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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens informationssamhälle är digitala databaser ett ovärderligt redskap för 

sammanställande och åtkomst av information. Digitala databaser är inte bara ett sätt att 

lagra och sammanställa information utan också ett användarvänligt och enkelt sätt att 

komma åt information. Såväl privat som offentlig sektor använder databaser till 

forskning, som registerverktyg, studier etc. Även privatpersoner använder dagligen  

databaser på Internet för att få tillgång till information. 

 

Traditionellt sett har databaser skyddats genom upphovsrätt på ett eller annat sätt i olika 

delar av världen. Sverige har varit något speciellt i det avseendet genom att den s.k. 

katalogregeln infördes redan 1960 i samband med ny upphovsrättslag. Inom EU fanns 

skillnader i det upphovsrättsliga skyddet för databaser och i vissa stater var investering 

som lagts ned på upprättande av en databas inte av betydelse för en ensamrätt till 

databasen. 

 

I slutet av 1980-talet såg man inom EU faran med den alltmer ökade risken för snabba 

och billiga kopieringsprocesser av databaser i den digitala miljön som låg inom en snar 

framtid. Europeiska kommissinonen började därför ett arbete med att ta fram ett nytt 

direktiv som inte bara skulle stärka databasproducenternas rättigheter utan också 

harmonisera de olikheter som fanns medlemsstaterna emellan. Syftet var bl.a. att Europa 

skulle stärka sin databasmarknad och hämta ikapp lite av det försprång USA hade.  

1996 antogs slutligen det nya databasdirektivet
1
 och med det en rätt av sitt eget slag, sui 

generis.  

 

                                                                                                                                               

 

1
 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser 
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Sedan direktivet framtogs har Internet vuxit enormt. Idag har Internet drygt 2,4 

miljarder användare
2
, vilka dagligen söker information på Internet. Vid nästan alla 

former av digital överflyttningar kommer tillfälliga kopior att uppstå som en ren 

teknikalitet för fullgörande. Under upphovsrätten har denna företeelse beaktats och 

utgör en inskränkning i ensamrätten. Beträffande databaser är fallet ett annat. 

databasdirektivet kom att få en utformning som ger ett mycket starkare skydd än 

upphovsrätten och med det kommer en hel del komplikationer uppstå i Internetmiljön.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att klargöra i vilken mån sökningar är möjliga 

i online-databaser vilka skyddas av sui genris-rätten. För att besvara frågan ska först 

utredas huruvida omarbetning och tillfälliga överföring av information får göras från sui 

generis-skyddade databaser, av såväl användare som av andra aktörer. Uppsatsen 

försöker klargöra alla relevanta aspekter av sui generis-rätten, eftersom dessa kommer 

att inverka på bedömningen huruvida sökning och omarbetning är möjlig.  En delfråga 

är att klargöra hur sökmotorer opererar när de söker och samlar in information. 

Delfrågan  krävs för att besvara uppstatsen huvudfråga. 

 

 

  

                                                                                                                                               

 

2
 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast EU-lagstiftningen, främst på grund av att den svenska 

implementeringen är, milt uttryckt, tvivelaktig.
3
 Parallellt med sui generis-rätten 

behandlas hur upphovsrätten sökt att råda bot på problemen som uppstått med den 

digitala tekniken och ensamrätt. Även om sui genris rätten inte alls är något 

efterbildningsskydd likt upphovsrätten, bär sui generis-rätten vissa likheter med 

upphovsrätten, åtminstone är det den rättighet som är närmast sammankopplad med sui 

generis-rätten
4
. Upphovsrätten behandlas inte närmare än att den får stå som en motpol 

och en jämförelse med sui generis-rätten.  

 

Intrångsanalysen sträcker sig inte längre än till vilka fall som kan utgöra intrång i sui 

generis-rätten. Således inrymmer uppsatsen inte skadeståndsbedömningar utan 

behandlar endast intrångshandlingar. 

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen baseras till största delen på sedvanliga juridiska källor, det vill säga 

lagtext, lagförarbeten, praxis och doktrin. På grund av att svenska rättskällor, 

framförallt praxis, i stort sätt är obefintlig innehåller uppsatsen huvudsakligen 

rättspraxis från domstolar runt om i Europa. Nämnda praxis redovisas i syfte att 

hitta vägledning för obesvarade spörsmål angående sui genris-skyddet. All sådan 

                                                                                                                                               

 

3
 Vid den svenska implementeringen ansåg lagstiftaren att katalogregeln uppfyllde sui generis-rättens 

krav. Det ansågs att ”ett stort antal uppgifter”, som var den gamla katalogregelns skyddssubjekt, 

överensstämde med direktivets krav på ”väsentlig investering”. Emellertid var det som egentligen avsågs 

med ett stort antal uppgifter den underliggande investeringen. Med hjälp av digitaliseringen krävs dock 

inte en väsentlig investering för att samla in ett stort antal uppgifter. Vidare skyddade katalogregeln 

endast mot efterbildningar, d.v.s. den struktur och de ingående elementen som utgjorde databasen. 

Således skyddade inte katalogregeln, tillskillnad från sui generis-skyddet, mot utdrag i syfte att upprätta 

en ny, omstrukturerad, databas. Se härom  J. Axhamn, Sui genris-skydd för databaser, MercurIUS  AB 

2005 
4
 E. Derclaye, THE LEGAL PROTECTION OF DATABASES: A COMPARATIVE ANALYSIS, s.10 
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praxis är utarbetad efter 1998, vilket var slutdatumet för implementeringen av 

databasdirektivet. Det bör understrykas att implementeringen av direktivet på 

nationell nivå kan vara bristfällig, det har inte beaktats i uppsatsen. Lejonparten av 

den praxis som använts är från EUD. 

 

Ämnets karaktär är till sin natur tekniskt. För att besvara vissa frågor har det 

behövts källor som inte är klassiskt juridiska. Därför förekommer 

källhänvisningar till såväl internetsidor och artiklar vilka inte är av juridisk 

karaktär. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras så att kapitel två redogör för den internationella 

diskurs som förts angående databaser. Följande kapitel redogör mer deskriptivt för 

databasdirektivets materiella innehåll samt den praxis som finns på området. Kapitel 

fyra behandlar hur tillfälliga kopior uppstår samt i vilken mån sökmotorer använder sig 

av sådana kopior och hur problematiken har lösts inom upphovsrätten samt hur 

tillfälliga överföringar påverkar sui generis-rätten. Kapitel fem, slutsatsen, innehåller 

reflektioner och en diskussion om lämpligheten i sui generis-rättens stora 

skyddsomfång. 

  



 

 5 

2 Internationellt skydd för databaser 

2.1 Internationellt skydd för samlingar 

Enligt BK ska samlingar av diverse verk t.ex. antologier, skyddas förutsatt att deras 

struktur utgör intellektuella skapelser.
5
 I ett protokoll till BK, fastslås också att ”[…] 

sammanställningar av data eller annat material, oavsett form, som genom urvalet eller 

dispositionen av innehållet utgör intellektuella skapelser skyddas som sådana[…]”
6
. 

Enligt TRIPS-avtalet ska uppgifter oavsett form som ”[…] genom det sätt innehållet 

valts ut eller arrangerats utgöra verk[…]”
7
. Samlingar är således endast skyddat under 

förutsättningen att urvalet eller sammansättningen utgör en intellektuell skapelse. 

Vidare anges att skyddet inte omfattar själva uppgifterna eller materialet i sig
8
. TRIPS-

avtalet anger minimiskydd för anslutna stater.  

 

För att kriterierna urval och arrangera ska vara uppfyllda är det avgörande för om 

upphovsmannen visat att båda är resultat av ett intellektuellt skapande, strukturen måste 

vara mer än trivial. Skyddet för upphovsrättsliga databaser går även att återfinna i 

databasdirektivet.
9
  

2.2 Internationellt sui generis-skydd 

På internationell nivå har diskuterats om det bör införas ett skydd för icke originella 

databaser. I ett förslag till global harmonisering av databasskydd år 1996 lades ett 

                                                                                                                                               

 

5
 BK art. 2.5 

6
 WCT art 5 

7
 TRIPS Artikel 10.2 

8
 WCT Artikel 2 fastslår: "Upphovsrättsligt skydd omfattar uttrycksformer och inte idéer, förfaranden, 

utförandeformer eller matematiska begrepp som sådana." 
9
 Artikel 3.1, ingressen p. 15 och 16 (databasdirektivet) 
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förslag fram som i stort byggde på databasdirektivet. USA la fram ett förslag som hade 

ett mer långtgående skydd än det europeiska databasdirektivet.
10

  Förslaget godtogs inte 

men WIPO yttrade att databaser är av yttersta vikt för den globala 

informationsstrukturen. Att det är viktigt att stimulera vidare utveckling av databaser. 

Att man måste hitta en intern balans mellan databasproducenters skydd mot otillbörlig 

kopiering och att användare ska kunna ta del av information. Att man skulle undersöka 

fördelarna och nackdelarna ett sui generis-skydd förde med sig.
11

 

 

Därefter har det inom WIPO gjorts en del studier angående vad ett skydd för icke 

originella databaser skulle få för konsekvens. Skälen till att införa ett skydd, liknande 

det europeiska sui generis-skyddet, motiveras med att digital teknik möjliggör snabb 

och enkel kopiering vilket underminerar investeringar, som krävs för att sammanställa 

och underhålla databaser. Upphovsrätt ger inget skydd för onlinedatabaser, eftersom de 

inte behöver sektioneras eller arrangeras. Det är med hjälp av en sökmotor man kan få 

fram uppgifter i databasen. Upphovsrättsligt skydd för sådana databaser är därmed 

omöjligt att uppnå. Motargumenten är att databasproducenter kan skydda sina 

onlinedatabaser genom tekniska hjälpmedel som förhindrar kopiering. Oavsett vilken 

skyddstid som tillerkänns databaser innebär ett skydd att många databaser i praktiken 

skulle få ett evigt skydd eftersom varje ny väsentlig ändring eller uppdatering skulle 

resultera i skapandet av en ny databas med en ny skyddstid. Resultatet blir att mängden 

fri tillgänglig information hela tiden minskar. Avsaknaden av inskränkningar i 

ensamrätten för tillfälliga överföringar kan leda till intrångsanspråk mot ISP som 

tillhandahåller hårdvara och anläggningar med vilka överföringar sker. Det finns också 

många legitima företag som tar data från befintliga databaser och ger dem ett mervärde 

genom att tillfoga ny information eller arrangera informationen på ett annat sätt. Ett 

skydd likt sui-genris-skyddet skulle kunna sätta stopp för den industrin.
12
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 DIPLOMATIC CONFERENCE ON CERTAIN COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS 

QUESTIONS Geneva, December 2 to 20, 1996 RECOMMENDATION CONCERNING DATABASES 

adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996,CRNR/DC/100  
11

 DIPLOMATIC CONFERENCE ON CERTAIN COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS 

QUESTIONS Geneva, December 2 to 20, 1996 RECOMMENDATION CONCERNING DATABASES 

adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996, CRNR/DC/88 
12

 Listan med argument mycket längre, framförallt är listan med motargument mycket längre än listan 

med argument för sui generis-skydd. Se härom S. El-Kassas,  STANDING COMMITTEE ON 
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2.3 USA 

Fram till 1991 hade delstater medgivit skydd för icke originella databaser under ”sweat 

of the brow”-doktrinen.
13

 Huruvida skydd för icke originella databaser, likt sui generis-

skyddet, också ryms under Copyright-klausulen
14

 omprövades i Feist-avgörandet.
15

 I 

avgörandet slog  Supreme Court fast att en telefonkatalog inte kan anses vara resultatet 

av en intellektuell skapelse och saknar således upphovsrättsligt skydd, vilket är 

oberoende av om katalogen är resultatet av en stor investering eller ej. Emellertid är 

originalitetskravet extremt lågt och det krävs inte att verket är helt nytt utan endast att 

man kan urskönja en minimal grad av originalitet för att upphovsrättsskydd ska ges åt 

samlingen. Domstolen framhöll att amerikansk upphovsrätt syftade till belöna 

utvecklingen av vetenskap och användbar konst, inte att belöna personer som samlade 

in information. Att stora resurser lagts ned i form av pengar och arbetsinsats var 

irrelevant. Således är uppgifterna i en databas, oavsett om de når upphovsrätt eller ej, 

fria att användas av envar.  

 

Sedan Feist-avgörandet har rättstillämparen funnit att de flesta sammanställningar inte 

når kravet på originalitet. De allra flesta fall rörande kopiering av databaser har i 

domstol lett till att något intrång inte har förekommit eftersom databaserna sällan 

uppnått originalitetskriteriet.
16

 

 

                                                                                                                                               

 

COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS Seventh Session Geneva, May 13 to 17, 2002 STUDY ON 

THE PROTECTION OF UNORIGINAL DATABASES, SCCR/7/3, s.5ff.  Se också T. Riis, Economic 

Impact of the Protection of Unoriginal Databases in Developing Countries and Countries in Transition, 

2002. WIPO. SCCR/7/4 
13

Sweat of the brow introducerades i fallet Jeweler‟s circular Publishing Co. V. Keystone Publishing Co. 

281 F. 83 (2d cir.) 259 US 581 (1922) 
14

 Article I, Section 8, Clause 8 of the United States Constitution 
15

 FEIST PUBLICATIONS, INC. v. RURAL TEL. SERVICE CO., 499 U.S. 340 (1991) 
16

 http://itlaw.wikia.com/wiki/Copyright_protection_of_databases 
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I och med databasdirektivets ikraftträdande, främst p.g.a. direktivets krav på 

reciprocitet
17

, Internets tillväxt samt avsaknad av enhetlig tillämpning av Fiest-

doktrinen har det även debatterats om inte ett skydd, likt sui generis-skyddet, ska införas 

i USA. Senaten har flera gånger behandlat förslaget om en ny lag men än så länge 

kvarstår Feist-avgörandet som gällande rätt.
18

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

17
 Se avsnitt 3.5.2 

18
 P.J. Cardinale, s. 4ff. Av särskilt intresse för internationellt vidkommande var förslag H.R. 3531, the 

Database Investment and Intellectual Antipiracy Act of 1996. Föslaget, som  i stora drag utarbetades  med 

databasdirektivet som förlaga, var det förslag WIPO behandlade under konferensen 1996, DIPLOMATIC 

CONFERENCE ON CERTAIN COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS QUESTIONS Geneva, 

December 2 to 20, 1996, CRNR/DC/6.  
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3 Databasdirektivet 

3.1 Olika sorters skydd i medlemsstaterna 

Innan databasdirektivets antagande fanns i princip tre olika skyddsnivåer för 

sammanställningar i Europa.
19

 Det fanns medlemsstater där originalitetskravet för 

sammanställningar var ganska lågt. Hit hörde England och Irland som i och med 

tillämpandet av den s.k. sweat of the brow-doktrinen medgav skydd även för icke 

originella sammanställningar. Sweat of the brow är att betrakta som upphovsrätt med 

skillnad att originalitetskriteriet inte behöver vara uppfyllt, istället är kravet att viss 

ansträngning ligger bakom skapandet. Den andra kategorin var de länder som ställde ett 

högt originalitetskrav på sammanställningen. Till denna kategori hörde de flesta 

kontinentaleuropiska stater.  Här medgavs upphovsrättsligt skydd först när urval och 

arrangemang av sammanställningen var resultatet av originalitet i form av intellektuellt 

skapande. Länderna skyddade även sådana sammanställningar som inte visade 

originalitet genom att använde sig av konkurrenslagstiftning vid otillbörlig kopiering av, 

icke originella, kompilationer.
20

 Slutligen fanns ett tredje typ av skydd som tillämpades 

av de nordiska länderna, katalogregeln samt motsvarande i Nederländerna.
21

 

 

3.2 Katalogregeln 

Sammanställningar har sedan länge varit ett skyddsobjekt i svensk lagstiftning. Vid 

införande av upphovsrättslagen år 1960 fanns den s.k. katalogregeln med. I motiven till 

                                                                                                                                               

 

19
M. Bitton, EXPLORING EUROPEAN UNION COPYRIGHT POLICY THROUGH THE LENS OF 

THE DATABASE DIRECTIVE, Berkleley technology law journal, Vol. 23:1411,  s. 1420 
20

 A.a. s. 1421 
21

 J. Axhamn, Sui generis-skydd för databaser, s.15 
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lagen framfördes att kompilationer som inte nådde verkshöjd utgjorde betydande värde i 

investeringar och nedlagt arbete.
22

  

 

Katalogskyddet i 49§ URL gällde sammanställningar av ett stort antal uppgifter. Exakt 

vad som var ett stort antal uppgifter preciserades inte utan kom att bli upp till 

rättstillämparen att avgöra. I krukväxtkortsfallet
23

 kom HD fram till att 1250 uppgifter 

var att betrakta som ett stort antal uppgifter. Den bedömningen baserades delvis på 

kvantiteten men också på nedlagd tid för sammanställningen i fråga.  

 

Fram till att databasdirektivet antogs av EU var Sverige, tillsammans med de nordiska 

grannländerna, ensamma om lagstiftat skydd för databaser som inte nådde intellektuell 

skapelse. Vid framtagandet av direktivet, vars syfte var att harmonisera den inre 

marknaden, spelade  den svenska modellen för katalogskydd en inte oväsentlig roll.
24

  

3.3 EU-rättens företräde 

EUD är den auktoritativa tolkaren av EU-rättsakter eftersom det skulle vara oförenligt 

med harmoniseringstanken om regler tillämpades på olika sätt inom Unionen. EU-rätten 

ska också ha företräde framför eventuell avvikelse i nationell rättsordning. Princip är 

absolut och gäller såväl primärrätten samt sekundärrätten. Företrädesprincipen fastslogs 

i rättsfallet Costa mot Enell.
25

 Följden är att EUD tolkar EU:s rättsakter och nationella 

domstolar har att göra en så långtgående teleologisk tolkning som möjlig.
26

 

 

                                                                                                                                               

 

22
 SOU 1956:25, s. 88ff   

23
 NJA 1985 s. 813 

24
 Prop. 1996/97:111 s. 16 

25
 Mål C-6/64 (Costa mot Enell) , EU-rätten har alltså företräde framför nationell rätt. Om en 

nationell föreskrift strider mot en europeisk bestämmelse, så skall medlemsstaternas myndigheter 

tillämpa den europeiska bestämmelsen. Den nationella rätten är inte upphävd eller avskaffad, men 

dess bindande kraft är suspenderad 
26

 J. Axhamn, Sui Genris-skydd för databaser, s. 26ff 
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Beträffande förarbeten till rättsakter från EU har de inte alls samma rättskälleställning 

som i svensk rätt.
27

 Däremot får de användas för att underbygga en viss tolkning. I 

rättsfallet Reti Televise Italiane SpA
28

 användes förarbeta i domstolens tolkning av 

reglerna, även om de endast kan användas för att bekräfta en slutsats som också går att 

nå på annat vis. EUD har däremot kommit till slutsatsen att förarbeten inte har någon 

rättslig status om de inte kommit till uttryck i direktivets bestämmelser.
29

 Istället 

används den ingress som inleder varje direktiv som underlag vid tolkning. Direktivets 

ingress betraktas som en del av rättsakten och anger syftena som direktivet avser att 

uppnå.
30

 Således är det endast möjligt för EUD att använda förarbetena för konsultation 

vid tolkning av direktiv, tolkning av förarbetena som strider mot artikeltext och 

ingresstext i direktiv är inte möjlig. För databasdirektivets beträffande just angående 

sökningar är det alltså endast möjligt att tillåta sökningar i den mån direktivet tillåter 

sökningar.  

 

3.4 Framtagande av direktivet 

3.4.1 Green Paper 

Arbetet med databasdirektivet tog sin början år 1988 med ett Green paper
31

 där 

kommissionen föreslog förändringar för databasrättigheter, bl.a. att skydd skulle ges till 

databaser som inte skyddade av upphovsrätt
32

. Flera orsaker låg bakom det nya 

förslaget. Man konstaterade att databasindustrin hade vuxit markant de senaste åren
33

, 

vidare noterades också att USA hade ett försprång på denna marknad
34

 och att 

skillnaderna medlemsländerna emellan var ett problem för tillväxten. Fritt 

                                                                                                                                               

 

27
 A.a. s. 32 

28
 Mål C-320/94  

29
 Mål C-291-292/94  

30
 J. Axhamn, Sui Genris-skydd för databaser, s.32 

31
 The EC Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology copyright issues requiring 

immediate action 1988, COM (88)  172 Final  
32

 A.a. p. 6.7.1 b 
33

 A.a. p. 6.2.1 
34

 A.a. p. 6.2.1  



 

 12 

informationsflöde över nationsgränserna var eftersträvansvärt. Också Internets framväxt 

var en viktig aspekt och det behövdes modernare, tydligare regler för nya elektroniska 

databaser.
35

 Med de nya onlinedatabaserna kom också problemet med snabb och enkel 

kopiering. Ett starkare skydd skulle ge incitament för databasproducenter att vilja och 

våga investera i databaser trots riskerna med enkel kopiering.
36

En harmonisering var 

nödvändig för att databasproduktionen i Europa skulle växa.
37

  

3.4.2 Direktivets huvudmål 

 

Direktivet hade tre huvudmål. För det första, skulle befintliga skillnader i det rättsliga 

skyddet för databaser tas bort genom att harmonisera reglerna som gällde för 

upphovsrättsligt skyddade databaser. För det andra, skulle direktivet skydda 

investeringar som lagts ned på icke originella databaser. Det tredje huvudmålet var att 

se till att användare med legitima intressen, skulle kunna få tillgång till databaser.
38

 

 

Immaterialrätten är till sin natur utilitaristisk och ska uppfylla två huvudmål. Dels ska 

ensamrätten verka som ekonomiskt incitament för upphovsmän att skapa verk. Mot 

immaterialrätten balanseras intresset av att verk ska kunna nyttjas. Rätten att dela och ta 

emot information finns också lagstadgat i artikel 10 EKMR. Särskilt är det senare 

påkallat när det rör informationsintresset, dvs. när det gäller ensamrätt till samlingar 

med information.
39

 

 

För att uppfylla det första av dessa mål, skulle direktivet skapa en enhetlig tolkning av 

begreppet originalitet. Inom EU fanns inte bara skillnader mellan kravet på originalitet, 

vissa medlemsländer medgav även skydd för databaser vilka, i avsaknad av originalitet, 

                                                                                                                                               

 

35
 A.a. p. 6.4 

36
 Explanatory Memorandum for a Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Databases, 

COM (92)  24 final , p 1.4, p 2.2.11 
37

 The EC Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology, COM (88)  172 Final, p. 6.2.1 
38

 DG Internal Market and Services Working Paper: First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal 

protection of databases, Brussels, 12 December 2005, p. 3, se också The EC Green Paper on Copyright 

and the Challenge of Technology, COM (88) 172 Final, p.  6.3.7  
39

 Prop. 1996/97:111, s.15 
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var resultat av väsentliga investeringar. Uppfattningen var att bristen på enhetlighet 

utgjorde hinder för den europeiska databasmarknaden, vilket ledde till att Europa 

hamnade efter på databasmarknaden. I det första utkastet till databasdirektivet fanns 

siffror på att USA innehade så mycket som fyra femtedelar av den totala 

databasmarknaden.
40

  

 

I ett försök att kompromissa mellan konkurrerande uppfattningar om skyddsvärda 

databaser utarbetades två olika nivåer av skydd. Den högre skyddsnivån uppnås när 

producenten har skapat en databas som utgör en egen intellektuell skapelse.
41

  

För databaser som inte uppfyller kravet på originalitet, skapade direktivet en sekundär 

nivå av skydd, sui generis-skydd, vilken ger databasproducenter som gjort en kvantitets- 

eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, rätten att förbjuda utdrag och/eller 

återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av 

databasens innehåll. 
42

 

3.4.3 Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 

Förslaget som lagts fram av kommissionen remitterades till den Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén.
43

 Kommittén klargjorde att information hade blivit handelsvara 

eftersom värdet på information hade ökat. Företag som specialiserade sig på hanteringen 

av information kunde sälja information till högt pris.
44

 Man konstaterade också att 

Storbritannien var den dominanta medlemsstaten på databasmarknaden och hade mellan 

30-50% av Europas totala marknad.
45

 Storbritannien var tillsammans med Tyskland 

också det land där den privata produktionen av databaser dominerade.
46

 Av förslaget 

framgår att nio av tio databaser som producerades endast var tillgängliga på ett språk 

                                                                                                                                               

 

40
 Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology 1988, COM (88)  172 Final, p.6.2.1 

41
 Artikel 3 (databasdirektivet) 

42
 Artikel 7.1 (databasdirektivet) 

43
 Proposal for a Council Directive on the legal protection of databases. COM (92) 24 final, 13 May 1992 

44
 A.a. p. 2.1.1. 

45
 A.a. 2.1.5. 

46
 A.a. 2.1.7. 
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och att mer än hälften av alla databaser i Europa innehöll information som endast var 

tillgänglig på engelska.
47

 

 

Eftersom målet med databasdirektivet var att stärka den europeiska marknaden framhöll 

man att den allra viktigaste komparationen var med USA. 
48

 Fram till nyligen hade USA 

doktrinen som medgav skydd för databaser vilken var resultatet av ”sweat of the brow”. 

Med Feist-fallet var emellertid denna doktrin upphävd.
49

  Vidare konstaterade man att 

även om vissa länder hade lagstiftning om otillbörlig konkurrens vilket förhindrade 

utdrag som var till men för databasproducenter var medlemsstaternas lagstiftning i detta 

hänseende så pass olika att det medförde ett dåligt skydd inom unionen. Istället föreslog 

man ett nytt typ av skydd, vid sidan av upphovsrätten, som skulle skydda 

databasproducenterna mot utdrag och återanvändning av  den icke originella 

databasen.
50

 

 

3.4.4 Slutlig utformning 

Det rådde ganska stor oenighet om hur databasdirektivet skulle utformas. I fråga om 

databaser som görs tillgängliga för allmänheten och vars information inte kan inhämtas 

från någon källa eller skapas på egen hand, innehöll första förslaget till direktiv regler 

om tvångslicensering
51

 men förslaget om tvångslicenser kom inte med i den slutliga 

versionen av direktivet. 

 

Efter några års förhandlingar inom EU kom slutligen databasdirektivet att antas 1996. 

I mångt och mycket var direktivet en produkt av politiska överväganden snarare än en 

produkt av marknadsmässig kunskap om databasindustrin. Främst var det en önskan 

från EU:s sida om att vinna konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på 

                                                                                                                                               

 

47
 A.a. 2.1.8 

48
 A.a. 2.3.1, 2.3.2 

49
 A.a. 2.3.2, .2.3.3 

50
 A.a. p 5.3.3-5.3.9 

51
 A.a. p 4.2.4., art 8.1 



 

 15 

informationsmarknaden.
52

 Sui generis-rätten har i doktrinen också fått utstå kritik för att 

vara alltför producentvänlig och inte beaktat information som en samhällelig resurs.
53

 

Ingressen till databasdirektivet utrycker också explicit att sui generis-rätten inte endast 

är till för att skydda databasproducenter mot illojala konkurrenter utan även mot 

användare som genom sitt förfogande underminerar investeringen.
54

 

3.4.5 Utvärdering av databasdirektivet 

Kommissionen utvärderade direktivets effekter på databasmarknaden i en rapport 

2005.
55

 Rapporten innehöll bland annat empirisk data över hur databasindustrin i 

Europa har utvecklats i förhållande till USA. Undersökningen har eventuellt en 

hel del brister
56

men kommer fram till tre generella slutsatser. Dels konstateras att 

sui generis-rätten, som den utvecklats genom praxis, är mycket svårgreppbar. Den 

andra slutsatsen var att sui generis-rätten är mycket nära att ge äganderätt till 

information.
57

  Den tredje slutstatsen är att det inte alls nått upp till de 

förhoppningar man hade på hur direktivet skulle stimulera databasmarknaden i 

Europa. De empiriska siffrorna visar en otydlig bild av vilka ekonomiska effekter 

databasdirektivet har fört med sig.
58

 Den positiva effekten uteblev. 

 

 

  

                                                                                                                                               

 

52
 M. Bitton, EXPLORING EUROPEAN UNION COPYRIGHT POLICY THROUGH THE LENS OF 

THE DATABASE DIRECTIVE, s. 1444 
53

 Axhamn, NIR 2009 NR 2, s.163 
54

 Ingressen p.42 (Databsdirektivet) 
55

 DG Internal Market and Services Working Paper; First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal 

protection of databases, 12 December 2005  
56

 Se bl.a. M. Bitton, EXPLORING EUROPEAN UNION COPYRIGHT POLICY THROUGH THE 

LENS OF THE DATABASE DIRECTIVE, BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL, Vol. 

23:1411, s. 1448 ff. Rapporten kritiseras bl.a. för att inte undersöka effekter under en längre tidsperiod, 

inte tar hänsyn till konjukturläget i stort, inte tar hänsyn till att ny teknik förändrat databasmarknaden, 

endast fokuserar på kvantitativa mängden databaser och inte gör åtskillnad mellan olika typer av 

databaser m.m. Se också P.J. Cardinale, 6 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 157, s. 11ff 
57

 DG Internal Market and Services Working Paper; First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal 

protection of databases, 12 December 2005, s.23f 
58

 A.a. s.23, p.5 
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3.5 Direktivets materiella innehåll 

3.5.1 Definition av databas 

Redan i databasdirektivets första artikel fastslås att direktivet gäller för alla slags 

databaser.
59

 Direktivet skyddar sammanställda verk, ibland kallade ”samlingsverk”, data 

eller annat material vars bearbetning, lagring eller åtkomst sker genom elektroniska 

elektromagnetiska, elektro-optiska eller andra liknande metoder.”
60

 Också databaser 

som inte är elektroniska skyddas
61

. Vidare ställs krav på att materialet i en databas 

måste vara tillgängligt självständigt,
62

 till exempel kan inte ett filmiskt verk, som i sig 

kan innehålla tillräckligt med självständiga element för att klassificeras som databas, 

utgöra en databas i direktivets mening eftersom uppgifterna inte är tillgängliga, från 

varandra, självständigt.
63

 Denna åtskillnad preciseras som ”[…] element som 

sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och som var för sig är tillgängliga 

[…]”.
64

 Exempel på vad som normalt sätt inte är en databas är upptagning av ett 

audiovisuellt, filmiskt, litterärt eller musikaliskt verk.
65

Även om verk av denna typ kan 

anses innehålla en mängd uppgifter är uppgifterna inte att betrakta som fristående 

element. Däremot finns inget krav på att materialet fysiskt har lagrats på ett organiserat 

sätt.
66

 En databas i direktivets mening behöver således inte vara en databas i klassisk 

mening. Det avgörande blir om det är uppgifter som är sammanställda och som går att 

dra ut var för sig. En webbplats kan därmed vara en databas.   

 

Vad som egentligen menas med att sammanställningen ska ha skett på ett systematisk 

eller metodiskt sätt är inte helt lätt att förstå. De flesta elektroniska databaser torde vara 

                                                                                                                                               

 

59
 Art 1.1 (databasdirektivet) 

60
 Ingressen p.13 (databasdirektivet) 

61
 Ingressen p.14 (databasdirektivet) 

62
 Ingressen p.17 (databasdirektivet) 

63
 Ingressen p.17 (databasdirektivet) 

64
 Art 1.2, Ingressen p. 17 (databasdirektivet). Den svenska översättningen av direktivet är  […] metodiskt 

och systematiskt […]. Att rekvisiten ska vara kumulativa stämmer dåligt överens med EUD avgöranden, 

se bl.a. mål C-444/02 p.3, se också Karnell i NIR 1999 nr.1 s. 215, se också prop. 1996/97:111 s. 12 
65

 Ingressen p. 17 (databasdirektivet) 
66

 Ingressen p. 21 (databasdirektivet) 
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av typen relationsdatabaser. I en sådan databas finns det flera tabeller som alla 

innehåller olika information. Varje tabell innehåller data som alla har attribut relaterade 

till ämnet i hela databasen. Tabellerna kan vara helt eller delvist sammankopplade 

beroende på databasproducentens önskemål. Till exempel skulle en detaljhandel med en 

relationsdatabas sannolikt ha en tabell som innehåller uppgifter om anställda, en annan 

tabell med data om kunder, en annan tabell med lagerstatus o.s.v. Med hjälp av s.k. 

Structured Query Language, SQL, kommer databasproducenten kunna skicka 

förfrågningar om vilket attribut, från vilken tabell etc. på så vis kommer den som söker 

få den information som efterfrågas.
67

 Uppbyggnaden kan manipuleras på en rad olika 

sätt och bli mer eller minde sofistikerat. Bör den omständighet att tabellerna, varken är 

metodiskt eller systematiskt ordnade utesluta dem från databasskyddet i direktivets 

mening? Knappast, en rad olika databasverktyg använder just den här grundstrukturen, 

t.ex. Oracle
68

. Att inte ge skydd åt vissa databasstrukturer torde knappast vara meningen 

med direktivet.
69

 Skyddet ska emellertid endast ges åt databasproducenterna, vilka är de 

som står för det faktiska arbetet och riskerna.
70

 Underleverantörer faller utanför 

skyddet
71

, liksom producenter av datorprogram som används när en databas är 

tillgänglig genom elektroniska medier.
72

 

 

Av definitionen framgår alltså att sammanställningar som har element vilka kan dras ut 

och läggas in självständigt är att betrakta som databaser. Något krav på att det måste 

röra sig om ett visst antal element finns inte i databasdirektivet.
73

 Begreppet databas 

hänför sig således inte till något fixerat subjekt utan träffar alla former av 

sammanställningar som uppnår direktivets krav.  En web-sida med ett antal 

efterföljande sub-sidor anses utgöra en databas
74

 

 

                                                                                                                                               

 

67
 http://www.ehow.com/how-does_4898683_a-database-work.html 

68
http://www.stanford.edu/dept/itss/docs/oracle/10g/server.101/b10743/intro.htm 

69
 Artikel 1.1 (databasdirektivet) anger [..]alla typer av databaser[…], Ingressen p.13 (databasdirektivet) 

[…] vars bearbetning, lagring eller åtkomst sker genom elektromagnetiska, elektro-optiska eller andra 

liknande av metoder[…] 
70

 Ingressen p.41(databasdirektivet) 
71

 A. st. 
72

 Artikel 1.3 (databasdirektivet) 
73

 Jmfr med 49§ URL - Katalogregeln uppställer däremot ett alternativ på att det ska röra sig om ett stort 

antal uppgifter 
74

 Målnummer 20 U 85/88 Bau-markt.de v. baumarkt.de 
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3.5.2 Subjekt och skyddstid 

Sui generis-rätten ska tilldelas databaser vars rättsinnehavare är, antingen medborgare i 

en medlemsstat eller är stadigvarande bosatt inom EU.
75

  För juridiska personer gäller 

att företaget måste vara grundat enligt någon medlemsstats lagstiftning samt ha sitt säte, 

huvudkontor eller huvudanläggning inom genmenskapen.  För företag som endast har 

sitt säte inom gemenskapens territorium krävs dock ett verkligt ekonomiskt samband 

med en medlemsstats ekonomi.
76

 För databaser som producerats i tredje land finns 

dessutom ett krav på reciprocitet.  Rådet ska ingå, på förslag av Kommissionen, 

överenskommelser som beviljar sui generis-skydd för databaser som producerats utom 

unionen. En databas som producerats i ett tredje land får då sui generis-skydd inom 

unionen.
77

 För juridiska personer som inte uppfyller direktivets territoriella krav, enligt 

artikel 7.1 och artikel 7.2, kan sui generis-skydd för databaser ändå medges om det 

tredje landet erbjuder ett jämförligt skydd för databaser.
78

 

 

För en innehavare av en sui generis-skyddad databas gäller skyddstiden i femton år efter 

den 1:a januari det år då databasen fullbordades.
79

 För databaser som gjorts tillgängliga 

för allmänheten innan utgången av de 15 åren gäller att skyddstiden är 15 år efter den 1 

januari det år databasen gjordes tillgänglig för allmänheten.
80

 Databaser får således en 

ny skyddstid då de görs tillgängliga för allmänheten oavsett när de upprättades under 

förutsättning att upprättandefasen inte tagit längre tid i anspråk än 15 år.  

 

Om en databas blir föremål för en nyinvestering i form av kvantitativ eller väsentlig 

ändring gäller att ändringen kan tilldelas en egen skyddstid.
81

 Att direktivet anger att 

ändringen får en egen skyddstid betyder att hela databasen är att se som en ny sui 

generis-databas eftersom en väsentlig investering har ägt rum. Exempel på vad som är 

att se som en ny investering är insamling av tillägg, utplåningar, ändringar, eller en 
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 Artikel 11.1 (databasdirektivet) 

76
 Artikel 11.2 (databasdirektivet) 

77
 Artikel 11.3 (databasdirektivet) 

78
 Ingressen p.56 (databasdirektivet) 

79
 Artikel 10.1 (databasdirektivet) 

80
 Artikel 10.2 (databasdirektivet) 

81
 Artikel 10.3 (databasdirektivet) 
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omfattande granskning av databasens innehåll.
82

 Bevisbördan för att en ändring ska 

anses utgöra en ny väsentlig investering åligger databasproducenten.
83

 

 

Databasproducenter har sålunda en möjlighet att förnya sitt skydd inom de 15 åren 

skyddstiden gäller. Vid tillägg av information torde det dock vara något svårt att se att 

endast den nyinsamlade delen ska ges skydd men inte den gamla. Å andra sidan bör 

databasproducenten vid sådana fall kunna göra en omfattande granskningen av den 

gamla delen vilket resulterar i att även denna del åtnjuter förnyat skydd. Överlag torde 

många databaser förnyas frekvent vilket medför att gränsdragning mellan utgånget 

skydd och gällande skydd är svårt att göra. Emellertid torde utdrag och återanvändning 

av sådana databaser oftast avse förnyade, relevanta uppgifter. 

 

3.5.3 Upphovsrättsligt skyddade databaser 

Enligt artikel 3.1 ska endast intellektuella verk utgöra föremål för upphovsrätt, inga 

andra kriterier kan tillämpas vid bedömningen.
84

 Såvitt gäller intellektuellt skapande av 

en databas är egenartskriteriumet uppfyllt när upphovsmannen, genom urval eller 

sammanställning, har uttryckt sin kreativa kapacitet genom kreativa val.
85

  Att det krävs 

ett väsentligt arbete och väsentlig skicklighet vid skapande av databasen medför inte att 

databasen blir upphovsrättsligt skyddad, om arbetet inte visar uttryck för någon egenart 

vid sammanställningen och/eller vid urvalet av uppgifterna.
86

 Sui generis-rätt och 

upphovsrätt är två självständiga rättigheter och utgör två skilda tillämpningsvillkor.
87

 

Fallet Fotball Dataco visar att upphovsrättsligt skydd enligt databasdirektivet åsyftar 

eget intellektuellt skapande likt den EUD slagit fast i Infopaq-målet
88

, alltså den 

kontinental europiska tröskeln för upphovsrätt och inte den anglosaxiska.
89
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Efter domen torde det upphovsrättsliga skyddet för databaser vara mera harmoniserat 

inom EU. Att unionsländer har differentierad lagstiftning som skulle kunna skydda 

databaser på annat vis inverkar inte på bedömningen om en databas ska få 

upphovsrättsligt skydd. I många europeiska länder skulle databaser kunna skyddas 

genom otillbörlig konkurrens. Att länder som inte har regler om otillbörlig konkurrens 

skulle ha en lägre tröskel för kretivitet för att ge databaser samma skydd som i länder 

med otillbörlig konkurrens är inte förenligt med databasdirektivet. Den nordiska katalog 

regeln och den nederländska motsvarigheten borde nu vara utspelade.
90

 Följden borde 

också bli att sui generis-rätten är alltmer relevant för databaser i Europa. Onekligen 

tillerkändes Fotball Dataco sui generis-skydd i rättsfallet Fotball Dataco II.
91

 

 

Däremot utesluter inte sui generis-skydd att innehållet i databasen också kan vara 

upphovsrättsskyddat,
92

 Av ingressen framgår också att sui generis-rätten inte påverkar 

befintliga rättigheter knutna till innehållet i databasen. Om en upphovsman tillåter att 

vissa av dennes verk får ingå i en databas genom en icke-exklusiv licens, får en 

utomstående person med tillstånd från upphovsmannen utnyttja dessa verk utan att den 

som upprättat databasen kan åberopa sui generis-rätten, under förutsättning att verken 

varken blir föremål för utdrag eller återanvänds.
93

 Ingresspunkten, vilken är något mer 

utförlig än artikeln den åsyftar
94

 går inte ihop med artikel 5.1 i Infosocdirektivet.
95

 

3.5.4 Anskaffning, granskning och presentation 

Ett av syftena med databasdirektivet är att främja databehandling och datalagring som 

bidrar till utvecklingen av databasmarknaden, eftersom volymen data hela tiden ökar. 
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Det kräver att investering i avancerade system görs för den stora mängden 

informationsvolym ska kunna behandlas i olika marknadssektorer. Investeringar som 

avser anskaffning, granskning och presentation bör alltså hänföra sig till den investering 

som läggs ned för att upprätta och administrera databaser.
96

 

 

Investeringar som avser granskning ska avse resurser som läggs ned för att säkerställa 

att uppgifterna i databasen och sökelementen kopplade till databasen, är korrekta. 

Investeringar kopplade till presentationen av databasen likställs med de resurser som 

nedläggs på att förse databasen med en informationsbehandlingsfunktion. Det vill säga 

att informationen i databasen är individuellt tillgänglig.
97

 

 

I Svenska spel-fallet svarade EUD på om syftet med upprättande av databasen är av 

betydelse för bedömningen av artikel 7. Databasen var i detta fall inte producerad för 

någon direkt inkomst. I stället utgjorde databasen en bitjänst vilken syftade till att stärka 

huvudverksamheten. EUD tolkning blev att artikel 7 inte gjorde någon skillnad mellan 

olika syften vid upprättande av en databas. Avhängigt är endast om en väsentlig 

investering gjorts i anskaffningen, granskning och presentation vid framställningen, 

även om den som skapat databasen och informationen är densamme och under 

förutsättning att investeringen inte härrör till skapandet av information.
 98

 

 

I ATG-målet
99

 från Svea HovR prövades om ATG:s databas innehållande uppgifter om 

hästar, kapplöpningslopp etc. utgjorde en väsentlig investering i sin presentation. 

Domstolen konstaterade att i de delar lagen bygger på direktivbestämmelser ska 

domstolen tolka den svenska lagregeln i ljuset av dessa bestämmelser och med 

beaktande av EUD:s praxis, under förutsättning att lagens ordalydelse ger utrymme för 

sådan tolkning. Beträffande själva databasen konstaterades att den totala investeringen 

som lagts ned på databasen uppgick till 186 miljoner kronor. Databasen hade 380 

miljoner rader uppställda i 567 olika tabeller. För att behandla den stora mängden data 
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hade ATG försett databasen med en informationsbehandlingsfunktion. HovR:n fann att 

denna funktion var att betrakta som presentation i direktivets mening och att den 

uppfyllde kravet på att en väsentlig investering lagts ned på presentationen. Domstolen 

ogillade svarandes talan om att start- och resultatlistorinte inte var att betrakta som en 

väsentlig investering eftersom informationsbehandlingsfunktionen även kunde 

behandlade uppgifter om tävlingar, affärstransaktioner, registrering av utländska hästar, 

export av hästar och betäckningar m.m.   

 

3.5.5 Väsentlig investering 

 

Vad som egentligen menas med en väsentlig investering i kvantitativ mening är inte helt 

lätt att svara på. Att försöka utröna någon slags minimiinvesteringsgräns för uppnående 

av ett sui generis-skydd är svårt. Direktivet konstaterar att det krävs stora mänskliga, 

tekniska och finansiella resurser för upprättandet av en databas men att kopiering av 

densamma är betydligt mindre kostsam.
100

 Det går också att utläsa att sammanställning 

av flera musikstycken på en cd-skiva inte utgör en tillräckligt stor investering för sui 

generis-skydd.
101

 Istället bör man läsa punkten på så vis att skapandet av verken på 

skivan är den relevanta kostnaden, inte sammanställningen.
102

 Alltså är det ett 

typexempel på hur man i en bedömning ska dela kostnaderna mellan skapande av 

innehåll och skapande av sammanställningen. Att spela in ett musikspår för med sig en 

väsentlig investering, upphovsmannen investerar i tid och kvalitativt skapande, 

producenten står för en finansiell kostnad, studiotid och dylikt. När ljudspåren är 

färdiginspelade kvarstår arbetet med att ordna ljudspåren, den kostnaden är i detta fall 

obetydlig. Däremot anges en cd-rom skiva kunna omfatta definitionen av en databas.
103

  

Investeringen är inte heller begränsad till finansiella medel, ingressen anger att en 

”[…]investering kan bestå i pengar och/eller tid och energi lagts ned på 
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projektet[…]”
104

. Den kvantitativa bedömningen avser kvantifierbara resurser och den 

kvalitativa bedömningen är allt som inte går att kvantifiera.
105

   

 

I Directmedia tog EUD en passiv ställning till om en sammanställning som omfattade två 

och ett halvt års arbetsinsats samt finansiella resurser i form av 34 900 euro ansågs vara en 

väsentlig investering.  Hänskjutande domstol ansåg att databasen dels uppfyllde 

definitionen av databas samt att investeringen uppfyllde väsentlighetskriteriet enligt artikel 

7. EUD prövade aldrig riktigheten i det påståendet men fastställde att ett väsentligt utdrag 

hade ägt rum.  

 

 

EUD har emellertid försökt att klargöra vad som utgör den relevanta delen av 

investeringen. Den relevanta investering måste avse resurser som har använts för att 

söka befintliga uppgifter för insamling till databasen och inte till resurser som använts 

för skapandet av det självständiga materialet i databasen.
106

 En spelordning för en 

fotbollsliga kan visserligen anses utgöra en databas i direktivets mening.107 Däremot anses 

det inte att anordnandet av en spelordning för fotbollsligor utgör en väsentlig investering.  

 

”Arbetet med att söka och samla uppgifterna i spelordningarna för ligorna kräver emellertid 

inte någon särskild ansträngning från de professionella fotbollsligornas sida. Detta arbete är 

nämligen oskiljaktigt förbundet med arbetet att skapa dessa uppgifter. I detta arbete deltar 

fotbollsligorna direkt i egenskap av organisatörer. Anskaffningen av innehållet i en 

spelordning för en fotbollsliga kräver således inte någon investering som är självständig i 

förhållande till den investering som krävs för att skapa uppgifterna i spelordningen”
108

 

Någon väsentlig investering krävs inte heller för den kontroll som måste göras för att 

uppdatera en databas p.g.a. att matcher eller omgångar skjuts upp.
109

 

 

Uppdelning är särskilt viktig för sole source-databser, det vill säga en databas där 

producenten är den som både samlat in och skapat uppgifterna. 

                                                                                                                                               

 

104
 Ingressen p.40 (databasdirektivet) 

105
 Mål C-46/02 (Oy Veikkaus) p.38  

106
 MålC-203/02 (BHB) p.31 

107
 Mål C-444/02(OPAP) p.36 

108
 Mål C-444/02 (OPAP) p.49 

109
 Mål C-46/02 (Oy Veikkaus) p.45, Mål C-338/02 (Svenska Spel) p.34 , Mål C-444/02 (OPAP) p.50  



 

 24 

Således måste databasproducenten göra en åtskillnad mellan investeringen för 

skapandet av uppgifterna och insamlandet av uppgifterna för att kunna visa att en 

väsentlig investering gjorts. Investeringar förbrukade i skapandet av material kommer 

inte att räknas med i investeringen för sui generis-skydd. Sådana resurser kan t.ex. avse 

kontroll och granskning av de uppgifter som ska samlas in.
110

 Resurser som däremot 

avser insamling, för att ordna dem på ett sytematiskt eller metodiskt sätt, för att 

tillgodose att uppgifterna är tillgängliga samt att kontrollera uppgifternas riktighet under 

tiden databasen är i drift eller under upprättandefasen, får hänföras till investeringen 

som avses i artikel 7.
111

   Först när material som ska ingå i databasen finns, och därefter 

investeringar används för insamling av materialet, kommer rekvisitet väsentlig 

investering att kunna vara uppfyllt. 

 

Att åtskilja resurser som lagts ned från att skapa information från insamlande av 

densamma har till synes vållat problem och skapat mer oreda än klarhet i hur begreppet 

väsentlig investering ska tolkas.
112

 Enligt Darclaye kommer det antagligen inte vara 

några praktiska problem för rättstillämparen att fastställa att väsentlig investering har 

gjorts när stora summor har lagts ned på en databas.
113

 I de fall som kommit upp i 

domstolar runt om i Europa har databaserna producerats i en professionell kontext och 

gigantiska summor har lagts ned på upprättande av databasen. Någon närmare nivå av 

väsentlighetskriteriet går därmed inte att utläsa i praxis.
114

 Problemen ligger i att göra 

åtskillnad mellan skapande å sin sida och insamlande, granskning och presentation å 

andra sidan. Resultatet torde vålla störst problem hos spin-off databasproducenter som 

vill använda en icke väsentlig del av en sui generis-skyddad databas.
115

 

 

Att dra en så långtgående slutsats som att säga att alla sole source-databaser per 

definition diskvalificerar sig till väsentlighetskriteriet angående insamlandet av 
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information går inte att dra. Problemen ligger snarare i att sol source-

databasproducenter varit omedvetna om kravet på uppdelningen mellan skapande och 

insamlande av information. Ett av direktivets syfte har som bekant varit att stimulera 

system för den ökade mängden informationsvolym som varje år genereras i Europa.
116

 

Oavsett vem som skapade information behövs samma investering för att sammanställa 

den. Troligtvis kommer databasproducenterna lära sig att redovisa skillnaden mellan 

skapande och insamlande av information på ett bättre sätt i framtiden.
117

 

 

I olika länder och t.o.m. i olika domstolar inom europiska stater har begreppet väsentlig 

investering getts en vid och oklar tolkning. I ett rättsfall från lägsta instans i 

Nederländerna ansågs en databas som samlade in och behandlade information om flera 

tusen fastigheter utgöra en väsentlig investering,
118

 medan hovrätten i Düsseldorf inte 

ansåg att en webbplats som innehöll information om flera tusen byggnader utgjorde en 

väsentlig investering.
119

 Däremot har högsta instans i Tyskland erkänt att en väsentlig 

investering ägt rum när musiktitlar från tyska topp 10-listan samlats in varje vecka.
120

 I 

en annan dom från Nederländerna ansågs inte rubriker till nyhetsartiklar i en online-

databas utgöra en väsentlig investering, även om databasen som helhet ansågs utgöra en 

väsentlig investering.
121

 

 

Sist nämnda fall är av intresse att utvärdera utifrån EUD senare praxis om uppdelningen 

mellan skapande och insamlande av uppgifter.  Det är förvisso redan initialt svårt att 

fastställa om en väsentlig investering lagts ned på en databas. Har databasen varit 

föremål för stora summor pengar, arbetar flera personer professionellt med databasen 
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och har den någon form av kommersiellt värde är det antagligen en väsentlig 

investering. Däremot har det framkommit att det måste göras en uppdelning mellan 

skapande och insamlande. Hur uppdelningen rent praktiskt går till är inte helt lätt att 

förstå. Antagligen är den företagsekonomiska redovisningen av de resurser som lagts 

ned hänförliga till samma post, eftersom skapande och insamlande av uppgifter kan ske 

succesivt. Vilket kanske också är den mest rationella metoden för upprättande eller 

arbete med en databas. Alldeles oavsett vad som är mest rationellt är rättsläget att en 

uppdelning måste göras. EUD har också tydliggjort att allt som inte är en väsentlig 

investering är en icke väsentlig investering, vilken alltså avser en icke väsentlig del av 

databasen. EUD har också gett svar på att antalet uppgifter inte är relevant för 

bedömningen om en väsentlig investering har gjorts eller inte. Således är en icke 

väsentlig del samma som den del vilka kostnaderna lagts på skapande av uppgifterna. 

För att tydliggöra synsättet kan det appliceras på just fallet med tidningsartiklar från 

Nederländerna, Algemeen Dagblad. Varje tidningsartikel i sig, som helhet, utgör ett 

utdragbart element. Databasen är uppbyggd med tusentals tidningsartiklar vilka 

tillsammans utgör en väsentlig investering. I rättsfallet hade utdrag och återanvändning 

gjorts av varje rubrik samt korta extrakt av artikeln. Domstolens bedömning var att 

endast en icke väsentlig del av databasen hade återanvänts eftersom merparten av 

artiklarna inte återanvänts. Denna bedömning torde inte vara förenlig med EUD:s 

praxis. Artikeltexten i detta fall borde härröra till skapandet av uppgifterna medan 

rubriken eller närmare bestämt artikeln som helhet utgör ett element vilket en viss resurs 

lagts ned för insamlandet.  Slutsatsen borde istället bli att ett visst antal artiklar, med 

rubrik som igenkänningsfaktor för uppgifterna, utgör en väsentlig investering. För 

intrångsbedömningen skulle det innebära att endast så många artiklar som motsvarar en 

icke väsentlig investering i insamlandet får återanvändas. 

3.5.6 Utdrag och återanvändning 

 

Enligt artikel 7.1 är medlemsstaterna skyldiga att tillerkänna databasproducenten […] 

rätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller 

kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll […] Med utdrag och 

återanvändning avses enligt artikel 7.2: 
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”a) utdrag: en varaktig eller tillfällig överföring av hela eller en väsentlig del av innehållet i 

en databas till ett annat medium,oberoende av på vilket sätt eller i vilken form det sker,”
122

 

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

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

eller överföring i någon annan form. Den första försäljningen inom Gemenskapen av ett 

exemplar av en databas som genomförs av rättsinnehavaren eller med hans medgivande 

skall utsläcka rätten att bestämma över exemplarets vidareförsäljning inom Gemenskapen.” 

 

EUD har förklarat att begreppet utdrag ska ges en stor räckvidd. Bedömningen är 

oberoende av vilket förfaringssätt som används och hänför sig till varje otillåtet 

förfogande som innebär att hela eller en del av innehållet överförs till ett annat 

medium.
123

 För bedömningen om ett otillåtet utdrag har ägt rum är det ovidkommande 

om utdraget varit tillfälligt eller varaktigt. Emellertid kan det få betydelse vid 

bedömningen av hur allvarlig en överträdelse varit eller omfattningen av den skada som 

ska ersättas.
124

  

 

Begreppet väsentlig del i definitionen av utdrag och återanvändning är något 

missvisande. De ska istället bedömas utifrån artikel 7.1 och syftar därför till den 

investeringen som är gjord. Artikel 7.5 anger nämligen att ett utdrag eller en 

återanvändning även kan avse icke väsentliga delar av innehållet.
125

  

 

Innehållet i databasen betingar alltså inget värde i den systematik som EUD anlägger på 

sui generis-rätten. För onlinedatabaser torde ändå innehållet kunna generera 

annonsintäkter vilka alltså ska täcka kostnaden för databasproducentens investering. Sui 

generis-rätten skyddar naturligtvis inte mot uteblivna annonsintäkter utan endast mot 

förfogande som skadar investeringen som lagts ned på upprättande av databasen. 

Intrånget relaterar alltså endast till investeringen vid upprättande av databasen.  
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Kopiering av en databas skulle till exempel vara renommésnyltning enligt 

marknadslagen och vara skadeståndsgrundande men enligt sui generis-rätten inte vara 

intrång om kopieringen inte avsåg enväsentlig investering.
126

  

 

3.5.7 Återanvändning 

 

Återanvändning av databaser sker steget efter utdrag. Begreppet ska ges en vidsträckt 

betydelse mot bakgrund av direktivets syfte. Varje form av förfogande, utan 

databasproducentens samtycke, som är till men för dennes investering är att betrakta 

som ett utdrag eller återanvändning.
127

  Utdrag eller återanvändning begränsas heller 

inte till direkt kopiering, även en kopia av en kopia är att betrakta som ett intrång i sui 

generis-rätten.
128

 Alltså även förfogande i form av utdrag eller återanvändning som görs 

av tredje man, från en databas vilken lovligt kopierat en skyddad databas, utan tillstånd 

från en annan än rättighetsinnehavaren är till skada för denne.
129

 Kraven är dock alltid 

att en väsentlig del av databasen har varit föremål för utdrag eller återanvändning. Att 

inte icke väsentliga delar räknas som utdrag eller återanvändning medför att en 

databasproducent som tillgängliggjort sin databas inte kan förhindra sökning i 

databasen.
130

 Däremot förhindrar ett tillgängliggörande för allmänheten av hela eller en 

väsentlig del av databasen att databasproducenten kan förbjuda utdrag eller 

återanvändning av hela eller en väsentlig del av databasen.
131

 

 
Angående återanvändning av online-databaser har EUD uttalat att återanvändning sker när 

en ”person som, med hjälp av en webbserver i medlemsstat A, sänder data som denna 

person dessförinnan har laddat ned från en databas som skyddas av en sui generis-rätt enligt 

samma direktiv, till en dator tillhörande en annan person i medlemsstat B, på den personens 

begäran, i syfte att lagras i den datorns minne och visas på en ansluten dataskärm, ska anses 

företa ett förfogande i form av ”återanvändning” av dessa data. Detta förfogande ska anses 
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ske åtminstone i medlemsstat B, om det föreligger omständigheter som ger stöd för 

slutsatsen att förfogandet visar på en avsikt hos den som företagit detsamma att rikta sig till 

personer ur allmänheten i denna medlemsstat, vilket det ankommer på den nationella 

domstolen att bedöma.”
132

 

 

Generaladvokaten gick längre i sin bedömning av vad som kan anses vara en 

återanvändning. I sitt förslag till avgörande menade densamme att alla former av 

förfarande på Internet som syftar till att tillgängliggöra innehållet i en databas är 

att anse som en återanvändning i direktivets mening. Vid sådana fall ska en 

återanvändning anses ha ägt rum i alla medlemsstater där ett förfarande av denna 

typ har ägt rum.
133

 

3.5.8 Kvantitativ eller väsentlig del 

 

Vad som är en kvantitativt eller kvalitativt väsentlig del av databasen syftar till vad som 

kvalitativt eller kvantitativt sätt är en väsentlig investering. Utdragat eller 

återanvändningen får inte vara till men för investeringen. Det gäller såväl en 

konkurerande produkt som en användare.
134

  

 

Kvantitativt sett väsentlig del av innehållet syftar till mängden utdrag eller återanvänt 

material i förhållande till databasens totala innehåll.
135

 Kvalitativt väsentlig del av 

innehållet avser investeringen som gjorts för anskaffningen, granskningen eller 

presentationen på det utdragna eller återanvända materialet. En kvantitativt liten del kan 

nämligen motsvara en betydande mänsklig, ekonomisk eller teknisk investering i form 

av anskaffning, granskning eller presentation.
136

 Därmed kan man definiera en icke 

väsentlig del av innehållet som en del vilken varken kvalitativt eller kvantitativt är att 

betrakta som en väsentlig investering.
137
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I BHB-fallet uttalade EUD vad som kunde utgöra en icke väsentlig del av innehållet. En 

icke väsentlig del får alltså vara föremål för utdrag och/eller återanvändning. 

 

British Horseracing Brodcast drev den s.k. BHB-databasen. I denna fanns ett stort antal 

uppgifter bl.a. om stamtavlan för ungefär en miljon hästar samt förhandsupplysningar om 

lopp. Sådan information omfattar loppets namn, plats och tid för loppet, loppets distans, 

deltagandekriterier, sista anmälningsdag, anmälningsavgift och uppgifter om prissummor.  

Databasen var tillgänglig på Internet.  En del av innehållet publicerades även i BHB:s 

officiella tidning. Hela eller delar av databasinnehållet tillgängliggjordes även för bolaget 

Racing Pages Ltd.. Dagen före loppet vidarebefordrade Racing Pages upplysningarna till 

olika prenumeranter, däribland vadhållningsbolag, i form av en så kallad Declarations Feed.  

Ett av vadhållningsbolagen som prenumererade på decleration feeden var William Hill. På 

den egna hemsidan publicerade William Hill delar av BHB-databasen, nämligen: namnen 

på samtliga hästar, dag och starttid för loppen, loppets namn och kapplöpningsbanans 

namn. Upplysningarna ansågs vara en så liten del av det totala antalet uppgifter i BHB-

databasen att det ansågs vara en icke väsentlig del av totala innehållet. 

 

 

3.5.9 Återkommande utdrag och återanvändningar 

Det är inte bara direkta utdrag och återanvändningar av en väsentlig del av databasen 

som skyddas. Även icke väsentliga delar skyddas mot utdrag om förfarandet kan anses 

vara till men för databasproducenten. Artikel 7.5 lyder: 

 

” Återkommande och systematiskt utdrag och/eller återanvändning av oväsentliga delar av 

innehållet i databasen av sådant slag att de inbegriper handlingar som gör intrång i det 

normala utnyttjandet av databasen eller oskäligt inkräktar på databasens framställares 

legitima intressen skall inte tillåtas.” 

 

 

I BHB förklarade EUD att databasproducenten i princip inte kan hindra behörig 

användare från att göra utdrag och återanvända icke väsentliga delar av innehållet i en 
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databas.
138

 Ingressen anger också att rätten att förhindra utdrag och/eller återanvändande 

avser användare vars förfogande överskridit dennes lagliga rätt och således är till men 

för databasproducenten. Artikel 7.5 utgör ett undantag från principen att den behörige 

användaren ska få göra icke väsentliga utdrag och återanvändande. Syftet med artikeln 

är att förhindra alla sådana fall där artikel 7.1 skulle kunna kringgås genom kumulation 

av utdrag och återanvändningar och resultatet blir detsamma.
139

 Bestämmelsen innebär 

att en användare som gör flera icke väsentligt utdrag, som genom att de är 

återkommande och systematiska till slut skulle medföra att en väsentlig del av 

databasen skulle kunna återskapas. Detta oavsett om utdragen sker i syfte att upprätta en 

annan databas eller ej.
140

  

 

3.5.10 Den behörige användaren 

När en databas görs tillgänglig för allmänheten kan inte innehavaren av databasen 

förhindra att behörig användare företar utdrag och/eller återanvändning av mindre 

väsentliga delar av databasen, oberoende av vilket sätt det sker på.
141

 Behörig 

användning får dock inte ske på sådant sätt som strider mot normalt bruk eller som 

kränker databasproducentens intressen.
142

 Mot bakgrund av att artikel 15 explicit 

uttrycker att artikel 8 inte är dispositiv är det rimligt att anta att underförstått samtycke 

föreligger när en databasproducent gjort sin databas tillgänglig för allmänheten.
143

 

Samtycket gäller dock aldrig för hela eller väsentlig del av databasen. Således kan  

en behörig användare aldrig, trots avtal, göra intrång i sui generis-rätten om denne 

endast gör ett icke väsentligt utdrag ur databasen.  
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3.5.11  Omstruktureringar 

 

Utdrag omfattar inte bara sådana förfoganden som består i att mekaniskt, och utan 

omarbetning, reproducera innehållet.
144

 Det betyder att oavsett om det skett ett utdrag av 

typen klippa-klistra eller om det skett ett utdrag som senare återanvänds fast ställts upp i 

annan form, att materialet bearbetas eller att det lagts till nytt material är inte av 

betydelse för bedömningen. Utdrag sker m.a.o. direkt när data förs över från ett medium 

till ett annat. Utdrag bedöms således ske direkt när det görs, i vilket syfte utdraget sker 

är redundant för bedömningen av om intrång skett eller ej. I Directmedia hade drygt 800 

av totalt 1100 dikter använts och ställts upp i omarbetade form tillsammans med andra 

dikter. EUD uttalade att syftet bakom utdraget är helt utan betydelse för 

intrångsbedömningen.
145

 Mot bakgrund av sui generis-rättens syfte skall begreppet 

utdrag tolkas extensivt, varje form av utdrag som innebär ett tillägnande av hela eller en 

väsentlig del av innehållet i den skyddade databasen är att betrakta som ett intrång.
146

 

Synsättet innebär att sui generis-rätten inte bara skyddar databasproducenten mot 

konkurrenter med illojalt syfte,
147

 utan även mot användare som söker information för 

privat bruk.
148

  

 

Om en databas görs tillgänglig för allmänheten kan databasproducenten dock inte 

förhindra att användare söker information i databasen.
149

 Detta så länge sökningen avser 

en icke väsentlig del av innehållet. Ingressen anger nämligen att om hela eller en 

väsentlig del av innehållet tillfälligt överförs till ett annat hjälpmedel för att innehållet i 

en databas ska kunna visas på en bildskärm, behövs databasproducentens tillstånd.
150

 

Axhamn menar att det innebär att sui generis-rätten innehåller en accessrätt i form av 
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att databasproducenten har en ensamrätt att besluta vem som ska få söka i hela eller en 

väsentlig del av innehållet i en databas.
151

  

 

Huruvida sui generis-rätten verkligen kan sägas innehålla en accessrätt är dock inte helt 

adekvat, eftersom möjligheten till faktisk tillgång snarast är relativ, en databas behöver 

nödvändigtvis aldrig göras tillgänglig. Även för tillgängliggjorda databaser finns ingen 

regel för vem som kan få tillgång till databasen. Det enda sui generis-rätten stipulerar är 

att utdrag och återanvändningar av hela eller en väsentlig del av databasen inte får 

göras. 

 

En sökning i hela eller väsentlig del av innehållet utan databasproducentens samtycke 

torde därmed innebära ett intrång i form av utdrag enligt artikel 7.1. Detsamma borde 

gälla för återkommande eller systematiska utdrag/sökningar av icke väsentliga delar 

som uppnår en kumulativ mängd av hela eller väsentlig del av databasen, enligt artikel 

7.5. EUD har som nämnts ovan understrykit att bedömningen av begreppet utdrag ska 

ske alldeles oavsett form och syfte.
152

 En viktig aspekt är att det skulle kunna innebära 

att ett otillåtet utdrag görs när en användare endast gör en enda sökning, under 

förutsättning att just insamlandet, granskning eller presentationen av den uppgiften kan 

betraktas som en kvalitativ väsentlig del av investeringen.  

3.5.12 Sole source 

Om den information som databasen innehåller är allmän, d.v.s. information som reellt 

finns ute på marknaden för envar, kommer inte sui generis-rätten kunna förhindra att en 

annan databasproducent samlar in och presenterar samma information i en ny databas. 

Det gäller förutsatt att den nya databasproducenten varit noggrann med att 

informationen inte är andrahandsinformation som går att härledas från den första 

databasen. Är förhållandet sådant att den som producerar databasen också har skapat 

informationen, eller uppgifterna, kommer dock situationen bli en annan. Förutsatt att 
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den databasproducenten kan visa att han materiellt sätt uppnår kraven för sui generis-

skyddet kommer själva informationen ha en indirekt ensamrätt. Eftersom intrång är 

oberoende av om informationen insamlats direkt eller indirekt från primärkällan 

kommer det uppstå en typ av informationsmonopol. Oavsett om en sådan databas görs 

tillgänglig för allmänheten, exempelvis på Internet, eller ej kan informationen alltid 

härledes från sole source-databasen.  Även om möjligheten att söka information i 

databasen kvarstår kommer möjligheten till konkurrens, i form av upprättande av en ny 

databas med helt eller delvis samma information att utsläckas. Resultatet blir att det 

uppstår ett monopol på samlingen av uppgifterna vilket i sin tur medför 

konkurrenshämmande effekter.
153

 

 

I de fyra avgörande från 2004, nämligen Fixtures Marketing I, II, och III samt British 

Horseracing Broadcast, var omständigheterna att bolagen hade exklusiv licens till 

uppgifterna. Information var således i praktiken inte möjlig att inhämta från annat håll 

än från deras databaser. Att EUD tog fasta på att investeringen inte avser själva 

kostnaden för att skapa uppgifterna kan möjligtvis ses som ett försöka att förhindra 

uppkomsten av sole source-databaser. Det är dock mycket troligt att databasproducenter 

skyddar sig mot sådana framtida bedömningar. I utvärderingsrapporten till 

databasdirektivet konstaterade man att, efter domarna kommer databasproducenter 

antagligen utarbeta juridiska strategier för att komma runt den åtskillnad som EUD 

gjorde i domarna. Det kan leda till att online-databaser skyddas alltmer.
154

 

 

Inom doktrinen var det fram till dess att EUD tolkade databasdirektivet något oklart om 

skydd även kunde ges för sole source-databaser.
155

 Numera är det dock säkert att skydd 

kan ges om producenten delar upp kostnaderna för skapande och insamlande. Sole 

source-databaser torde vara de absolut mest värdefulla databaserna eftersom efterfrågan 

torde bli störst när informationen inte går att tillgå från annan källa. Särskilt viktiga 

torde sole source-databaserna vara för forskning, oavsett om den sker i offentlig sektor 

eller privat sektor och oavsett vinstintresse eller inte. När förslaget om databasskydd, 
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liknande sui generis-rätten, behandlades i USA var en viktig faktor till att förslaget 

aldrig antogs att det riktades kritik från akademiska kretsar.
156

 Det framfördes att 

information i vetenskapliga databaser aldrig kan substitueras eftersom forskning bygger 

observationer som inte låter sig återskapas. Likaså är det svårt att omvandla historisk 

fakta. Även om det går att återskapa liknande data men som inte är identisk torde den 

senare inte ha något värde eftersom forskare inte är intresserade av inexakta kopior.
157
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4 Tillfällig överföring 

4.1 Uppkomsten av tillfälliga kopior 

4.1.1 Tillfälliga kopior som ren teknikalitet 

När användning av skyddat material sker via Internet skapas en mängd kopior av det 

skyddade materialet. Redan vid ett förmedlande av material kommer en automatisk 

mellanlagring att äga rum. Data samlas på olika servrar och routrar och är en absolut 

nödvändig process för att överföring ens skall kunna ske.
158

 Därtill kommer en tillfällig 

lagring av materialet att ske, s.k. cachning. Nämnda mellanlagring sker för att 

effektivisera överföring av data. Cachningen sker dels i användarens dator där 

informationen lagras i såväl primär- som i sekundärminnet, men också i servrar. Vid 

såväl cachning som vid förmedling av material kommer tillfälliga kopior att skapas. 

Tillfälliga kopior är  absolut nödvändigt för Internetanvändningen. 
159

 

 

4.1.2 Tillfälliga kopior enligt Infosocdirektivet 

Det var något oklart huruvida tillfälliga kopior var en del av upphovsmannens exklusiva 

rättigheter under BK. Artikel 9.1 anger att varje form av reproduktion innefattas av 

upphovsmannens ensamrätt. Artikel 9.2 anger att undantag får göras under förutsättning 

att reproduktionen inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och inte oskäligt 

inkräktar på upphovsmannens legitima intressen. För att avgöra huruvida det var möjligt 

att undanta tillfällig reproduktion från ensamrätten var det enligt Hugenholtz viktigt att 

se till vilket syfte mångfaldiganderätten hade. I regel vill upphovsmannen utnyttja all 

marknadspotential för att dra vinning av sitt arbete. Att inte tillåta tillfälliga kopior 
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skulle verka kontraproduktivt mot det syftet, det skulle sannolikt bara öka 

transaktionskostnader.
160

 

 

I den grönbok
161

 som låg bakom Infosocdirektivet var ingen inskränkning i 

upphovsmäns rätt till framställning av tillfälliga kopior med. I ett svar på grönboken 

kritiserades det av LAB
162

. I sitt svar lyfte LAB fram att inte undanta tillfälliga kopior 

från ensamrätten skulle leda till att privatpersoner ideligen skulle göra intrång i 

ensamrätten.
163

  

 

Uppkomsten av tillfälliga kopior är numera reglerad som en inskränkning av 

upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning. I Infosocdirektivet artikel 5.1 

regleras att medlemsstaterna ska
164

 undanta tillfälliga kopior om de uppfyller fyra krav. 

Mångfaldigandet ska för det första vara flyktigt eller vara en del av underordnad 

betydelse. Vidare skall mångfaldigandet utgöra en integrerad och väsentlig del i en 

teknisk process. Mångfaldigandets enda syfte ska vara att möjliggöra en överföring i ett 

nät mellan parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat 

alster. Till sist får kopian inte ha någon självständig ekonomisk betydelse. Om 

kriterierna är uppfyllda ska undantaget även omfatta åtgärder som gör att webbläsning 

och cachelagring är möjligt. Det inbegriper även mellanhänder som gör att 

överföringssystem kan fungera effektivt, under förutsättning att mellanhanden inte 

ändrar informationen och inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är 

allmänt vedertagen och som används inom branschen för att få fram data om hur 

informationen används.
165

 I ingressen går att utläsa att Infosocdirektivet bygger på de 

principer som redan är antagna på immaterialrättens område, t.ex. Databasdirektivet, 

samt att bestämmelserna i Infosocdirektivet inte bör påverka bestämmelser i andra 

direktiv om inte annat föreskrivs i direktivet.
166

 Databasdirektivet omnämns i två 
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artiklar i Infosocdirektivet, artikel 6
167

 och artikel 7
168

. Inskränkningen i 

upphovsmannens ensamrätt vid framställningen av tillfälliga kopior som enligt 

Infosocdirektivet är ett krav, gäller sålunda inte sui generis-rätten.  

 

I ingressen till Infosocdirektivet anges att tillfälliga kopior är åtgärder som gör att 

”webbläsning och cachelagring kan ske, inbegripet sådana som gör att 

överföringssystemet kan fungera effektivt”.
169

 Om tillfälliga kopior inte var undantagna 

skulle det leda till att upphovsmannens tillstånd krävdes för i princip alla cachlagring 

som sker på Internet.
170

 

 

4.1.3 Olika typer av caching 

Det finns några olika former av caching som förekommer vid internetanvändning. 

Client caching är den kopiering som sker när olika web-sidor sparas i användarens dator 

efter att den har besökt en sida. När återbesök sker kommer sidan att laddas snabbare än 

om det sker en onlineöverföring. Denna typ av caching anses falla under undantaget för 

tillfälliga kopior från ensamrätten i Infosocdirektivet.
171

 

 

En annan typ av caching är s.k. proxy caching, vilket sker när olika ISP:s sparar 

tillfälliga kopior av välbesökta webbplatser och skickar en tillfällig kopia till 

användaren som efterfrågar den begärda URL:n.  Proxy servern är en dator som 

behandlar alla sådana typer av förfrågningar och dessa kommer alltid att passera genom 

proxyn. Beroende av om proxyn redan har en kopia av webbsidan eller inte kommer den 

antingen skicka användaren direkt till primärkällan eller skicka en kopia till användaren, 

förutsatt att proxyn har en kopia som inte är förlegad. Kopian av den förfrågade 

webbsidan byts ut varje gång en förfrågan skickas. Proxy servern utför alltid en kontroll 

om kopian är densamma som finns på servern där webbsidan ligger. Om Proxy servern 
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innehar en förlegad kopia bytts den ut mot en relevant kopia. Proxy caching för med sig 

två stora fördelar, för det första kommer användaren kunna se web-sida snabbare, för 

det andra slipper Internet belastas med en onödig aggregering av data. Som ovan 

nämnts är tillfälliga kopior undantagen från ensamrätten till upphovsrättskyddat 

material men inte från sui generis-databaser. Kommissionen är emellertid medveten om 

den problematik som kan uppstår om man inte tillåter tillfälliga kopior även för 

databaser. I ett arbetsdokument från 2004 påpekar kommissionen beträffande databaser 

som skyddas av sui generis-rätten, att det vid tillfälliga former av reproduktion alltid 

behövs tillstånd från rättighetsinnehavaren om den tillfälliga reproduktionen är av stor 

omfattning. Detta innebär en ineffektivisering vid överföringen i digitala nät. Dessutom 

innebär förbudet mot tillfälliga kopior att det kan uppstå situationer där det lagstadgade 

undantaget för upphovsrättsligt skydd kan vara underminerat av sui generis-rätten.
172

 

4.2 Sökmotorer 

4.2.1 Prospektering 

En sökmotors funktion kan delas upp i två moment. Det första är insamlandet av 

information. För att göra det indexeras information av sökmotorn med hjälp av ett 

program som söker av och läser in webbsidor. Sökmotorn begränsas inte heller till 

själva sökningen utan arbetar sig vidare genom alla hyperlänkar den hittar. I den första 

fasen av denna indexering kommer datorns primärminne att kopiera informationen och 

sedan väljs viss information ut som är relevant för sökmotorns användare och sparas i 

sökmotorns server. Vissa sökmotorer sparar hela originaldokument, men inte alla.
173

 De 

stora sökmotorerna läser in så mycket som möjligt av dokumentet för att ge användaren 

ett mer heltäckande utbud vid sökning.
174

 Prospekteringsfasen anses uppfylla kriterierna 
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för tillfälliga kopior enligt Infosocdirektivet,
175

eftersom endast primärminnet kopierar 

datan och det är en övergående fas samt att det är en del av en teknisk process som 

krävs för att kunna utföra indexering. 

 

4.2.2 Indexering 

När själva indexeringen sker omarbetas de tillfälliga kopiorna som uppstått i 

prospekteringsfasen till data som är mer relevant för sökmotorn. Vad som mer exakt 

indexeras från den ursprungliga kopian varierar mellan olika sökmotorer, beroende på 

hur pass omfattande sökmotorn vill att deras indexering ska vara. Ingen sökmotor 

indexerar mer än 16% av totala Internet.
176

 Däremot är inte hela Internet 

indexeringsbart
177

. Av det som är indexeringsbart indexerar Google, MSN, Ask/Teoma 

och Yahoo tillsammans ungefär 81%.
178

 Googles avsikt synes vara att indexera så stor 

del av Internet som möjligt.
179

 Indexeringen består i att sökmotorn skapar ett ordregister 

utifrån det kopierade dokumentets ord i sin egen databas.
180

 När användare senare söker 

information med hjälp av sökmotorn är det således i indexeringen sökningen sker, inte i 

själva webbplatsen. Vanligtvis sparas inte några kopior av dokument som sökts igenom. 

Det är däremot möjligt att delvis reproducera kopior av den indexerade datan. 

Omfattningen av vad som går att reproducera avgörs av hur mycket som indexerats i 

sökmotorns stickordsregister. Möjligheten att reproducera dokument av det indexerade 

                                                                                                                                               

 

175
 Det har dock framförts att prospekteringsfasen inte får vara längre än nödvändigt för att utföra den 

tekniska processen. Huruvida sökmotorer utgör intrång i upphovsrätten eller inte i denna fas är något höljt 

i dunkel, totala insyn i söktjänsternas operationer saknas. Se härom O-A Rognstad, J. Bing, NIR 2012 NR 

4 s. 348ff. Det råder dock inget tvivel om att prospekteringsfasen generellt är en nödvändig och 

rudimentär process i sökmotorns funktion. Vilket alltså är att anse vara en integrerad och underordnad del 

av en teknisk process, jmfr med Mål C-5/08 (Infopaq) 
176

 M. Manoj, E Jacob. s.740 
177

 Vad som räknas som indexeringsbart är vad som går att göra sökning i, d.v.s. tecken.  
178

 M. Manoj, E Jacob. s.740. Observera att artikeln är från 2008 och att de källor som används I artikeln 

är ett par år äldre än så. Dessutom torde all statistik som förs över mängden material på Internet vara 

uppskattad eftersom det är praktiskt omöjligt att exakt göra beräkningar, Se härom 

http://www.worldwidewebsize.com/ 
179

 Google Official blog, Insights from Googlers into our products, technology and the Google culture 

“[…]we're proud to have the most comprehensive index of any search engine, and our goal always has 

been to index all the world's data[…]. 
180

 M. Manoj, E. Jacob, s.739 
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materialet kan möjligen anses utgöra intrång i upphovsrätten.
181

 För att sökmotorns 

index ska vara relevant görs det kontinuerligt nya sökningar vilket leder till att det 

uppstår nya kopior i prospekteringsfasen samt nya stickord i indexet. Oftast raderas 

gamla kopior och gamla stickord som inte längre är relevanta.
182

 

 

 

För användaren som företar en sökning i indexet presenteras en länk samt små 

extraherade delar av de relevanta sökorden från indexet. Denna sista del är den egentliga 

återanvändningen av informationen som användaren kommer i kontakt med. Många 

webbplatsinnehavare anmodar sökmotorer att få sina platser indexerade, eftersom det 

ökar antalet besökare, vilket i sin tur kan generera ökade reklamintäkter. Det finns också 

webbplatsinnehavare som inte vill bli indexerade. Oftast behäftar de sin webbplats med 

någon form av teknisk spärr, t.ex. en inloggningssida eller med captcha-teknik.
183

 

 

För webbplatsinnehavare som inte önskar få sina sidor indexerade av sökmotorer finns 

möjlighet att lägga in Robot Exclusion Protocol i servern. Filen talar om för sökmotorns 

robot hur mycket av webbplatsen som får indexeras. Roboten bestämmer om den ska 

godta önskemålet eller inte. Åtminstone mer seriösa söktjänster borde acceptera 

önskningen om att inte vilja bli indexerad.
184

 

 

4.2.3 Länkar 

Som ovan nämnts kommer sökmotorn i sin slutfas presentera en länk som 

”länkar” användaren vidare till sökt sida. Beträffande just länkning är det oklart 

om även det skulle kunna tänkas utgöra en återanvändning i direktivets mening. 

Framförallt har det ur upphovsrättsligt perspektiv diskuteras om länkning är ett 
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 O-A Rognstad, J. Bing s. 351f  
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 A.a. s. 349f 

183
 Captcha-teknik är ett sätt för webbplatsinnehavare att skydda sig mot sökrobbotar. Genom att kräva en 

mänsklig bedömning av en bild, filtrerar således captcha ut sökrobbotens förfrågning från en mänsklig 

förfrågning.  Se t.ex Googles ReCaptcha, http://www.google.com/recaptcha 
184
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förfarande som träffas av upphovsmannens ensamrätt eller inte. Frågan är om en 

länk kan anses konstituera ett tillgängliggörande för allmänheten?
185

 Vid 

implementeringen av infosocdirektivet diskuterades om olika länkar bör ges olika 

rättsliga statusar.
186

 I MP3-fallet
187

 bedömdes länkar till musikfiler utgöra ett 

offentligt framförande, lagstiftaren konstaterade att även med infosocdirektivets 

införande bör rättsläget ändå vara detsamma men med skillnaden att länkning 

fortsättningsvis är att bedöma som överföring till allmänheten. 
188

 

 

Internet är i mångt och mycket uppbyggt på länkar, således utgör det själva 

grundfunktionen i ett väl fungerande Internet. Dessutom anses hänvisning till 

andras yttrande ligga i yttrandefrihetens kärnområde.
189

 I upphovsrättsligt 

hänseende har vissa domstolar därför löst problematiken kring länkningen genom 

underförstått samtycke. Det vill säga, upphovsmannen samtycker till länkning till 

sitt upphovsrättsligt skyddade materialet under förutsättning att materialet lovligt 

och med upphovsmannens samtycke lagts ut på Internet.
190

 

 

Sett till vad som faktiskt sker vid länkning är det egentligen inte frågan om någon 

överföring. I stället är en länk endast en hänvisning till var en fil är placerad.
191

 

Ingressen till Infosocdirektivet anger också att ”[e]nbart tillhandahållandet av de 

fysiska förutsättningarna för att möjliggöra eller genomföra en överföring skall 
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 Art 7.2 databasdirektivet definierar återanvändning som “ när hela eller en väsentlig del av innehållet i 

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

eller överföring i någon annan form” Jmfr med Infosocdirektivet art 3.1  som anger ” Medlemsstaterna 

skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, 

på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt 

att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.” 
186

 Prop. 2004/05:110 s.70f 
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 NJA 2000 s.292 (Mp3-målet) 
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Prop. 2004/05:110 s.71 
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 D. Westman, SvJT 2012, s. 819 
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 Se bl.a. målnummer I ZR 259/00 (Paperboy)den 17 juli 2003, målnummer I ZR 69/08 (Googlelänkar) 

den 29 april 2010, Kelly v. Arriba Software Corporation, 336 F3d 811 (9C 2003) och Perfect 10, Inc. v. 

Google, Inc., 508 F.3d 1146 (2007) 
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 För mer utförligt resonemang om vad som de facto sker vid länkning, se O. Torvund, NIR 2008 NR 5 

s.44ff 
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inte i sig betraktas som överföring”.
192

 Emellertid har det lyfts fram inom 

doktrinen att länkning är det egentliga tillgängliggörandet.
193

 

 

Infosocdirektivet ska förvisso tolkas extensivt till upphovsmannens fördel.
194

 

EUD har också gett upphovsmän ett starkt skydd samt uttalat att begreppet 

tillgängliggörande ska vara unionsenhetligt och räckvidden bestäms endast av 

EUD.
195

 Inom doktrinen verkar dock den allmänna uppfattningen vara att 

länkning är tillåtet så länge inte någon teknisk åtgärd kringgås samt materialet 

lagts ut lovligt.
196

 EUD har nu att ta ställning i frågan efter att Svea HovR har 

ställt frågor i det s.k. Retriever-målet.
197

 

4.2.4 Olika typer av sökmotorer 

Alla sökmotorer ser dock inte likadana ut. För en förståelse av avsnitt 4.3 ska två typer 

av specialiserade sökmotorer nämnas. Den första är den s.k. dedikerade sökmotorn, som 

endast söker efter specifikt innehåll, t.ex. nyhetsartiklar. Sökningen begränsas alltså till 

att endast avse vissa givna platser. En annan form av sökmotor är en s.k. metasökmotor. 

Det speciella med en sådan sökmotor är att den inte har ett eget index. I stället skickar 

den vidare en sökbegäran, från en användare, med hjälp av en algoritm till en rad andra 

sökmotorer.  De returnerade svaren sammanställs i en lista som presenteras för 

användaren.
198
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 Ingressen p.27 (Infosocdirektivet) 
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O-A Rognstad, NIR 2005 nr 4 s. 344ff 

194
 Ingressen p.4 och p.9 (Infosocdirektivet) 
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 Mål C-306/05 (SGAE) dom den 7 december 2006 
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197
Mål C-466/12 (Retriever), begäran om förhandsavgörande. För omständigheterna se Tingsrätten T 

7263-07, T 7265-07, T 7540-07, T 7550-07 
198

 M. Manoj, E Jacob, s. 739ff 
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4.2.5 Paperboy 

I Paperboy-fallet
199

 användes en sökmotor för att söka av flera nyhetssajter som en 

tjänst till Paperboys användare. Sökresultaten presenterades som länkar direkt till varje 

nyhetsartikel samt kortfattade meningar från artiklarna. Domstolen fann att den 

information, bland annat titel samt korta meningar från artiklarna, inte är att anse som 

utdrag eller återanvändning av kärandens sui generis-skyddade databaser. Någon 

närmare motivering angavs inte av domstolen. 

 

Vad gällde frågan om upprättande av länkar till artiklar, som med rättsinnehavarens 

samtycke lagts ut på Internet, utgjorde intrång eller ej, bedömde domstolen att intrång 

inte förelåg. Domstolen ansåg att det inte var någon rätt förbehållen 

databasproducenten. Istället var domstolen av uppfattningen att länkning var tillåten i 

alla fall då webbplatsen inte har någon teknisk spärr. En rättighetsinnehavare som utan 

tekniska spärrar lade ut skyddat material på Internet möjliggjorde nämligen utnyttjande 

av det skyddade materialet. Vidare konstaterade domstolen att den systematiska och 

återkommande användningen av kärandens databaser som företogs av Paperboy föll 

under normalt bruk av databaserna. Intrång förelåg därmed inte heller på denna grund. 

Domstolen var också av uppfattningen att söktjänster och länkar var nödvändiga för 

Internets funktionalitet med motiveringen att utan länkar och söktjänster skulle en stor 

del av informationen på Internet aldrig nå användarna. Användningen av söktjänster och 

djupa länkar skulle av den anledningen principiellt anses tillåten, åtminstone när de 

enbart tjänade som ett hjälpmedel för Internetanvändarna att finna information, vilken 

hade gjorts tillgänglig av rättsinnehavaren och som inte var behäftad med några tekniska 

spärrar. 

 

Domstolens bedömning kan inte vara förenlig med sui generis-rätten. Rimligtvis gjordes 

ett utdrag av hela eller en väsentlig del av databasen under prospekteringsfasen. 
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Domstolens bedömning var mer inriktad på den sociala konstruktion som en sökmotor 

utgör.  

 

4.2.6 Innoweb
200

 

Frågan om sökmotorer gör intrång i sui generis-skyddade databaser har nyligen ställts 

till EUD. I förevarande fall är dock sökmotorn lite speciell.  Omständigheterna i fallet är 

följande:
201

 

 

Kärande, Wegener, driver en bilannonswebbplats som kallas AutoTrack. 

webbplatsens innehåll ändras dagligen. Varje dag saluförs 200 000 begagnade bilar. 

Säljarna är privatpersoner, bilhallar eller garage. De flesta av annonserna är dock 

även tillgängliga på andra webbplatser. Endast cirka 40.000 annonser är exklusiva 

för Wegeners hemsida. För att hjälpa sina online-besökare att hitta rätt bil har 

Wegeners webbplats en egen sökmotor. 

Svarande, Innoweb, driver en webbplats som heter GasPedaal. Besökare på 

GasPedaals hemsida använder också en sökmotor för att hitta bilar. Emellertid är 

GasPedaals sökmotor annorlunda. Det är en dedikerad meta sökmotor. Det vill säga, 

den söker bara genom särskilda webbplatser och den söker endast efter specifika 

resultat. GasPedaals sökmotor tar första sidan av resultaten från varje särskild 

webbplats (ca 15 annonser från varje webbplats) och sammanställer resultaten. Den 

erkänner några resultat som är gemensamma för andra webbplatser och 

sammanställer dessa i en följd. GasPedaal bryter ner informationen till att avse de 

särskilda kriterierna på modell, år, pris och körsträcka. GasPedaals sökmotor bygger 

därefter en webbsida av resultaten, vilken lagras i ca 30 minuter på servern, och 

skickar en kopia av resultaten till GasPedaals slutanvändare. Av de 300 000 

annonser som inhämtas från olika webbplatser gör GasPedaal endast en mycket liten 

mängd tillgängliga. Hur mycket som GasPedaal använder av AutoTracks databas 

bestäms egentligen utifrån vad dess användare söker på. På en daglig basis skickas 

ca 100.000 sökkommandon från GasPedaal sökmotor genom AutoTracks webbplats. 

Ungefär 80% av de olika kombinationer av märke och modell söks igenom 

åtminstone en gång. 
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Domstolen har bl.a. ställt frågan om det rör sig om återanvändning av hela eller en 

kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av innehållet i en databas som en tredje 

man erbjuder via en webbplats om vederbörande via en sökmotor ger allmänheten 

möjlighet att genomsöka hela eller en väsentlig del av innehållet i databasen i realtid 

med hjälp av sökförfrågningar från en användare som i "översatt" form vidarebefordras 

till sökmekanismen på den webbplats där databasen erbjuds. Domstolen ställde också 

frågan om artikel 7.5 kan tolkas så att återkommande återanvändning av icke-väsentliga 

delar, utgör en väsentlig del av innehållet i en databas om de görs tillgängliga för en 

grupp av enskilda användare. Avslutningsvis ställdes frågan om det kan antas att 

databasproducentens investering allvarligt skadas vid sådana situationer.
202

 

 

 

4.2.7 ATG-målet
203

 

En av frågorna som kom upp i ATG-målet var om sökningar i databasen av en 

konkurrent var att betrakta som intrång i sui generis-rätten. Bakgrunden var att svarande 

Unibet, i likhet med ATG, bedrev vadhållning på hästar. För att bedriva framgångsrik 

vadhållning behöver spelbolaget ha tillräckligt med information för att vinna över 

spelarna. Unibet hade anställda expert som tillhandahåll mycket av den informationen. 

Beträffande travlopp förändras dock oddsen avsevärt beroende på vilken startordning 

hästarna har. Fram till start kan hästar strykas i travlopp och följden blir att 

startordningen kastas om, det förändrar utgångsläget för oddsen och ett spelbolag som 

inte korrigerar för en sådan förändring riskerar att gå med förlust. För att hålla sig 

uppdatarad om dessa förändringar företog Unibet sökningar i ATG:s databas upprepade 

gånger. Domstolen konstaterade att utdrag ut databasen genom tillfälliga överföringar 

hade gjorts från Unibets sida och att dessa strider mot databasdirektivets regler om 
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utdrag i form av tillfälliga kopior. Därefter konstaterade domstolen att ATG samtyckt 

till att utdrag genom tillfälliga överföringar får göras eftersom ett tillgängliggörande på 

Internet innebär ett generellt samtycke till det. HovR:n underbyggde detta argument på 

EUD:s uttalande i Directmedia-målet p. 53: 

 

” Om databasproducenten emellertid gör innehållet i databasen tillgängligt för allmänheten, 

även om detta sker mot betalning, kan han inte med stöd av sui generis-rätten motsätta sig 

att tredje man söker information i databasen (se, för ett liknande resonemang, domen i det 

ovannämnda målet The British Horseracing Board m.fl., punkt 55). Såsom framgår av skäl 

44 i direktiv 96/9 är tillstånd från innehavaren av sui generis-rätten endast nödvändigt när 

det för att innehållet i databasen ska kunna visas på skärm krävs att hela eller en väsentlig 

del av innehållet i denna databas varaktigt eller tillfälligt överförs till ett annat medium.” 

 

I Lakorda-fallet uttalade däremot EUD, med hänvisning till ordalydelsen i artikel 7.2, 

att utdrag inte bara inkluderar varaktig överföring, utan även tillfällig överföring. 

Domstolen framhöll att syftet med artikeln var att uttryckligen utesluta förekomsten av 

en minimiregel vid tolkningen av begreppet överföring. Tillfällig överföring 

uppkommer när data lagras under en tidsbegränsad tid på ett annat medium, till exempel 

i en dators primärminne. Utdraget anses ha gjorts när informationen lagrats på ett annat 

medium än det ursprungliga, det vill säga omedelbart och är oberoende av om lagringen 

är permanent eller tillfällig.
204

 

 

När EUD i British Horse Racing-målet uttalade att sökning i en databas är tillåten och 

att utdrag och återanvändning endast avser definitionen av begreppen i artikel 7.2
205

 

ansågs det inom doktrinen medföra att implicit samtycke till tillfälliga kopior förelåg 

när en databas gjordes tillgänglig för allmänheten.
206

 Enlig Axhamn är detta överspelat, 

rätten till sökning i en databas är en negativrätt i förhållande till databasproducentens 

rättigheter enligt artikel 7.
207
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I ljuset av senare praxis går det dock inte att göra åtskillnad på tillfälliga och varaktiga 

kopior. Att sui generis-rätten ger rätt till sökning vilar endast på grunden att sökningar 

normalt inte utgör en väsentlig del av databasens innehåll.   
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5 Slutsats 

En sökning i en online-databas som innehar sui generis-skydd är alltid möjlig att företa 

så länge sökning endast görs i en icke väsentlig del av databasen. För att avgöra vad en 

icke väsentlig del är måste dock bestämmas vad en väsentlig investering är. Vad som 

egentligen utgör en väsentlig investering enligt Databasdirektivet är inte hel lätt att 

svara på.  Till synes är alla databaser som har ett kommersiellt värde och produceras i 

någon slags professionell kontext sui generis-skyddade. Det vill säga alla databaser som 

är upprättade med en insats, i form av pengar eller mänskliga resurser, som inte är 

obetydliga bör kunna åtnjuta sui generis-skydd. Någon närmare bestämning är svår, om 

inte omöjlig, att göra. 

 

Vad som däremot framgått är att en uppdelning mellan skapande och insamlande i 

investering måste göras. Endast insamlandet, granskningen och presentationen får 

räknas till investeringen. Med den vetskapen kan man också bestämma att en icke 

väsentlig del utgörs av andelen element i databasen inte andelen av varje element. 

Eftersom inte skapandet utan bara insamlandet får räknas till investeringen torde en icke 

väsentlig del svara mot antalet element som vid insamlandet uppgått till den resurs som 

är att betrakta som en väsentlig investering. Således kan en icke väsentlig del av en sui 

generis-skyddad databas aldrig vara detsamma som hela eller en väsentlig del av 

databasen räknat i antalet element. 

 

EUD har också uttalat att omarbetningar av uppgifter i databasen inte är tillåtna. Ett 

utdrag ur databasen sker med andra ord direkt i samma stund som utdraget görs. Ihop 

med att databasdirektivet inte tillåter tillfälliga överföringar, vilka alltid sker vid 

elektronisk användning, kan man konstatera att alla sökningar som är omfattande till 

den grad att de utgör tillfälliga överföringar av en väsentlig del av databasen är otillåtna. 

 

Av ovan anförda är risken att användare eventuellt gör intrång i sui generis-databaser, 

genom sökning vilket alltså innebär utdrag av tillfälliga kopior, antagligen minimal. En 

typisk sui generis-databas innehåller ett stort antal uppgifter även om sui generis-rätten 

inte uppställer något sådant krav. En atypisk skyddad databas kan däremot innehålla så 

få element som endast 800. När antalet element är så få risker förvisso en vanlig 
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användare att göra intrång i sui generis-rätten, det bör dock inte höra till vanligheterna. 

Däremot kan flera användare tillsammans bidra till att ISP riskerar att göra intrång i 

online-databaser. Eftersom ISP skapar tillfälliga kopior av populära online-databaser, 

styrs deras intrångsrisk av hur många användare som söker information i online-

databaser. Om en databas är särledes efterfrågad ökar risken för att olika mellanhänder 

gör intrång i sui generis-rätten. 

 

I Innoweb-fallet är den svarande en metasökmotor vilken riskerar att göra intrång på 

samma vis som ISP. Således gäller för metasökmotorer att, desto populärare desto större 

är risken att de gör intrång i en databasproducents sui genris-rätt. Intrångsrisken styrs 

m.a.o. av hur sökmotorns användare söker information. Detta gäller alldeles oavsett om 

metasökmotorn söker i en sökmotor som tillhandahålls av databasproducenten eller en 

sökmotor som tillhandahålls av tredje man. 

 

De konventionella, allomfattande sökmotorerna gör antagligen kontinuerligt intrång sui 

generis-rätten. Först och främst torde prospekteringsfasen utgöra ett intrång i form av 

utdrag av hela eller en väsentlig del av databasen. Affärsidén bakom sökmotorerna är att 

vara så kompletta som möjligt och täcka in så stor del av Internet som möjligt. Det är 

förvisso oklart vad som exakt konstituerar en väsentlig investering men högst antagligt 

kryllar Internet av sui generis-skyddade databaser. Inte minst torde sökmotorernas egna 

index utgöra en sui generis-skyddade databaser till den del deras index inte består i 

information från andra sui generis-skyddade databaser och främst från sole source-

databaser.  

Indexeringsfasen kan bedömmas på samma sätt som prospekteringsfasen. Indexet som 

består av omarbetad information från prospekteringsfasen utgör intrång på så vis att 

utdrag ska anses föreligga direkt när utdraget sker, alltså under prospekteringsfasen. Att 

informationen ställs upp i omstrukturerad form i indexet är obsolet i bedömningen av 

utdrag. Beträffande den sista fasen, länkning till informationen, är det än så länge något 

oklart om det utgör ett tillgängliggörande för allmänheten. Oavsett vilket är det sätt som 

sökmotorer opererar inte förenligt med sui generis-rätten. 
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Huruvida sökningar i realiteten utgör en skada för databasproducenter är självklart en 

fråga som får besvaras i fall till fall. Det kan tänkas att en databasproducent som får 

många tillströmmande besökare genom en sökmotor kan öka sina annonsintäkter. Det 

kan också tänkas att en databasproducent förlorar annonsintäkter om sökmotorn istället 

slussar användare till en konkurrerande databas. Oberoende av vad svaret är i det 

enskilda fallet är det för sui generis-rättens vidkommande irrelevant. Sui generi-rätten 

skyddar endast mot förfogande som skadar investeringen som lagts ned på upprättande 

av databasen. Således skadas alltid databasproducentens intresse om ett utdrag har 

gjorts som motsvarar en väsentlig del av databasen. 

 

Tillskillnad från sui generis-rätten har upphovsrätten ett undantag för tillfälliga former 

av reproduktion. Ett av syften bakom detta var till synes att det skulle uppstå så många 

intrång i den digitala miljön att det i själva verket skulle verka kontraproduktivt mot 

upphovsmännens intresse av att effektivt och till låga distributionskostnader utbjuda 

sina verk. Genom att sui generis-rätten inte tillåter tillfälliga kopior kan det uppstå 

friktion mellan upphovsrätten och sui generis-rätten. Exempelvis skulle en sui generis-

skyddad databas som innehåller upphovsrättsligt skyddade verk utgöra ett rättsligt 

hinder för användare, som upphovsrättsligt har legal rätt att ta del av verken, eftersom 

sui generis-rätten inte tillåter utdrag av en väsentlig del.  

 

Jämförelsen med upphovsrätten säger mycket om hur starkt sui generis-skyddet faktiskt 

är. Den stora skillnaden är att under upphovsrätten finns det ändå möjlighet för 

sökmotorer att operera på ett legalt sätt. Under sui generis-rätten är det omöjligt. 
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