsliga skyddet 

som sådant kan det därigenom visa sig vara mycket svårt att begränsa användningen av 

                                                
141 Mål T-201/04, Microsoft mot Kommissionen, p 647.  
142 Whish & Bailey a a s 845. 



 48 

dem. Härvid måste man alltså skilja på möjligheten att begränsa användningen av 

tekniska åtgärder vilka har skydd, och möjligheten att begränsa användningen av 

tekniska åtgärder vilka inte har skydd (exempelvis eftersom de inte lever upp till 

proportionalitetsprincipen).  
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7 Missbruk av tekniska åtgärder  

7.1 Allmänt 
I följande avsnitt ställs arbetets syfte på sin spets. Mot bakgrund av det rättsliga 

ramverket, regleringarnas olika skyddsändamål och utvecklingen av frågan i praxis 

analyseras här i vilka fall användningen av tekniska åtgärder kan begränsas med 

konkurrensrättsliga medel. Denna fråga aktualiserar ett möte mellan tre enskilt 

betydelsefulla rättsområden: konkurrensrätten, immaterialrätten och det särskilda 

skyddet av tekniska åtgärder.  

Framställningen tar sikte på möjligheterna att se användningen av tekniska åtgärder 

som missbruk av dominerande ställning, enligt artikel 102 FEUF. Anledningen till det 

är att denna form av konkurrensbegränsning bär störst likhet med de fall då 

användningen av tekniska åtgärder kan vara skadlig. Ett exempel på ett sådant fall är att 

ett företag inte använder tekniska åtgärder för att skydda verk utan i huvudsak för att 

kontrollera marknaden och förhindra konkurrens på en härledd marknad. Framställ-

ningen tar därigenom sikte på den fråga som lämnades obesvarad i Nintendomålet.  

Den övergripande frågan är beroende av ett flertal delfrågor. För att tillämpa artikel 

102 FEUF krävs att det rör sig om ett företag, vilket har dominans på den relevanta 

marknaden, vars missbruk påverkar handeln mellan medlemsstaterna. I den följande 

framställningen behandlas inte företagsrekvisitet eller samhandelskriteriet eftersom 

rekvisiten får anses vara någorlunda oproblematiska i sammanhanget.143 De särskilda 

svårigheterna uppkommer istället i förhållande till marknadsdefinitionen och 

definitionen av missbruk. I förlängningen är frågan om praxis rörande licensvägran är 

tillämplig på problemet, trots att det rör sig om tekniska åtgärder och inte upphovsrätt 

per se.  

 

                                                
143 Detta beror på dels på att det är ett teoretiskt problem framställningen är inriktat på, vilket gör det svårt 
att avgöra vilket företag man inriktar sig på. Vidare är definitionerna av rekvisiten mycket breda och 
vållar sällan några större problem i praxis. I vilket fall förutsätts att rekvisiten är uppfyllda i den teoretiska 
situation avsnittet behandlar. 
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7.2 Tillämpningen av artikel 102 FEUF 

7.2.1 Marknadsdefinitionen och tekniska åtgärder 
Som redogjorts för ovan är den relevanta marknaden i konkurrensrättsligt hänseende en 

kombination av relevant produktmarknad och relevant geografisk marknad. För att 

kunna klargöra vilken den relevanta produktmarknaden är måste det utrönas om det 

avseende en viss produkt föreligger utbytbarhet på utbuds- jämte efterfrågesidan. 

Relevant geografisk marknad bestäms utifrån flera faktorer som knyter en marknad till 

en särskild geografisk plats. 

Eftersom tekniska åtgärder skyddar ett immateriellt föremål är det givetvis svårt att 

klargöra vilken den relevanta marknaden är.  En särskild svårighet härvid är just frågan 

om vilken produktmarknad ett företag befinner sig på. De marknader där tekniska 

åtgärder används är också präglade av att ett antal starka företag har stora delar av 

marknaden, där företag som Apple, Google, Nintendo, Playstation och Microsoft kan 

tjänstgöra som exempel.  

I dessa fall är det positivt för företagen om en bred definition av relevant marknad 

görs, eftersom det innebär att deras marknadsdominans i det fallet kommer anses vara 

mindre än om en smal definition av relevant marknad görs. En alltför bred definition av 

relevant marknad leder också till att ett starkt företag i sin ensamhet kan bestämma vem 

som får tillträde till den marknad som företaget är aktivt på. I Microsoft-målet 

förhindrades exempelvis interoperabilitet mellan olika produkter genom Microsofts 

vägran att lämna ut gränssnittsinformation. Det ledde i sin tur till att konkurrensen 

begränsades på såväl Microsofts primära marknad som på härledda marknader för 

tredjepartskomponenter. Definitionen av primär marknad har alltså effekter även 

utanför just den specifika marknaden. Detsamma gäller givetvis de marknader där 

tekniska åtgärder används. 

Det kan exempelvis ifrågasättas om spelföretagen Nintendo och Playstation är aktiva 

på samma marknad. Frågan är då om marknaden kan definieras som anordningar för 

uppspelning av multimedia i allmänhet, eller om det anses finnas separata marknader 

för Nintendo-spel respektive spel från Playstation. Det kan härvid inte dras några säkra 

slutsatser eftersom frågan är beroende av konsumenternas handelsmönster, men det kan 

konstateras att det inte är omöjligt att de två företagen anses vara aktiva på separata 

marknader eftersom spelen som körs på deras konsoler i så stor utsträckning är 

särpräglade att de inte är utbytbara på efterfrågesidan. I det fallet skulle exempelvis 
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Nintendo anses vara utpräglat dominerande på marknaden för spel som kan köras på 

Nintendokonsoler. Det kan också konstateras att de tekniska åtgärderna i ett sådant fall 

bidrar till att upprätthålla täta skott mellan dessa olika spelmarknader. Eftersom tevespel 

bara kan spelas på vissa konsoler påverkar givetvis användningen av tekniska åtgärder 

konsumenternas handelsmönster såtillvida att utbytbarheten på efterfrågesidan minskas. 

Marknaden är i dessa fall företagsspecifik och användningen av tekniska åtgärder kan 

på en sådan marknad få en utökad effekt som utestänger konkurrens på olika härledda 

marknader – exempelvis på marknaden för tredjepartsspel.  

7.2.2 Användning av tekniska åtgärder som en form av missbruk 
Frågan om i vilka fall användning av tekniska åtgärder kan anses utgöra missbruk är 

dels en fråga om vilken effekt användningen av åtgärderna har på den relevanta 

marknaden och dels en fråga om vilket skydd användningen av de tekniska åtgärderna 

har. En konkurrensrättslig begränsning av användningen av tekniska åtgärder skulle 

innebära att lagstiftaren tvingade ett subjekt att sluta skydda sina upphovsrättsligt 

skyddade verk. I ovan behandlad praxis angående licensvägran av immaterialrätter 

framgick att exceptionella omständigheter krävs för att kunna begränsa sådan 

licensvägran. Detta beror på att vägran att licensiera ut immaterialrätter är en del av 

dessa immaterialrätters särskilda skyddsändamål. Frågan är om samma kriterier ska 

tillämpas på användningen av tekniska åtgärder eller om artikel 102 FEUF kan 

tillämpas utan kravet på exceptionella omständigheter.  

För besvarandet av frågan måste en första distinktion göras mellan de tekniska 

åtgärder som är skyddade av InfoSoc-direktivet och de tekniska åtgärder som saknar ett 

sådant skydd. Nintentomålet har klargjort att tekniska åtgärder som går utöver syftet att 

skydda ett upphovsrättsligt verk och istället används för att, exempelvis, kontrollera 

marknader och begränsa konkurrens i huvudsak inte omfattas av InfoSoc-direktivets 

skydd. Det innebär att det står klart att den typen av tekniska åtgärder inte under några 

omständigheter är föremål för någon särskild konkurrensrättslig tillämpning. Denna typ 

av tekniska åtgärder får kringgås av vem som helst och kan utan exceptionella 

omständigheter förbjudas med hjälp av konkurrensrättsliga medel.  

Vad gäller tekniska åtgärder som har skydd av InfoSoc-direktivet hamnar frågan i ett 

annat läge. Dessa berörs av ett skydd som är av upphovsrättslig art men inte underbyggs 

av samma moraliska skäl som den upphovsrättsliga ensamrätten. Skyddet av tekniska 

åtgärder är ett skydd som byggs upp av skälet att upphovsrätten ska behålla sin relevans 
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även i informationssamhället. Det är inte samma sak som det upphovsrättsliga 

skyddsändamålen, vilka byggs upp av såväl naturrättsliga som utilitaristiska argument 

med kärnan att intellektuell innovation ska främjas.  

Tillämpningen av konkurrensrättsliga tvångsmedel är beroende av exceptionella 

omständigheter då det är immaterialrättens särskilda skyddsändamål som angrips 

genom tvångsmedlen. Skyddsändamålet är för handen vid licensvägran, men inte vid 

användning av tekniska åtgärder för att skydda verk. Användningen av tekniska 

åtgärder är därför inte särskilt skyddsvärd på samma sätt som vägran att licensiera en 

immaterialrätt, vilket leder till slutsatsen att rekvisitet exceptionella omständigheter inte 

kan tillämpas i det fallet. Det ovan sagda gäller oavsett om de tekniska åtgärderna 

skyddar en starkare upphovsrätt än de som varit för handen i målen angående 

licensvägran, eftersom användningen av tekniska åtgärder kort och gott inte kan 

likställas med utnyttjandet av den upphovsrättsliga ensamrätten. Som redogjorts för 

ovan utgör skyddet av tekniska åtgärder ett komplement till upphovsrätten som sådan, 

men är inte upphovsrätt i sak. Därför är inte skyddet av tekniska åtgärder lika 

skyddsvärt som skyddet av upphovsrätt, varför kravet på exceptionella omständigheter 

inte är för handen vid en prövning av om användningen av skyddade tekniska åtgärder 

kan begränsas konkurrensrättsligt.  

Såväl skyddade som oskyddade tekniska åtgärder kan därför angripas 

konkurrensrättsligt utan något krav på att exceptionella omständigheter ska vara för 

handen. Slutsatsen gäller i vilket fall enligt nuvarande praxis. Praxis angående 

licensvägran har dock påverkan på denna fråga såtillvida att den exemplifierar de fall då 

användningen av tekniska åtgärder kan vara särskilt skadlig för konkurrensen. Ett 

dominerande företags användning av tekniska åtgärder kan riskera att eliminera 

konkurrensen på marknader som härleder från den primära marknaden, exempelvis 

marknader för utveckling av tredjepartsspel eller reservdelar. Används tekniska åtgärder 

för att förhindra sådan utveckling riskerar de att anses begränsa teknisk utveckling till 

nackdel för konsumenterna, såsom det stipuleras i artikel 102 FEUF. I det fallet är det 

troligt att användningen av åtgärderna skulle förbjudas av kommissionen.    
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7.3 Slutsatser 
Den ovan gjorda framställningen leder till slutsatsen att företag, som använder sig av 

tekniska åtgärder, kommer behöva vara uppmärksamma på i vilken utsträckning de 

tekniska åtgärderna har effekter som kan hämma konkurrensen på den inre marknaden. 

Det ovan sagda gäller eftersom de tekniska åtgärderna inte är särskilt skyddsvärda i 

konkurrensrättsligt hänseende. Att tekniska åtgärder inte är särskilt skyddsvärda innebär 

nämligen att det finns stora möjligheter att begränsa användningen av dem med hjälp av 

konkurrensrättsliga tvångsmedel. Detta kan i teorin innebära att användningen av 

mycket starka tekniska åtgärder som är skyddade enligt InfoSoc-direktivet, och därmed 

tjänar det godtagbara syftet att skydda ett upphovsrättsligt verk från intrång, i större 

utsträckning riskerar att begränsas konkurrensrättsligt än andra immaterialrättsligt 

skyddade förfaranden.  

För att rekvisitet exceptionella omständigheter ska gälla användningen av tekniska 

åtgärder krävs att frågan om konkurrensrättslig begränsning av användningen av 

tekniska åtgärder prövas i EU-domstolen. Det är dock långt ifrån säkert att skyddet av 

tekniska åtgärder anses vara lika skyddsvärt som upphovsrätt i allmänhet, då det inte 

bärs upp av samma moraliska skäl. Visserligen har skyddsområdet för skyddet av 

tekniska åtgärder definierats mycket brett av EU-domstolen varför det inte heller är helt 

otänkbart att skyddet av tekniska åtgärder anses vara mer skyddsvärt än tillämpningen 

av konkurrensrättsliga tvångsmedel. Som läget ser ut nu innebär dock mycket starka 

tekniska åtgärder en inte obetydlig risk för de företag som använder dem.   

Avgörandet i Nintendomålet klargör att somliga tekniska åtgärder saknar skydd och 

därför får kringgås, till exempel om de uteslutande är till för att begränsa konkurrensen 

på en härledd marknad. Målet är dock inte av någon större betydelse för frågan om i 

vilka fall användningen av tekniska åtgärder kan begränsas konkurrensrättsligt.  
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8 Avslutning 
I det här arbetet har användningen av tekniska åtgärder behandlats, särskilt med 

avseende på i vilka fall användningen av sådana åtgärder – när denna användning är 

skadlig – kan begränsas konkurrensrättsligt. Skyddet av tekniska åtgärder är av 

upphovsrättsligt art och arbetet har därigenom studerat en kollision mellan olika 

rättsområden. Mot bakgrund av det rättsliga ramverket bakom konkurrensrätten, 

upphovsrätten och det upphovsrättsliga skyddet av tekniska åtgärder samt praxis som 

berör området har det analyserats i vilka fall användningen av tekniska åtgärder kan 

begränsas.  

Den första frågeställningen var ett hjälpmedel för att klargöra vilken användning av 

tekniska åtgärder som är konkurrensrättsligt relevant. Arbetet har klargjort att 

användningen av tekniska åtgärder numera inte enbart syftar till att skydda verk utan i 

flera fall även till att kontrollera marknader på olika sätt. Denna typ av användning kan 

negativt påverka innovation, förekomsten av reverse engineering och konkurrenters 

tillträde till den primära, eller härledda, marknaden. Dessa tillfällen kännetecknas av att 

användningen av de tekniska åtgärderna är en form av maktmissbruk där användaren av 

de tekniska åtgärderna innehar en dominerande position på marknaden. Denna slutsats 

var relevant för besvarandet av de följande frågeställningarna.  

Den andra frågeställningen rörde skyddet av de tekniska åtgärderna och frågan om 

hur detta skydd ska beaktas i förhållande till skyddet av den upphovsrättsliga ensam-

rätten. Det har i denna fråga framhållits att skyddet av tekniska åtgärder skiljer sig från 

den upphovsrättsliga ensamrätten genom de skäl som föranleder dess existens. Skyddet 

av tekniska åtgärder är därför inte att se som jämställt med den upphovsrättsliga ensam-

rätten, eftersom det förstnämnda skyddet inte är lika skyddsvärt.   

Frågan om Nintendomålets påverkan på skyddet av tekniska åtgärder var 

utgångspunkt i arbetets tredje frågeställning. Det har härvid framgått att Nintendomålet 

klargjort att skyddet av tekniska åtgärder inkluderar ett brett spektrum av olika åtgärder 

och även klargjort att skyddet begränsas av proportionalitetsprincipen. I arbetet har det 

dock även konstaterats att Nintendomålets påverkan på uppsatsens huvudsakliga 

frågeställning inte är särskilt stor.  

De ovan behandlade frågeställningarna leder sedermera fram till arbetets fjärde och 

huvudsakliga frågeställning, som rörde frågan om i vilka fall användningen av tekniska 
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åtgärder kan begränsas konkurrensrättsligt. Det har i denna fråga konstaterats att 

användningen av tekniska åtgärder – vare sig de är skyddade av InfoSoc-direktivet eller 

inte – kan begränsas konkurrensrättsligt utan att hänsyn behöver tas till att vissa 

tekniska åtgärder kan vara skyddade. Denna begränsning kan göras på samma grunder 

som all övrig tillämpning av de konkurrensrättsliga reglerna. Skyddet av de tekniska 

åtgärderna är nämligen inte av den arten att några särskilda regler för konkurrensrättens 

tillämpning är för handen.  

Dessa slutsatser kan kanske höja ett och annat ögonbryn eftersom de innebär att det 

ibland är fel av rättsinnehavare att med hjälp av tekniska åtgärder försöka skydda sina 

verk. Dock ska man i detta hänseende komma ihåg att det är mycket utpräglade fall som 

omfattas av EU:s konkurrensregler. Vidare har frågan ännu inte prövats i domstol och 

det är fullt möjligt att EU-domstolen kommer till slutsatsen att även skyddet av tekniska 

åtgärder kräver exceptionella omständigheter för att kunna angripas konkurrensrättsligt. 

Där befinner vi oss dock inte än.  
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