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1 Inledning 

1.1. 3D-bilden som analysobjekt 

Debatten kring fildelning, informationsfrihet och upphovsrätt är ständigt aktuell. Trots 

den fällande domen i det omtalade Pirate Bay-målet har marknadsaktörerna inom film- 

och musikbranschen med tiden insett att de måste ändra sin attityd i förhållande till 

digitaliseringen av upphovsrätten. Det har tagit sin tid, men idag erbjuds affärslösningar 

som exempelvis Spotify och Netflix, vilka möjliggör enkel och snabb tillgång till musik- 

och filmfiler på legal väg.1  

 

Den här uppsatsen utgår från en annan filtyp, den tredimensionella bilden. 3D-bilder är 

med sin självklara roll inom arkitektur, inom biokemisk forskning och inte minst som 

mätinstrument inom maskinindustrin, ingen ny företeelse. 

 

Varför inleds då uppsatsen med hänvisningar till fildelningsdebatten och varför är i 

skrivande stund 3D-bilder aktuella att analysera från ett juridiskt perspektiv? Svaret 

stavas 3D-skrivare. 3D-bilden utgör nämligen förlagan – ritningen – till den slutliga 

produkten. Vill du också ha den där snygga vasen från Svenskt Tenn? Har du en 3D-

skrivare redo och laddad med rätt material? Det är inte omöjligt att just den 3D-bilden 

finns att få tag på redan nu. Att det är så behöver dock ses över från flera juridiska 

synvinklar. 

 

1.2 3D-skrivarens intåg i immaterialrätten 

1.2.1 Vad är och hur fungerar en 3D-skrivare? 

 

”3D printing will change the world”2 

Teknologiska landvinningar skapar ofta å ena sidan hopp om en förbättrad och mer 

effektiv värld. Å andra sidan är förtvivlan över hur en ny teknik kan komma att förändra 

                                                           
1 http://www.spotify.com och http://www.netflix.com (senast besökt: 2014-12-01).  
2 Citat hämtat från artikeln http://hbr.org/2013/03/3-d-printing-will-change-the-world/ (publ. mars, 2013, 

hämtad: 2014-10-22).  

http://www.spotify.com/
http://www.netflix.com/
http://hbr.org/2013/03/3-d-printing-will-change-the-world/
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vår tillvaro heller inget nytt. Inte minst gäller detta företag vars framgångar har sin grund 

i en äldre teknik, som då utmanas av innovationer vilka påverkar det egna företaget och 

branschen. 3D-skrivaren är en sådan teknologisk landvinning. 

 

Att uppmärksamheten kring fenomenet är större nu än någonsin, beror på att såväl 

material som teknik har utvecklats så att tillverkningskostnaden pressats till ett pris som 

lockar enskilda. En standardmodell kostar idag förvisso över 10 000 kr men samtidigt 

rapporterade Veckans affärer nyligen att ett på området välkänt amerikanskt bolag, M3D 

räknar med att kunna erbjuda skrivare för 1 500 kr under år 2015.3 

 

Hur prognosen de facto ser ut råder det dock delade meningar om. Är den tredje 

industriella revolutionen runt hörnet, eller, är det ”bara en fluga”? När de stora jättarna 

tvistar om teknikens genomslag är det svårt att sia om framtiden.4 Klart är dock att 3D-

skrivarens intåg aktualiserar intressanta frågeställningar inom flera centrala delar av 

immaterialrätten.  

 

En 3D-skrivare skriver ut fysiska objekt med utgångspunkt i tredimensionella digitala 

bilder. Slutresultatet är alltså en produkt, och inte, vilket ofta missförstås en bild eller 

ritning i 3D-format. Härav är begreppet ”sak-skrivare” mer talande för att beskriva vad 

det handlar om.5 Själva tekniken är inte ny utan har funnits sedan 1986 då Charles Hull 

patenterade den första utskrivna 3D-produkten.6 Enkelt beskrivet skapas en 3D-skiss på 

föremålet i en dator.7 Antingen inskannas ett fysiskt objekt eller så skapas bilden i ett 

                                                           
3 Se http://www.va.se/nyheter/2014/04/08/billig-3d-skrivare-gor-succe-pa-kickstarter/ (publ. 2014-04-08, 

hämtad: 2014-10-22) jfr Kristian Fredrikson, advokat och Angelica Lundqvist, jurist på advokatfirman Delphi, 

3D-skrivaren – en uppsjö av möjligheter men inte helt problemfritt, http://www.delphi.se/$-

1/file/nyhetsbrev/2014/1406-kristianfredriksonangelica-lundqvist-3d-skrivaren.pdf. (publ. 2014-06-14, hämtad: 

2014-11-15). 
4 För en mer försiktig syn se t.ex. http://www.wired.com/2013/03/ideas-not-dinner-plates-are-the-future-of-3-d-

printing/all/ (publ. 2013-03-21, hämtad: 2014-11-22). För en föreställning om någonting revolutionerande: 

http://www.forbes.com/sites/markpmills/2014/07/16/will-home-depot-amazon-or-dell-launch-the-3d-printer-

revolution/ (publ. 2014-07-16, hämtad: 2014-10-22) och slutligen en mer nyanserad och öppen ståndpunkt: 

http://blogs.voanews.com/techtonics/2014/07/18/three-d-printing-grows-but-is-it-an-industrial-

revolution/?from=lister (publ. 2014-07-18, hämtad: 2014-10-22).  
5 Gustav Nipe, förbundsordförande för Ung pirat. Föreläsning 2014-10-20 ”3D-vapen och varför man bör 

avskaffa upphovsrätten”.  
6 Se http://www.3ders.org/articles/20130226-how-far-3d-printing-has-come-since-good-morning-america-

1989.html (publ. 2013-02-26, hämtad: 2015-01-10).  
7 För 3D-bilders uppbyggnad och funktion, se kapitel 2 i uppsatsen. 

http://www.va.se/nyheter/2014/04/08/billig-3d-skrivare-gor-succe-pa-kickstarter/
http://www.delphi.se/$-1/file/nyhetsbrev/2014/1406-kristianfredriksonangelica-lundqvist-3d-skrivaren.pdf
http://www.delphi.se/$-1/file/nyhetsbrev/2014/1406-kristianfredriksonangelica-lundqvist-3d-skrivaren.pdf
http://www.wired.com/2013/03/ideas-not-dinner-plates-are-the-future-of-3-d-printing/all/
http://www.wired.com/2013/03/ideas-not-dinner-plates-are-the-future-of-3-d-printing/all/
http://www.forbes.com/sites/markpmills/2014/07/16/will-home-depot-amazon-or-dell-launch-the-3d-printer-revolution/
http://www.forbes.com/sites/markpmills/2014/07/16/will-home-depot-amazon-or-dell-launch-the-3d-printer-revolution/
http://blogs.voanews.com/techtonics/2014/07/18/three-d-printing-grows-but-is-it-an-industrial-revolution/?from=lister
http://blogs.voanews.com/techtonics/2014/07/18/three-d-printing-grows-but-is-it-an-industrial-revolution/?from=lister
http://www.3ders.org/articles/20130226-how-far-3d-printing-has-come-since-good-morning-america-1989.html
http://www.3ders.org/articles/20130226-how-far-3d-printing-has-come-since-good-morning-america-1989.html
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CAD-program.8 Låt oss säga att det rör sig om en tredimensionell ritning av den tidigare 

nämnda vasen från Svenskt Tenn. Den beskriver hur produkten ser ut från alla vinklar, 

det vill säga hur den faktiskt är uppbyggd. 3D-skissen skiktas sedan upp i tunna skivor, 

i ett datorprogram skapat för sådan bildhantering. Därefter sänds skikten till 3D-

skrivaren, som använder dessa som instruktioner för hur skrivarhuvudet ska röra sig. 

Skrivaren skriver sedan ut ett i skikt taget, och lägger lager på lager ungefär som när en 

konditor spritsar glasyr på en tårta. Denna procedur upprepas tills modellen är komplett. 

Resultatet är en fysisk kopia av den modell som fanns på datorskärmen.9 Själva 

skrivarhuvudet kan jämföras med det på en bläckstråleskrivares, med skillnaden att det 

istället för bläck kommer plast, metall, glas eller något annat lämpligt material. 

 

Exakt vilka material 3D-skrivaren kommer att kunna laddas med i framtiden kan inte 

förutses. Troligtvis finns inga begränsningar. Redan idag är tekniken nere på 

molekylnivå och forskare menar att möjligheten att skriva ut exempelvis läkemedel inte 

är långt borta.10  

 

1.2.2 Varifrån kommer 3D-bilderna? 

Som beskrivits ovan behöver en 3D-skrivare en 3D-bild som förlaga för att kunna skriva 

ut ett föremål. Därmed uppstår frågan varifrån dessa 3D-bilder kommer. Principiellt sett 

finns det två olika sätt att skapa 3D-bilder. Antingen kan en 3D-skanner användas för 

att skapa en 3D-bild av ett fysiskt föremål som skannas in, eller så kan ett CAD-program 

användas för att på fri hand skapa en 3D-bild baserad på användarens egna kreativa 

idéer. I den följande diskussionen kommer det att visa sig att 3D-bildens juridiska status 

kan variera beroende på vilket av dessa två sätt som använts för att skapa den. De flesta 

personer som använder 3D-skrivare skapar dock inte 3D-bilder på egen hand, utan 

kopierar istället redan existerande 3D-bilder. Det finns bland annat en stor mängd 

webbsidor som fritt tillhandahåller 3D-bilder av föremål i olika kategorier. Situationen 

                                                           
8 CAD = Computer Aided Design. Termen avser sådan digitalt baserad formgivning och sedermera skapande av 

tekniska ritningar som används inom arkitektur och konstruktion.  
9 Se http://3dcenter.se/hur-funkar-3d-skrivare/ (senast besökt: 2014-10-22).  
10 Se IP Quarterly, ” 3D-printing - en ny industriell revolution - kan man skydda sig mot den allt enklare 

kopieringen?”, Nr 2/2013, Årgång 5 s. 2.  

http://3dcenter.se/hur-funkar-3d-skrivare/


11 

 

liknar den med webbsidor som tillhandahåller andra slags digitala produkter för fri 

nedladdning, exempelvis filmer, musik och datorprogram. Frågan uppkommer därmed 

om det finns något immaterialrättsligt skydd för 3D-bilder, som begränsar eller reglerar 

dessas lagliga spridning på internet, motsvarande hur spridningen av film, musik och 

datorprogram är reglerad. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda om 3D-bilder kan erhålla katalogskydd och/eller 

databasskydd enligt 49 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk (URL) och vad detta skydd i sådant fall innebär i förhållande till tredje mans 

användning av 3D-bilden som förlaga i en 3D-skrivare.  

 

De frågor uppsatsen avser besvara är således; 

1. Vad innebär skyddet enligt 49 § URL och vad har databasdirektivets införande 

betytt för paragrafens utformning? 

2. Kan 3D-bilder, utifrån 49 § URL skyddas som kataloger eller databaser? 

3. Om skydd finns, är skyddet i så fall beroende av hur bilden skapats? 

4. Om skydd finns, hur stort är i så fall skyddsomfånget för 3D-bilder? Mer 

specifikt, kan katalog- eller databasskydd utgöra ett hinder för tredje man att 

använda bilden som en förlaga i en 3D-skrivare? 

 

I och med digitaliseringen och att således vem som helst kan ladda ner en 3D-bild 

uppstår frågan om hur rättsinnehavaren (innehavarna) ska säkerställa sina rättigheter. 

Som alternativ till strängare lagstiftning, är syftet vidare att utröna hur utformandet av 

lämpliga avtalslicenser skulle se ut. Kan man möjligen lära något av de erfarenheter som 

erhållits efter digitalteknikens intåg i musik- och filmbranschen? Således är min femte 

frågeställning som följer: 

 

5. Vad bör marknadsaktörer tänka på när de utformar licenser och affärsmodeller 

för 3D-bilder?  
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1.4 Begrepp 

När det i uppsatsen hänvisas till ”databasdirektivet” avses direktiv 96/9/EG av den 11 

mars 1996 om rättsligt skydd av databaser. Med ”databaspropositionen” avses 

regeringens proposition 1996/97:111, Rättsligt skydd för databaser m.m.  

 

I uppsatsen görs skillnad mellan vad jag benämner ”faktiskt/egentlig” eller ”klassisk” 

upphovsrätt och skydd som ”närstående rätt”. Med detta förra åsyftas det skydd verk 

åtnjuter enligt upphovsrättslagen i det att de utgör upphovsmannens intellektuella 

skapelse. Det senare är knutet till de rättigheter som inte utgör verk, men som ändå 

förtjänar skydd.  

 

”Det äldre katalogskyddet/nordiska katalogskyddet” används som synonymer och med 

det åsyftas lydelsen av 49 § URL innan direktivets införande. 

 

Med ”katalogskyddet” eller ”katalogskyddsparagrafen” avses skyddet för kataloger 

enligt 49 § URL som den ser ut idag.  

 

Begreppet ”3D-bild” eller ”3D-fil” är återkommande och innebär den ritning eller skiss 

som det tilltänkta objektet utgår ifrån. När det hänvisas till ”producenten” eller 

”framställaren” åsyftas den person (fysisk eller juridisk) som skapat bilden. 

 

Begreppet ”sammanställning” är återkommande. Detta för att lagstiftaren hittills inte 

infört ordet ”databas” i den svenska lagtexten. När redogörelsen endast rör databaser 

(och inte även kataloger och därmed 49 § URL som helhet) används begreppet databas 

för att klargöra vad som diskuteras.  

 

Avseende praxis från EU-domstolen används just termen ”EU-domstolen” konsekvent, 

även för de mål som avgjorts under tiden när domstolen gick under namnet ”EG-

domstolen”.11 

                                                           
11 I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 ersattes namnet Europeiska 

gemenskapernas domstol (EGD) med Europeiska unionens domstol (EUD).  
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1.5 Avgränsningar 

Den som laddar ner en 3D-bild från internet och genom denna framställer ett föremål 

via en 3D-skrivare löper risk att göra sig skyldig till flera immaterialrättsliga intrång, 

vissa mer självklara än andra.  

 

Det objekt som skrivs ut kan innehålla en teknisk lösning som är en uppfinning som 

skyddas av patent. Vidare kan produkten ha ett utseende eller en formgivning som redan 

är skyddad genom mönsterskydd eller varumärkesskydd, eller för den delen – två eller 

flera skydd samtidigt. Behöver reglerna för ensamrättens omfång regleras? Behövs en 

organisation motsvarande STIM12 på varumärkesrättens område? Vem ansvarar när ett 

barn sätter en utskriven legobit i halsen? Företaget Lego? Föräldrarna som skrivit ut 

legobiten? Den som skannat in bilden och skapat själva 3D-filen?  

 

Att 3D-skrivaren innebär utmaningar för lagstiftningen, och i synnerhet den 

immaterialrättsliga regleringen är klart. För att kunna göra en någorlunda meningsfull 

studie avgränsas denna uppsats till upphovsrätten. Således tar den avstamp i 

instruktionen för objektet, det vill säga den inskannade eller skapade 3D-bilden. Även 

kring dessa finns flera intressanta ingångar. Möjligen erhåller vissa bilder som sådana, 

givet att de uppnår verkshöjdskravet skydd i egenskap av verk enligt upphovsrättslagens 

mening. Dessutom kan det färdiga objektet som sådant även skyddas upphovsrättsligt, i 

egenskap av brukskonst. Möjligen skulle även 3D-filen kunna erhålla upphovsrättsligt 

skydd i form av ett datorprogram. Hur ska skyddsomfånget bestämmas i ovanstående 

fall? Behövs en strängare reglering för att säkerställa upphovsmännens rätt i den 

digitaliserade världen?  

 

Givet de oändliga infallsvinklar som finns avgränsas uppsatsen helt såsom anges i 

syftesbeskrivningen, till 3D-bilden i förhållande till reglerna om skydd för kataloger och 

databaser. Uppsatsen utgår från ett svenskt perspektiv. I anslutning till detta diskuteras 

                                                           
12 STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en upphovsrättslig intresseorganisation som verkar 

för musikskaparna och deras förlag, http://stim.se/sv/OM-STIM/ (senast besökt: 2014-11-01).  

http://stim.se/sv/OM-STIM/
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även lämpliga affärsmodeller, för att komma åt den illegala användningen av 3D-bilder 

vi kan vänta oss, och som redan förekommer.  

 

Uppsatsen syftar inte, på grund av utrymmesskäl till att gå in djupare på huruvida 3D-

bilder kan skyddas upphovsrättsligt som databaser i det att de eventuellt utgör en 

intellektuell prestation. Att så möjligen är fallet behöver dock utredas. Från övriga 

upphovsrättsliga aspekter, samt resterande immateriella rätter bortses helt med undantag 

från några mycket korta reflektioner i kapitel 6. 

 

1.6 Metod och material 

I denna uppsats tillämpas den rättsdogmatiska metoden.13 Därmed utreds tillämplig 

lagstiftning, förarbeten, väsentlig praxis och slutligen doktrinen i syfte att kunna besvara 

arbetets frågeställningar. Eftersom den internationella rätten ligger till grund för den 

rättsliga regleringen av upphovsrätten i EU och sedermera Sverige, beaktas även 

tillämpliga internationella konventioner och överenskommelser.  

 

Vad gäller tolkningen av direktivet och dess tillämpning hänvisas i enlighet med den 

EU-rättsliga metoden till den praxis som utvecklats.14 Uppsatsen utgår från ett svenskt 

perspektiv. Jag har dock valt att inhämta en del avgöranden från nationella domstolar 

inom Europa som belysande exempel på hur databasdirektivet har tillämpats. Detta för 

att ge ytterligare stöd för mina resonemang kring databasskydd av 3D-bilder.  

 

Valet av doktrin har skett med utgångspunkt i att stödja hur uppsatsens frågeställningar 

kan diskuteras. I och med att 3D-skrivarens påverkan på immaterialrätten är ett 

outforskat område, utgörs befintligt svenskt material med juridisk koppling främst av ett 

fåtal artiklar där immaterialrättens utmaningar redogörs översiktligt. Däremot finns ett 

relativt stort utbud av artiklar med fokus på själva tekniken och dess ponerade 

frammarsch. Som uppsatsskribent ligger utmaningen härmed i att plocka ut det juridiskt 

                                                           
13 Se Nils Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1-10.  
14 Inom EU-rätten har förarbeten inte samma betydelse som rättskälla som i svensk rätt, se t.ex. Norberg, S., 

SvJT 1995 s. 417 och densamme i JT 1994-95 s. 376-377. 
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relevanta från det tekniska materialet och sätta det i ett, för svensk del befintligt juridiskt 

ramverk. I övrigt har jag utgått från det material som finns gällande kataloger och 

databaser och sökt tolka in hur 3D-bilder bör förhålla sig till detta. 

 

1.7 Disposition 

Efter detta inledande kapitel introduceras själva objektet för uppsatsen, den 

tredimensionella bilden. I kapitel 3 och 4 presenteras uppsatsens rättsliga 

utgångspunkter. Redogörelsen inleds med en introduktion till upphovsrätten och dess 

bakomliggande syfte och funktion. Därefter konkretiseras i kapitel 4 det rättsliga 

utgångspunkterna till skyddet för sammanställningar av uppgifter, där katalog- och 

databasskyddet ingår. Utblicken tar sitt avstamp i de internationella regelverken, vidare 

genom EU och landar i det inom svensk rätt gällande, men kritiserade katalogskyddet i 

49 § URL.  

 

I det femte kapitlet appliceras 3D-bilden på det rättsliga underlaget och en analys 

huruvida 3D-bilder kan skyddas enligt 49 § URL tar vid. Kapitel 6 redogör för 3D-

bildens roll i en nedladdningssituation och vad konsekvenserna bör bli av detta. 

Slutligen i kapitel 7 sägs något om hur företag bör förhålla sig till 3D-skrivarens intåg 

och vad som möjligen utgör lämpliga affärslösningar för att säkra en utveckling som 

främjar tekniken med 3D-utskrift men som samtidigt är legitim.  
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2 3D-skrivarens förlaga – 3D-bilden och dess uppbyggnad 

2.1 Inledning 

Kapitlet har som ändamål att klargöra vad som åsyftas med en tredimensionell bild. 

Detta för att i det senare undersöka på vilket sätt bildens uppbyggnad kan aktualisera 

skydd enligt katalogskyddsparagrafen och hur långt detta skydd i så fall sträcker sig. Ett 

viktigt klargörande görs mellan vad som utgör själva 3D-filen och det datorprogram den 

redigeras i. 

 

2.2 Vad är en 3D-bild?  

2.2.1 Vad utgör beståndsdelarna i en 3D-bild? 

Som tidigare nämnts kan en 3D-bild antingen skapas genom att ett redan befintligt 

objekt skannas av, eller genom skapande på fri hand i någon form av ritprogram (eller 

CAD-program). I båda fallen består själva bilden av ett system av olika punkter i form 

av koordinater som indikerar hur ytan på objektet ser ut. En 3D-skanner samlar in 

tusentals sådana punkter på ett ögonblick. Jämfört med en vanlig digitalkamera som 

samlar in färginformation om varje enskild pixel i en bild, samlar 3D-skannern in den 

tredimensionella aspekten – var punkten befinner sig i rummet. På samma sätt som en 

filmkamera egentligen tar väldigt många stillbilder tar en 3D-skanner flera ”bilder” av 

objektet ur olika vinklar, vilka sedan sammanfogas till ett slags punktmoln. Bilden är 

alltså uppbyggd av en samling värden. Själva 3D- filen består därför i sin grundläggande 

form av en eller flera tabeller i form av rader och kolumner. Varje rad beskriver en punkt 

i ett tredimensionellt koordinatsystem, dvs. utifrån axlarna (X = bredd, Y = höjd och Z 

= djup). Utifrån en tillräcklig mängd sådana punkter finns den information om objektets 

yta som behövs för att uppnå en avbildning av ett 3D-objekt som kan visas eller ritas ut 

på skärmen.  

 

Nedan följer tre bilder för att illustrera detta. Den första bilden visar det första steget i 

en inskanning. Laserstrålen har här ”fotat” äpplet från olika vinklar. 
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1. Inskannad bild av ett äpple. 
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2. Bilden illustrerar 3D-koordinater, dvs. de positionsangivelser laserstrålen har 

identifierat. Filen är således uppbyggt av ett punktmoln. Det är dessa punkter som 

diskuteras i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

3. Slutligen, när 3D-filen öppnas i ett ordbehandlingsprogram har den följande 

utseende: 

 

X            Y             Z 

29.3901 -52.0375 -10.4513 

29.1827 -52.3658 -10.7148 

28.9615 -52.6972 -10.9858 

29.6974 -52.5279 -10.4906 

29.4686 -52.8629 -10.7627 

29.2117 -53.1958 -11.0422 

29.9747 -53.0037 -10.5269 

29.6986 -53.3696 -10.8254  

29.4042 -53.7210 -11.1148 

30.7680 -52.7753 -9.9960 

30.4646 -53.1337 -10.3081 

30.1743 -53.5214 -10.6097 

29.8610 -53.9055 -10.9139 

31.2660 -52.9707 -9.7899 

30.9518 -53.3021 -10.1011 

30.6548 -53.6693 -10.3944 

30.3466 -54.0490 -10.6855 

 

 

2.2.2 3D-bildens förhållande till datorprogram 

För den senare framställningen är det viktigt att skilja på vad som utgör själva 3D-filen 

och vilka funktioner det datorprogram filen öppnas i har för betydelse i förhållande till 

vad vi uppfattar när vi tittar på den färdiga 3D-bilden på skärmen. 

 

Enligt ovan består filen ursprungligen av ett antal punkter med information. Det är det 

som är det intressanta för uppsatsen. Denna fil öppnas sedan (eller skapas) i ett lämpligt 

program med varierande funktioner där bildens ”verkliga” yta kan konstrueras på olika 

sätt. Inledningsvis kan t.ex. filens punkter bindas samman i form av ett rutnät så att en 

mer framträdande yta kan uppfattas. Därefter kan denna yta färgsättas och/eller 

exempelvis skuggas. Även fotografier av objektet kan projiceras på rutnätet för att 

bilden på skärmen ska bli så lik det verkliga objektet som möjligt. Dessa funktioner är 
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alltså beroende av vilket program som används för att redigera filen. Hur dessa program 

skyddas upphovsrättsligt är en enskild fråga som ligger utanför uppsatsen.15 Det 

intressanta här är istället hur man ska se på de uppgifter som informerar om objektets 

yta. Kan dessa skyddas enligt 49 § URL och är det skillnad på å ena sidan sådana 

positionsangivelser som utgår från ett befintligt objekt och å andra sidan på sådana som 

skapas från grunden? 

 

 

  

                                                           
15 Det framgår även av art. 2.a i databasdirektivet att sådana datorprogram som används vid sammanställningen 

av en databas eller vid dess användning, vilket här är frågan, inte omfattas av direktivet.  
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3 Rättsliga utgångspunkter – en upphovsrättslig kontext 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens rättsliga kontext. Syftet med denna introduktion 

är att ge läsaren en grund för förhållandet mellan den egentliga upphovsrätten och de 

närstående rättigheterna kring vilka uppsatsens fokus i det kommande ligger. Det ska 

visas, att reglerna för katalog- och databasskydd i vissa delar tangerar skyddet för den 

klassiska upphovsrätten. Kapitlet är avsiktligt uppdelat i kortare avsnitt för att läsaren 

ska kunna återvända till ett specifikt avsnitt genom referenser i den senare mer specifika 

ämnesbehandlingen.  

 

3.2 Upphovsrättens skyddsobjekt 

Upphovsrätten är en immateriell rättighet som uppkommer utan formkrav för den som 

skapar ett litterärt eller konstnärligt verk.16 Själva verksbegreppet är mångbottnat och 

kan exempelvis utgöras av framställningar i tal eller skrift, databaser, fotografier, filmer, 

datorprogram och över huvud taget alla typer av verk oavsett på vilket sätt de kommit 

till uttryck. För att det ska röra sig om ett verk måste det dock utgöra resultatet av 

upphovsmannens eget personliga kreativa skapande.17 I sammanhanget används ofta det 

numera kontroversiella uttrycket verkshöjd. För att se huruvida ett verk uppfyller kravet 

på verkshöjd och därmed förtjänar upphovsrättsligt skydd har det så kallade 

dubbelskapandekriteriet varit ett praktiskt redskap. Genom detta ställs den hypotetiska 

frågan om två personer oberoende av varandra skulle ha uttryckt de omständigheter 

vilka utgör verkets innehåll på samma sätt.18 Detta tankeexperiment kan visserligen 

tjäna som stöd för att beskriva vad det handlar om, men får nog genom den tongivande 

Infopaq-domen ses som övergivet.19 Där gör EU-domstolen ställningstagandet att det 

                                                           
16 Se Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, 9 september 1886, reviderad i Paris 24 juli 

1971. 
17 Se mål C-5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening REU 2009, s. I-06569. Särskilt p. 

37 och följande citat som klargör verksbegreppet; ”upphovsrätt […] [kan] endast tillämpas med avseende på ett 

alster som är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse”.  
18 Se t.ex. Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 

EU och internationellt s. 86.  
19 A.a. s not 17. 
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enda som ska beaktas är huruvida ett verk utgör upphovsmannens egen intellektuella 

skapelse och att detta synsätt ska tillämpas generellt för hela upphovsrätten.20  

 

3.3 Något om ensamrättens innebörd 

Genom det upphovsrättsliga skyddet tillförsäkras rättsinnehavaren en ensamrätt att 

bestämma hur verket får utnyttjas. I huvudsak handlar det om två förfogandeformer – 

framställning av exemplar och tillgängliggörande för allmänheten.21 För att samhället 

ska kunna ta del av kultur och information har dock vissa undantag skapats. Det 

upphovsrättsliga systemet strävar på det sättet efter att skapa en balans mellan å ena 

sidan upphovsmannens ensamrätt och å andra sidan samhällets intresse av att ta del av 

det skapade verket.22  

 

Upphovsrätten motiveras vidare av att det utgör ett incitament för skapande.23 I och med 

samhällets behov av kultur och nyskapelser bygger denna teori på tanken att det behövs 

en ekonomisk sporre för upphovsmän för att de ska bibehålla viljan att skapa nya verk. 

Därmed är syftet med rättsinnehavarens ekonomiska rätt att garantera en skälig 

ersättning för utnyttjandet av det skyddade verket.24 Upphovsrätten har även en ideell 

sida i det att upphovsmannen kan motsätta sig kränkande behandling av verket. Detta 

innebär att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt som 

är kränkande för dennes konstnärliga eller litterära anseende eller egenart.25  

 

De ekonomiska rättigheterna tillhör upphovsmannen, men kan överlåtas, vilket inte är 

fallet för de ideella rättigheterna. Däremot kan upphovsmannen i vissa fall avstå från 

dessa vilket följer av 3 och 27 §§ URL.  

 

 

                                                           
20 A.a. s. not 17. 
21 Se t.ex. prop. 1960:17 s. 60 jfr de kompletterande övervägandena i prop. 1992/93:214 s. 41 f. 
22 Se t.ex. Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 

EU och internationellt s. 192. 
23 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och 

internationellt s. 32. 
24 Se Goldstein, P., och Hugenholtz, B., International Copyright: Principles, Law, and Practice s. 6. 
25 Se NJA II 1961 s. 62 ff. 
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4 Skyddet för sammanställningar av uppgifter 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras den del av den upphovsrättsliga regleringen uppsatsen 

fokuseras till – skyddet för sammanställningar av uppgifter. Redogörelsen inleds med 

en internationell utblick. Därefter behandlas sammanställningsskyddet enligt Europeisk 

och slutligen svensk rätt.  

 

Det ska visas att uppgifter kan skyddas antingen rent upphovsrättsligt eller som 

närstående rättighet, vilka verkar vid sidan av den egentliga upphovsrätten. Till dessa 

närstående rättigheter hör det svenska katalogskyddet och sui generis-26skyddet för 

databaser. Dessa respektive rättigheter gås igenom med fokus på motiv, skyddsobjekt 

och den praxis som utvecklats kring de båda skyddsformerna. Kapitlets syfte är att skapa 

en grund för uppsatsens frågeställningar kopplat till 3D-bilder.  

 

4.2 En internationell utblick 

4.2.1 Bernkonventionen 

Möjligheten att organisera och presentera information i olika typer av 

sammanställningar har stor betydelse för produktivitet och utveckling av kunskap i 

samhället.27 Dock saknades länge ett skydd för den investering en producent haft vid 

utarbetandet av sin produkt.  

 

På det internationella planet återfinns idag tre överenskommelser för ett upphovsrättsligt 

skydd för sammanställningar och databaser. Först ut är Bernkonventionen för skydd av 

litterära och konstnärliga verk28 (Bernkonventionen), grundbulten för den 

internationella upphovsrätten sedan 1886, som uppställer ett skydd för compilations 

(sammanställningar) och collections (samlingar) av verk.29 Skyddskravet enligt 

                                                           
26 En redogörelse för sui generis-skyddets innebörd följer i avsnitt 4.3.5. 
27 Se t.ex. Davidson, M., The Legal Protection of Databases s. 3. 
28 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, 9 september 1886, reviderad i Paris 24 juli 

1971. 
29 Bernkonventionen, art 2(5). 
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Bernkonventionen innefattar att urvalet och presentationen av materialet är ett resultat 

av en intellektuell prestation, vilket överensstämmer med kravet för ett vanligt 

upphovsrättsligt alster.30 Skyddet i Bernkonventionen omfattar dock endast 

sammanställningar av litterära och konstnärliga verk varför rena 

informationssammanställningar inte omfattas av skyddet, även då sådana uppvisar 

originalitet.31 

 

4.2.2 TRIPS och WIPO Copyright Treaty 

I slutet av 1900-talet, på grund av den ökade världshandeln fick immaterialrätterna och 

särskilt upphovsrätten allt större betydelse. Med beaktande av detta nya samhällsklimat 

inrättades därmed Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights32 (TRIPS) i anknytning till bildandet av World Trade Organization (WTO).33 Ett 

medlemskap i WTO medförde ett sådant även i TRIPS, varför medlemsländerna är 

precis desamma.34 TRIPS utgör följaktligen en handelsrelaterad uppgörelse vars 

upphovsrättsliga reglering har sin grund i Bernkonventionen.35 Det grundläggande 

skyddet vad gäller sammanställningar av uppgifter utifrån Bernkonventionen kom dock 

med beaktande av förändringen i samhället att utvidgas genom TRIPS-avtalet36 och 

senare även i WIPO Copyright Treaty37 (WCT). I och med dessa två tillkomna regelverk 

finns idag ett internationellt skydd som även omfattar informationssammanställningar, 

dock med ett fortsatt krav att själva skapandet utgör en intellektuell prestation i det att 

slutprodukten uppnår kravet för vad som utgör ett verk.38  

 

                                                           
30 Jfr ovan i avsnitt 3.2 om Infopac-domen. 
31 Se TRIPS art. 10(2) och WIPO Copyright treaty art. 5. Traktaten stipulerar dock endast en minimigräns utöver 

vilken staterna kan lagstifta om utökat skydd.  
32 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh, 15 April 1994. 
33 Se Goldstein, P., och Hugenholtz, B., International Copyright: Principles, Law, and Practice, s. 73 f. 
34 Se Tritton, G., Intellectual Property in Europe, s. 482. 
35 Artikel 1 TRIPS. 
36 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.  
37 WIPO Copyright Treaty, Geneve, 20 december 1996. 
38 Se TRIPS art. 10(2) och WCT art. 5. 
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4.3 Sammanställningar av uppgifter i Europa 

4.3.1 Databasdirektivet 

I slutet av 80-talet uppmärksammades behovet av ett samordnat sammanställningsskydd 

för medlemsstaterna i EU. Orsaken kan hänföras till de utmaningar den ökade 

digitaliseringen fört med sig. Det hade visats att kopiering från ett medium till ett annat 

kunde ske utan varken ansträngning eller försämrad kvalitet. Avståndet mellan original 

och kopia minskade därmed samtidigt som det krävdes allt mindre resurser att hantera 

material.39 Vidare stod det klart att det upphovsrättsliga skyddet vad gäller möjligheten 

att skydda databaser och sammanställningar utifrån bland annat TRIPS-avtalet hade 

utvecklats annorlunda i de olika medlemsstaterna. Dessa olikheter hade naturligtvis en 

negativ verkan på den inre marknadens funktion. Vidare ansågs en harmonisering 

dessutom särskilt viktig eftersom databaser utgör ett värdefullt element för tillskapandet 

av en informationsmarknad inom unionen.40 Genom ett så kallat green paper (grönbok) 

bjöd kommissionen år 1988 in berörda instanser att yttra sig över hur ett sådant skydd 

skulle se ut. Diskussionerna landade i införandet av en rätt sui generis, vilket på svenska 

kan översättas till en rätt ”av sitt eget slag”. 41  

 

Av den slutliga utformningen framgår att direktivets syfte är tvådelat. Det ska å ena 

sidan verka för att eliminera skillnader i det upphovsrättsliga skyddet avseende 

databaser inom gemenskapen som inte främjar den inre marknaden. Dessutom ska det å 

andra sidan, skapa ett skydd av sitt eget slag, vid sidan av den faktiska upphovsrätten, 

för att förhindra obehöriga återanvändningar eller utdrag av innehållet i en databas.42  

 

                                                           
39 Se Olsson, H., Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1998 s. 

314 jfr Ploman, E., och Hamilton, C., Copyright – Intellectual Property in the Information Age s. 150.  
40 Se Prop. 1996/97:111 s. 22 jfr Karnell, G., 49 § URL - en EG-rättsvidrig skvader?, NIR 1/1999 s. 54.  
41 Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology – Copyright Issues Requiring Immediate Action. 

COM (88) 172 final. Brussels, 7 June 1988. 
42 Se direktivets preambel p.3.  
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4.3.2 Skyddsobjektet enligt databasdirektivet 

Av databasdirektivet följer ett första viktigt kriterium, att skyddsobjektet är just en 

databas. Alla materialsamlingar kan nämligen inte erhålla immaterialrättsligt skydd, 

varvid databasdirektivet härvid stipulerar särskilda rekvisit som måste vara uppfyllda. 

De databaser som enligt direktivet förtjänar skydd utgörs av: 

(i) en systematisk eller metodisk samling av 

(ii) verk eller annat självständigt material vari de olika delarna är 

(iii) tillgängliga var för sig.43  

Den tekniska formen av materialet är utan betydelse i förhållande till databasskydd. 

Således är begreppet ”databas” något vilseledande. Skyddet omfattar alla samlingar som 

uppfyller kriterierna enligt ovan, vare sig de består av verk eller material i form av 

siffror, bilder, fakta eller data. 44 

 

4.3.3 Systematiseringskravet 

Av systematiseringskravet enligt punkten i) ovan, anses följaktligen slumpartade 

samlingar av material enligt direktivet inte vara databaser. Dock uppställs inget krav på 

att den systematiska eller metodiska sammanställningen är fysiskt synlig.45 Den ska 

således vara fixerad i någon form samt på teknisk väg eller på annat sätt möjliggöra att 

varje självständigt element i samlingen kan pekas ut. Som exempel anges elektroniska, 

elektrooptiska, eller elektromagnetiska medel alternativt via index, en 

innehållsförteckning, en översikt eller en annan särskild klassificeringsmetod.46 

 

                                                           
43 Se art. 1(1) i direktivet. 
44 Se preambeln p. 13-14 samt art 1 (1) i direktivet. Filmverk samt litterära och musikaliska verk som sådana kan 

däremot inte skyddas som databaser, se premabeln p. 17 i direktivet. 
45 Preambeln p. 21 i direktivet samt t.ex. mål C 444/02 Fixtures Marketing Ltd v. OPAP, p 30. 
46 Preambeln p. 13 i direktivet samt t.ex. mål C 444/02 Fixtures Marketing Ltd v. OPAP, p. 30 och särskilt 

formuleringen: ”fast medium av något slag”. 
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4.3.4 ”Självständigt material” som är ”tillgängligt var för sig” 

Vidare har EU-domstolen angående kriterierna ii) och iii) ovan gjort en del viktiga 

klargöranden. En sammanfattande definition av begreppet databas kan summeras som 

följer.  

 

En databas är en samling vilken innehåller verk, uppgifter eller andra element som kan 

särskiljas från varandra utan att deras innehållsvärde påverkas och som inbegriper en 

möjlighet att vid en sökning se var och en av dessa beståndsdelar. Materialet ska ha ett 

självständigt informationsvärde och sedermera ska de enskilda delarna i samlingen 

kunna behandlas och nås var för sig. I detta ligger således ett krav på sökbarhet.  

 

I de refererade målen, vilka vi får anledning att återkomma till i nästföljande avsnitt, 

diskuterades detta i förhållande till uppgifter om matchdag, tidpunkt samt vilket lag som 

är hemma- respektive bortalag vid upprättande av spelordningar för fotbollsligor. Dessa 

typer av uppgifter ansågs sökbara och hade ett självständigt värde i det att de ger berörda 

utomstående parter relevant information.47 I ljuset av just detta har domstolen ansett att 

en spelordning för en fotbollsliga uppfyller rekvisitet för vad som utgör en databas enligt 

databasdirektivets mening.48 Däremot ansågs inte det tillkommande kravet om väsentlig 

investering uppfyllt. Detta för att arbetet med att anordna ett ligaspel och sammanställa 

dessa uppgifter i en databas, ansågs hänföra sig till skapandet av uppgifter, vilket inte 

godtas i ljuset av databasdirektivet.49  

 

4.3.5 Sui generis-rätten 

Det ska först nämnas att databaser som visar sig utgöra en sådan intellektuell prestation 

att de utgör verk, skyddas i enlighet med den sedvanliga upphovsrätten.50 För att en 

databas däremot ska åtnjuta skydd sui generis krävs, förutom definitionen av en databas 

                                                           
47 Se EU-domstolens dom i mål nr C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. OPAP, p. 34. 
48 Se EU-domstolens dom i mål nr C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. OPAP, p. 55.  
49 Se EU-domstolens dom i mål nr C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. OPAP, p 52.  
50 Art. 3 i direktivet. 
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enligt ovan att förutsättningen väsentlig investering är uppfylld. Detta definieras i artikel 

7 (1) i direktivet vilken har följande lydelse: 

 

”Medlemsstaterna ska tillerkänna framställaren av en databas som utvisar 

att det har förekommit en kvalitativ eller kvantitativ väsentlig investering i 

antingen anskaffning, granskning eller presentation av innehållet en rätt att 

förhindra utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller 

kvantitativt väsentlig del av databasens innehåll”.  

 

Skyddsomfånget preciseras i artikel 7 (2). Med; 

 

(i) utdrag [avses]: en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller 

en väsentlig del av innehållet i en databas, oberoende av på vilket 

sätt och i vilken form detta sker, 

 

(ii) återanvändning: när hela eller en väsentlig del av innehållet i en 

databas görs tillgänglig för allmänheten genom spridning av 

exemplar, uthyrning, on-line överföring eller överföring i någon 

annan form. När en kopia av databasen en gång sålts inom 

gemenskapen av rättsinnehavaren eller med dennes medgivande, 

konsumeras dennes rätt att kontrollera återförsäljningen inom 

gemenskapen av detta exemplar. 

 

Utlåning från en inrättning som är tillgänglig för allmänheten utgör 

inte utdrag eller återanvändning. 

 

Vad begreppet ”väsentlig investering” egentligen hänför sig till i förhållande till 

databasen, har vållat bekymmer inom doktrinen. Detsamma gäller vad som avses med 

det stadgade skyddsomfånget enligt artikeln 7(2). För dess tolkning finns dock 

klargörande praxis som utvecklats av EU-domstolen vilken återges nedan.  
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4.4 Praxis utifrån databasdirektivet  

4.4.1 Om begreppet ”väsentlig investering”  

Beträffande databasdirektivet kom hösten 2004 fyra fall upp till prövning av EU-

domstolen. Samtliga rörde begäran om förhandsavgörande och kom från nationella 

domstolar i Sverige, Finland, Grekland och Storbritannien. De tre första målen rörde 

vissa fotbollsligors matchdatabaser och talan fördes av Fixtures marketing Ltd. mot 

olika anordnare av tipsspel i de tre länderna.51 Det fjärde och sista målet gås igenom i 

nästkommande avsnitt.  

 

Genom de första tre målen klargjorde EU-domstolen att en ”väsentlig investering” avser 

de resurser som lagts ner dels på att söka befintliga uppgifter, dels att samla dessa i 

databaser.52 Däremot omfattas inte sådana resurser som lagts på att skapa de element 

som utgör innehållet i databasen.53 I de aktuella fallen rörde som nämnts i de föregående 

upprättande av spelordningar för att kunna anordna ligaspel i fotboll samt att fastställa 

speldagar, matchtider och så vidare för dessa.54  

 

För att databasskydd ska kunna erhållas följer av databasdirektivet att den väsentliga 

investeringen ska sig till anskaffningen, granskningen eller presentationen av 

uppgifterna.55 I målen klargjordes att vad gäller investeringar som avser anskaffning av 

innehållet i en databas i detta sammanhang ska tolkas på så sätt att det avser de resurser 

som lagts ner på att söka befintliga uppgifter samt att samla dessa i databasen. Från 

tillämpningsområdet undantas de resurser som lagts ned för att skapa uppgifterna.56 Vad 

gäller den väsentliga investeringen avseende granskning av uppgifterna, klargörs att 

detta hänför sig till de resurser som lagts ner i syfte att säkerställa att uppgifterna i basen 

                                                           
51 Fixtures talan utformades, med påståendet om utnyttjande av innehållet i matchdatabaserna, i det närmaste 

identiskt mot samtliga anordnare av dessa spelordningar.  
52 Jfr direktivets preambel p. 7-9 och 39-41 som anger direktivets syften i ljuset av bestämmelsen.  
53 Se mål nr C-338/02 Fixtures Marketing Ltd v. Svenska spel, p. 26 och 37. 
54 Se C-338/02 p. 23-24, 31, 33-35 och 37 samt domslutet, mål nr C-46/02 Fixture Marketing Ltd. v. Oy 

Veikkaus Ab, mål nr C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE 

(OPAP) p. 39-40, 47, 49-51 och 53.  
55 Se art. 7(5) i databasdirektivet.  
56 Detta konstaterande framkommer i samtliga mål, se t.ex. C-338/02 p. 24 för EU-domstolens ställningstagande 

i det svenska Fixture-målet. 
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är tillförlitliga. Detta gäller både när databasen upprättas och under den tid som den 

används.57 Slutligen, menas med den väsentliga investeringen bakom presentationen av 

uppgifterna de resurser som lagts ner för att ordna och systematisk sammanställa basen 

så att uppgifterna blir sökbara och individuellt tillgängliga.58 

 

EU-domstolen framhöll här, som svar på de tolkningsfrågor som ställts, i 

samstämmighet med generaladvokatens förslag, att den väsentliga investeringen bakom 

ett anordnande av spelordningar av detta slag snarare hade ett samband med skapandet 

av de aktuella uppgifterna. Därför hänfördes den väsentliga investeringen till något som 

inte stöds av direktivet. Således uppfyllde inte databaserna det fullständiga krav som 

krävs för skydd sui generis.59 Jag är beredd att ansluta mig till domstolens slutsats i 

denna del. Klockslag, datum etc. är inte sådana uppgifter som ”väntar på” att 

systematiseras på samma sätt som exempelvis ett befintligt telefonnummer. Klockslagen 

och datumen bestäms istället slumpmässigt och får därmed anses skapas av de som 

upprättar basen i fråga. För mig är det naturligt att tolkningen därför faller utanför 

direktivets tillämpningsområde.  

 

4.4.2 Precisering av skyddsomfånget – vad avses med ”utdrag och återanvändning” 

samt ”kvalitativt, kvantitativt och icke väsentlig del av innehållet”? 

I det brittiska målet, vilket är det fjärde målet från 2004, riktades talan av British 

Horseracing Board Ltd. (BHB) m.fl. mot William Hill Organisation Ltd. (W.H.) med 

anledning av att W.H. olovligen nyttjat den databas som BHB skapat för att möjliggöra 

spel på hästar över internet.60 I målet fastslog EU-domstolen följande definitioner; 

 

Utdrag och återanvändning hänför sig till varje otillåtet förfogande i form av tillägnande 

eller för den delen tillgängliggörande för allmänheten av hela eller del av innehållet i en 

databas. Det spelar ingen roll om producenten har gjort databasen tillgänglig eller på 

                                                           
57 Se mål C-338/02 p. 27. 
58 A.a. s not 55. 
59 Se mål C-338/02 p. 33 och 34, mål C-46/02 p. 42, 47 och 49 samt exempelvis för detta mål generaladvokat 

Christine Stix-Hackls förslag till avgörande, föredraget den 8 juni 2004 p. 128, mål C-444/02 p. 49, 51 och 53.  
60 EU-domstolens dom den 9 november 2004 i mål C-203/02 The British Horseracing Board Ltf m.fl. mot 

William Hill Organization Ltd. 
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något sätt samtyckt till det.61 Med en kvantitativt sett väsentlig del av innehållet i 

sammanställningen åsyftas mängden utdragna och/eller återanvända uppgifter och ska 

vidare bedömas i förhållande till basens totala innehåll.62 Därefter klargörs att en 

kvalitativt väsentlig del avser storleken på den investering som avser granskningen, 

anskaffningen eller presentationen av innehållet i föremålet för utdraget och/eller 

återanvändningen och detta oberoende av om detta föremål utgör en kvantitativt sett 

väsentlig del av det allmänna innehållet i den skyddade databasen.63 Vad gäller 

begreppet ”icke väsentlig del” av innehållet i en databas omfattas varje del som varken 

kvantitativt eller kvalitativt sett uppfyller definitionen av väsentlig del.64 Slutligen 

framgår att vad gäller förbudet i artikel 7(5) mot återkommande eller systematiska 

utdrag och/eller återanvändning av icke-väsentliga delar av innehållet i en databas avser 

otillåtna förfoganden som genom sin kumulativa verkan syftar till att återskapa och/eller 

att göra hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas tillgängligt för allmänheten. 

Detta utan att producenten medgivit offentliggörandet vilket därigenom skadar den 

investering denne har lagt ner på att skapa databasen i fråga.65  

 

4.5 Sammanställningar av uppgifter enligt svensk rätt 

4.5.1 Inledning 

Skyddet för olika sammanställningar av uppgifter i svensk rätt innefattar tre generationer 

av ensamrätter. Det faktiska upphovsrättsliga skyddet med anor från 1810 års 

Tryckfrihetsförordning, katalogskyddet i form av en så kallad närstående rätt i 49 § 

utifrån 1960 års upphovsrättslag samt det europeiska skyddet för databaser, som numera 

är infört i 49 § URL.66  

 

                                                           
61 Mål C-203/02 p. 70. 
62 Se mål C-203/02 p. 69 och 70. Se även EU-domstolens dom den 9 oktober 2008 i mål C-304/07 Direct media 

Publishing GmbH mot Albert-Ludwigs-Universität Freiburg p. 27 och 60.  
63 Mål C-203/02 p. 71.  
64 Mål C-203/02 p. 73. 
65 Mål C-203/02 p. 86, 87 och 95.  
66 I 1810 års Tryckfrihetsförordning, vilken överfördes till 1812 års tryckfrihetsförordning fick Sverige sin första 

egentliga upphovsrättsliga reglering där författare erkändes en rätt till sitt skapade verk. Vidare introducerades de 

närstående rättigheterna, där katalogskyddet ingår, i 1960 års URL. Slutligen infördes det europeiska 

databasskyddet utifrån databasdirektivet i svensk rätt den 1 januari 1998, genom ändring (SFS 1997:790) i 49 § 

URL.  
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Dessa tre generationer kan idag hänföras till två system. Antingen skyddas 

sammanställningar i egenskap av verk enligt 1 och 5 §§ URL och hör således till den 

faktiska upphovsrätten. I annat fall skyddas sammanställningen som en närstående rätt 

i enlighet med 49 § URL, som katalog eller databas.  

 

De närstående rättigheterna är sådana som anses ligga nära upphovsrätten, men inte 

uppfyller kravet på den intellektuella prestation som krävs för att falla inom 

verksbegreppet. Rätten tillfaller således dem som inte anses som upphovsmän i egentlig 

mening, men ändå utför prestationer som av olika skäl förtjänar skydd. Detta antingen 

för att de representerar investeringar på området eller att de utgör resultatet av en särskild 

personlig talang. Detta skydd ges till sex olika grupper, nämligen fonogramproducenter, 

utövande konstnärer, filmproducenter, radio- och TV-företag, fotografer samt 

producenter av kataloger och sammanställningar.67  

 

Nedan söker jag beskriva hur skyddet för sammanställningar verkar vid sidan av 

varandra. 

 

4.5.2 Sammanställningar utifrån 1 och 5 §§ URL 

Beträffande den faktiska upphovsrätten uppställer URL skydd för sammanställningar av 

uppgifter under tre skilda förutsättningar. Detta genom att; 

 

(i) de ingående prestationerna (innehållet i form av bilder, texter etc.) 

skyddar sammanställningen som fristående verk enligt 1 § URL; 

(ii) sammanställningen skyddas som samlingsverk enligt 5 § URL; 

eller:  

(iii) strukturen för sammanställningen skyddas som självständigt verk 

enligt 1 § URL. 

 

                                                           
67 Se SOU 1956:25 s. 90 f.  
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Under dessa skydd faller exempelvis encyklopedier och bruksanvisningar av olika slag 

under förutsättning att sammanställningen utgör ett verk (1 § URL) samt, vad gäller 

samlingsverk, att de olika delarna som sådana även de är verk (5 § URL). 

Sammanställningen måste då, i likhet med andra verk vara så pass unik att den uppnår 

kravet på en intellektuell skapelse. Ett belysande fall då detta ansågs föreligga är NJA 

1995 s. 265 (Nummerbanken). Frågan i målet var om ett elektroniskt register där artiklar 

från elbranschen inordnats och sammanställts efter sjusiffriga nummer i listor i syfte att 

underlätta sökning för grossister utgjorde en sammanställning som förtjänade 

upphovsrättsligt skydd. I domskälen konstaterade HD att sammanställningen ”… 

uppvisar sådan originalitet och självständighet att den i egenskap av verk åtnjuter skydd 

enligt 1 § upphovsrättslagen”.68 Fallet har dock kommit att bli mycket kritiserat. Bland 

annat framhåller Axhamn att upphovsmannens tekniska yrkeskunskaper vid skapandet 

av ett verk inte bör likställas med den särprägel och originalitet som verkshöjdskravet69 

innebär.70 Att HD ansåg att skydd enligt 1 § URL förelåg medförde dessvärre att det inte 

gjordes någon prövning av sammanställningen i förhållande till 49 § URL, vilket hade 

varit önskvärt för att klargöra gränserna för tillämpningen paragraferna emellan. 

 

4.5.3 Katalogskyddsparagrafen 

Vad gäller de sammanställningar som inte uppnår kravet för upphovsrättsligt skydd har 

i Norden funnits en separat rättsfigur – det äldre katalogskyddet, införd som en till 

upphovsrätten sådan närstående rättighet. Katalogregeln, som infördes i 1960-års URL 

var en unik figur med ett uttryckligt konkurrenspräglat syfte. Tanken var därmed att 

söka motverka illojal konkurrens och således skapa ett verksamt skydd för 

framställarens arbete.71 I och med databasdirektivets införande förändrades paragrafen 

avsevärt. För den följande genomgången är det således av vikt att ha lagrummets 

formulering klart för sig.  

 

                                                           
68 Se NJA 1995 s. 265 (s. 268 st. 2).  
69 Vid tiden för detta avgörande var fortfarande verkshöjd ett vedertaget begrepp. Se ovan i avsnitt 3.2.  
70 Se Axhamn, J., Sui generis-skydd för databaser s. 83 f.  
71 Se Karnell, G., "The Nordic Catalogue Rule" i: Protecting works of fact :Copyright, Freedom of Expression 

and Information Law (red. Dommering/Hugenholtz) s. 70.  
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Den äldre lydelsen av 49 § URL: 

”En katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete vari ett stort antal 

uppgifter har sammanställts får inte utan framställarens samtycke 

eftergöras förrän tio år har förflutit efter det år då arbetet gavs ut. 

 

Bestämmelserna i 6-9 §§, 11 § andra stycket, 12 § första stycket, 13, 16-18, 

22, 26-26 b och e §§ skall tillämpas beträffande arbeten som avses i denna 

paragraf. Är ett sådant arbete eller en del av det föremål för upphovsrätt, får 

den också göras gällande.” 

 

  

Nuvarande lydelse:  

”Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i 

vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av 

en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av 

arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. 

 

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

då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten 

inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år 

har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten. 

 

Bestämmelserna i 2 § andra-fjärde styckena, 6–9 §§, 11 § andra stycket, 12 

§ första, andra och fjärde styckena, 14 och 16 §§, 16 a § tredje stycket, 17–

22, 25–26 b och 26 e §§, 26 g § femte och sjätte styckena samt i 42 a–42 h 

§§ ska tillämpas på arbeten som avses i denna paragraf. Är ett sådant arbete 

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

gällande. 

 

Ett avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till ett 

offentliggjort arbete är ogiltigt.” 

 

Lagtexten i nuvarande 49 § URL innefattar således en blandning av det traditionella 

katalogskyddet och det EU-rättsliga skyddet för databaser. Båda skydd har dock som 

förenat syfte att skydda de bakomliggande investeringar som lagts ner inför tillkomsten 

av katalogen eller databasen.72 

 

                                                           
72 Se SOU 1956:25 s. 390 f vad gäller de svenska reglerna samt vad gäller databaser: preambeln p. 1, 10-12, 19, 

39-42, 54 samt p. 55 i databasdirektivet. 
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Det före lagändringen gällande katalogskyddet i 49 § URL innebar att skyddsobjektet i 

vilket ett stort antal uppgifter hade sammanställts inte fick eftergöras utan framställarens 

samtycke.73 I och med databasdirektivet införande har flera ändringar skett. Först och 

främst har själva databasskyddet införts genom att inte endast kataloger skyddas utan 

också [arbeten] [vilka] är ”resultatet av en väsentlig investering”. Skyddsomfånget har 

dessutom vidgats från ett skydd mot eftergörande till, som genom hänvisningen till 2 § 

URL kan likställas med ett rent upphovsrättsligt skydd.74 Just detta är vida debatterat då 

det inte stämmer överens med direktivets lydelse över huvud taget, vilket det är 

angeläget att återkomma till. Dessutom har skyddstiden förlängts från 10 till 15 år. Vad 

tanken med dessa formuleringar var och vilken praktisk betydelse de fått syftar den 

följande redogörelsen utifrån förarbeten och praxis att klargöra. 

 

4.5.4 Skyddsobjektet - vad utgör en skyddsbar katalog idag? 

Skyddet avseende kataloger enligt nuvarande lydelse förutsätter att det är fråga om just 

en katalog, tabell eller annat dylikt arbete. Av motiven framförs att t.ex. tidtabeller, 

diktsamlingar, multimediaproduktioner och telefonkataloger är avsedda att omfattas. 

Det är dock viktigt att poängtera att skyddet gäller oavsett medieform.75 För att 

uppgifterna ska skyddas ska de på något sätt ha sammanställts.76 I detta ligger någon 

form av systematiseringskrav av det material som kan erhålla ensamrättsskydd. Vidare 

uppställs krav om det ska vara fråga om ett stort antal uppgifter. Detta får sägas avspegla 

det underliggande syftet även för katalogskyddet att skydda materialsamlingar där 

producenten varit tvungen att lägga någon form av investering bakom skapandet av 

samlingen.  

 

Vad som egentligen utgör själva skyddsobjektet är efter lagändringen emellertid inte 

uppenbart. Det äldre katalogskyddet avsåg, i enlighet med reglerna om eftergörande att 

                                                           
73 Se NJA 2005 s. 924. 
74 Se avsnitt 4.5.3. Den nuvarande formuleringen medger, i enlighet med 2 § URL en rätt att framställa exemplar 

och att göra det tillgängligt för allmänheten.  
75 Se databaspropositionen s. 16.  
76 Se 49 § 1 st. URL. 
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skydda arbetet som sådant och därmed själva strukturen på katalogen. 77 I mitten av 

1950-talet, då diskussionen om att introducera katalogskyddet som en närstående rätt 

inleddes, var sammanställningsarbetet av ett stort antal uppgifter ofta synonymt med 

stora investeringar i insamlingen och den efterföljande systematiseringen av materialet. 

Detta motiverade att det som ansågs skyddsvärt var den struktur katalogproducenten 

uppnått, arbetet som sådant. Idag kan dock såväl insamling som systematisering av en 

stor mängd uppgifter ske med hjälp av internet och basala datorprogram på bara någon 

sekund. Därför är det möjligen inte lika angeläget att skydda kataloger utifrån samma 

syfte idag.78 

 

4.6 Praxis avseende katalogskyddet 

I svensk praxis har det äldre katalogskyddet prövats i NJA 1985 s. 813 (Krukväxtkort). 

Målet rörde en artikelserie beträffande krukväxter som publicerades i fyra delar i 

tidningen Hemmets journal. Sammanlagt publicerades 64 krukväxtkort med foto, namn, 

historia och skötselråd avseende en specifik växt per kort. Det rörde sig om totalt 1 250 

uppgifter om de olika växterna som strukturerats av framställaren. Tvisten bestod i att 

en annan tidning vid namn Husmodern, utgav en separat bilaga med information om 53 

växer varav 40 av dessa ingick i de av Hemmets journal publicerade artiklarna. HD 

fastslog i domskälen att en sammanställning av 1 250 uppgifter, med beaktande av den 

betydande tid (här rörde det sig om ett par månaders arbete för två personer) som lagts 

ner för arbetet, var att betrakta som ett stort antal. Domstolens resonemang bör enligt 

min mening kunna tolkas som att antalet uppgifter inte är ett kvantitativt krav på ett 

minsta antal sammanställda sådana. Bedömningen visar däremot att det är angeläget att 

åtminstone i någon mån beakta de resurser, här i form av arbetstimmar, som krävts i 

systematiseringsarbetet. De 64 krukväxtkorten ansågs således kvalificera för skydd 

enligt 49 § och intrång förelåg i och med den konkurrerande tidningens utgivande av 

                                                           
77 Databaspropositionen s. 21. 
78 Jfr Renman Claesson, K, Kort om sammanställningsskyddet – eller om skyddet för kataloger, databaser, 

spelordningar, multimediaproduktioner, webbplatser, länklistor..., 2007 s. 5. 
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växtbilagan. Det förefaller dock vara oklart i vilken omfattning praxis avseende denna 

äldre bestämmelse kan fungera som tolkningsunderlag idag.79 

 

Sedan lagändringen har tyvärr ingen mer klargörande praxis skapats, vilket naturligtvis 

hade varit angeläget. Förhållandet mellan databasskydd och skydd för 

sammanställningar av ett stort antal uppgifter (katalogskydd) var dock uppe för 

bedömning i mål NJA 2005 s. 924. Där undvek dock HD just det klargörande som hade 

varit välkommet. Istället valde HD att endast besvara frågan om ett intrång skett eller 

inte, men inte utifrån om sammanställningen i fråga skulle klassas som en katalog eller 

en databas. Det är därför svårt att besvara hur de sammanställningar som inte är 

databaser skyddas enligt 49 § URL idag.  

 

4.7 Inskränkningar i skyddet för kataloger och databaser 

4.7.1 Inledning 

Som anförts i inledningen av kapitlet strävar upphovsrätten efter en balans mellan 

upphovsmannens ensamrätt och samhällets behov att ta del av det skapade.80 Undantaget 

för utnyttjande av upphovsrättsliga verk för privat bruk är ett exempel på det senare. 

Enligt den klassiska upphovsrätten är det tillåtet att framställa offentliggjorda verk i 

detta syfte.81 I det följande presenteras hur undantagsbestämmelserna hanterats vad 

gäller 49 § URL. Framställningen är inte uttömmande utan pekar istället på de 

bestämmelser som kan vara intressanta i förhållande till eventuellt skydd av 3D-bilder. 

 

4.7.2 Inskränkningar i 49 § URL  

De inskränkningar som kan läsas direkt ur databasdirektivet återfinns i artikel 8 och 9. 

Den förra rättfärdigar bruk av en offentliggjord databas när det gäller utdrag eller 

återanvändning av icke-väsentliga delar.82 Användandet får dock inte vara onormalt 

                                                           
79 Jfr Renman Claesson, K, Kort om sammanställningsskyddet – eller om skyddet för kataloger, databaser, 

spelordningar, multimediaproduktioner, webbplatser, länklistor..., 2007 s. 6.  
80 Se kapitel 3 i uppsatsen. 
81 Se 12 § URL.  
82 Jfr avsnitt 4.3.5 ovan för definition av detta. 
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eller skada producenten.83 Av artikel 9 följer att medlemsstaterna får föreskriva 

ytterligare inskränkningar i skyddet när det gäller offentliggjorda databaser. I sådana fall 

får den enskilda användaren tillåtas göra utdrag ur eller återvända även väsentliga delar 

av en databas, för bland annat enskilt bruk av en icke-elektronisk databas. Om endast 

analoga databaser omfattas står dock inte klart. Karnell är av den åsikten, medan 

Axhamn menar att sui generis-skyddet i sådant fall skulle bli overksamt 84 

 

Av databasdirektivet framgår inte om inskränkningsmöjligheterna i art. 9 är 

uttömmande. Det kan dock konstateras att begränsningarna i 49 § URL är avsevärt mer 

långtgående än vad som föreskrivs i direktivet. Detta förhållande har utstått kritik av 

bland annat Karnell som är av åsikten att den svenska lagtexten även i detta avseende 

inte är förenlig med direktivet.85  

 

Enligt den nuvarande lydelsen av 49 § 3 st. URL, vilken återges ovan i avsnitt 3.5, 

hänvisas till ett antal bestämmelser i URL. Dessa hänvisningar innebär att 

bestämmelserna ska tillämpas på samtliga arbeten som omfattas av paragrafen, således 

både kataloger och databaser.86 Inledningsvis klargörs att kopiering för privat bruk är 

tillåten, 12 § 1, 2 och 4 st. Denna inskränkning innebär att det är tillåtet att kopiera 

offentliggjorda sammanställningar för privat bruk, med undantag för sådana i digital 

form då även sammanställningen är i sådan form. Enstaka utdrag ur en digital databas 

är däremot tillåtet.87 Om detta är förenligt med direktivet är enligt min mening svårt att 

säga. Från svenskt håll har det dock hävdats att befintligheten av den redan nationellt 

gällande katalogregeln föranleder en större frihet i implementeringen. 88 Detta stöds 

förvisso av bestämmelsen i ingressens punkt 52, men kan ifrågasättas som en för 

långtgående skillnad i förhållande till databasdirektivets utformning.  

 

                                                           
83 Art. 8(2) och 8(3) i databasdirektivet. 
84 Se Karnell, G., NIR 1999 s. 62 jfr dock Axhamn, J., Sui generis-skyddet för databaser s. 72, som gör en något 

mer extensiv tolkning.  
85 Se Karnell, G., NIR 1999 s. 60. 
86 Se prop. 1996/97:111 s. 55 f jfr Axhamn, J., Sui generis-skyddet för databaser s. 102 f.  
87 Se Olsson, kommentaren s. 369 jfr direktivtexten motsatsvis art. 7(1). 
88 Se för övervägandena angående detta databaspropositionen s. 25 och preambeln till direktivet p. 52. 
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Även 49 § 4 st. URL uttrycker en möjlig inskränkning i sui generis-skyddet. Enligt detta 

stycke är det inte möjligt för databasproducenten att utvidga sin producenträtt genom 

avtal. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak inskränkningarna i artikel 8 i 

databasdirektivet och dess förbud för framställaren att träffa avtal med användaren som 

i själva verket omöjliggör dennes bruk av sammanställningen. Detta fjärde stycke anses 

vara både otydligt och dessutom betydligt mer långtgående än direktivets 8 artikel.89 Till 

exempel hänvisas till bestämmelsen i 26 g § URL, vilken uttryckligen rör datorprogram. 

Att denna bestämmelse enligt den svenska lagstiftaren ska ha tillämpning på databaser, 

när det i databasdirektivet framgår av såväl preambeln som den centrala första artikeln 

att databaser strängt ska skiljas från datorprogram är enligt min mening 

anmärkningsvärt.90 

 

4.7.3 Hur ska inskränkningarna hanteras? 

Jag anser att det mest svårförstådda är att paragrafen hänvisar till de inskränkningsregler 

som gäller för den faktiska upphovsrätten. Därför blir det mycket svårt att applicera eller 

ens föreställa sig hur detta är tänkt att fungera avseende kataloger och databaser. Nordell 

har med anledning av detta framhållit att den enda rimliga tolkningen är att ”om man 

gör en generell hänvisning till ett lagrum som innehåller särbestämmelser för där 

angivna verkskategorier, bör hänvisningen från en närstående rättighet som inte 

uttryckligen omfattas av dessa kategorier inte heller bli tillämplig på de angivna 

inskränkningarna”.91 Därför menar Nordell att hänvisningarna inte har någon relevans, 

annat än vad gäller de sammanställningar som utgör verk. Ett sådant resonemang är 

tänkvärt, men möjligen väl långtgående.92 Hänvisningarna är de facto införda i 

paragrafen varför möjligheten för rättstillämparen att frångå ordalydelsen helt 

åtminstone av rättssäkerhetsskäl bör vara begränsad.93 Hur inskränkningarna är tänka att 

tillämpas förefaller dock svårt att fastställa. Möjligen omfattar de sådana 

sammanställningar som inte är databaser, och att de senare får tolkas direktivkonformt. 

                                                           
89 Jfr Karnell NIR 1999 s. 61. 
90 Se direktivets preambel p. 23 och artikel 1(3) Jfr. Rosén, J. Upphovsrättens avtal s. 265 f.  
91 Se Nordell, P.J., Rätten till det visuella, s. 45 och 270.  
92 Jfr Axhamn, J., Sui generis-skydd för databaser s. 111.  
93 A.a. s. not 77.  
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Återigen framgår enligt min mening ett tydligt exempel på ett misslyckat led i 

implementeringen.  

 

4.8 Att tolka skyddet för kataloger och databaser 

Utifrån beskrivningen av rättsläget vad gäller katalog- och databasskydd enligt ovan står 

det klart att direktivets införande inte blev helt lyckosamt. Skyddsföremålet enligt 

upphovsrättslagens 49 § är, med sin hänvisning till 2 § URL långt vidare än 

databasdirektivets skydd sui generis. Detta konstateras såväl i databaspropositionen som 

i doktrinen.94 Oturligt nog synes lagstiftaren ha utgått från att det objektiva skyddet för 

eftergörande utifrån det äldre katalogskyddet överensstämmer med direktivtexten och 

dess syfte att skydda utdrag och/eller återanvändningar. Att det senare snarare fokuserar 

på innehållet i databasen och den investering som lagts ner bakom skapandet föranledde 

som ovan antytts ingen annan lydelse. 

 

Vi befinner oss därmed i det läget att skyddet för databaser i Sverige idag måste tolkas 

utifrån inte mindre än tre rättskällor. Först och främst utifrån direktivets ingress och 

förklaringar men också med utgångspunkt i EU-domstolens uttalanden. Viss ledning 

måste även tas utifrån den proposition som ligger bakom införandet av direktivet. Med 

tanke på den kritik som framförts avseende databaspropositionen får denna dock 

rimligtvis tillmätas mindre betydelse. Resultatet blir annars en tolkning som riskerar att 

inte vara förenlig med direktivet. 

 

4.9 Sammanfattning av skyddet enligt 49 § URL  

Med beaktande av den diskussion som förts ovan är nu syftet att sammanfatta det 

immaterialrättsliga skyddet för kataloger och databaser enligt 49 § URL. Det har härvid 

konstaterats att den fysiska (eller juridiska) person, producenten av katalogen eller 

databasen, som ligger bakom sammanställandet av ett stort antal uppgifter i ett arbete 

eller som har lagt ner väsentliga investeringar i anskaffandet, verifieringen och/eller 

presentationen av en sådan sammanställning har en ensamrätt till detta. Definitionen av 

                                                           
94 Se databaspropositionen s. 39 och Karnell, G., NIR 1999 i sin helhet.  
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vad som avses med begreppet databas togs aldrig in i den svenska lagtexten, varvid detta 

får utläsas direkt ur direktivtexten.95 För databasskydd krävs först och främst att 

rekvisiten för vad som utgör en databas är uppfyllda, men också att kravet om väsentlig 

investering är det. 

 

Utifrån den formulering som valts, är det dock så att sammanställningar av uppgifter 

kan skyddas även om kravet på väsentlig investering inte är uppfyllt. Detta är vad som 

är kvar av den gamla katalogregeln. Idag finns ingen klargörande praxis på dylika 

sammanställningar. Detta på grund av att då sådana varit uppe för bedömning har HD 

valt att hänvisa till ställningstaganden bakom direktivet, vilket är både anmärkningsvärt 

och leder till förvirring.96 Även i propositionen saknas diskrepans angående begreppen 

”arbete”, ”samling”, ”databas” och ”sammanställning” varför det förefaller nästintill 

omöjligt att dra några slutsatser kring vad som avses och särskilt hur de olika skydden 

skiljer sig åt.97  

 

Skyddsobjektet för databaser utgör, i ljuset av direktivet, en ekonomisk exklusiv 

ensamrätt avseende utdrag och/eller återanvändning av väsentliga delar av innehållet i 

det skyddade arbetet. I detta ligger också ett tydligt intresse att skydda den investering 

databasproducenten lagt ner på att sammanställa basen.98 Detta trots att den svenska 

lagstiftaren valt att hänvisa till de sedvanliga reglerna om mångfaldiganderätt och 

därmed utgått från att den svenska rättsterminologin motsvarar utformningen i 

databasdirektivet.99 Skyddet måste dock, vad gäller sammanställandet av de uppgifter 

som inte utgör databaser även skydda strukturen hos arbetet. Detta är i varje fall vad 

formuleringen i propositionen ger uttryck för. Åtminstone måste det vara så att 

strukturen hos arbetet, trots att det inte är ett krav, utgör en komponent som gör att 

arbetet förtjänar skydd.100 Sådana sammanställningar bör även omfattas av hänvisningen 

                                                           
95 Jfr avsnitt 4.3.2 och 4.3.5. 
96 Se t.ex. NJA 2005 s. 924.  
97 För en mer djupgående diskussion, se Axhamn, J., Sui generis skydd för databaser s. 132-136. 
98 Se avsnitt 4.4.2 och redogörelsen för mål C- 203/02 The British Horseracing Board Ltd. m.fl. mot William 

Hill Organization. 
99 Se Olsson, H., Copyright, 8e uppl., s. 291.  
100 Se Karnell, G., NIR 1999 s. 57.  
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till 2 § URL vad gäller skyddets omfång, vilket således är vidare än direktivtexten.101 

Om så är fallet får utgången i kommande praxis utvisa.  

 

Den otydlighet som råder kring så centrala delar om skyddsobjekt, skyddsomfång och 

inskränkningar är såklart mycket olycklig. Enligt min mening vore en utredning och 

följande omformulering angelägen. Som 49 § URL är utformad idag är frågan om 

databasdirektivets mest grundläggande syfte, nämligen att motverka olikheter i 

tillämpningen av skyddet för sammanställningar mellan medlemsstaterna verkligen är 

uppfyllt. Svaret på den frågan måste enligt min mening med beaktande av den otydlighet 

som presenterats vara nekande. 

  

                                                           
101 Se Axhamn, J., Sui generis-skydd för databaser s. 134.  
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5 3D-bilden möter katalog- och databasskyddet  

5.1 Inledning  

Utifrån redogörelsen för vad som är skyddsvärt enligt 49 § är nu intentionen att 

undersöka om 3D-bilder kan skyddas utifrån denna bestämmelse. Inledningsvis sägs 

något utifrån katalogregeln, som dock visat sig oklar till dess innehåll. Något mer 

konkret är dock skyddet för databaser, där lydelsen i det närmaste får tolkas 

direktivkonformt och främst utifrån EU-domstolens praxis. Av naturliga skäl fokuseras 

därför framställningen till detta.  

 

5.2 3D-bild som en katalog? 

Som nämnts i avsnitt 2.2.1 ovan uppkommer 3D-bilder på två sätt. Antingen inskannas 

ett objekt, varvid laserstrålen läser av objektets yta, vars struktur återges i en 

sammanställning i form av bestämda koordinater. Eller, så skapas 3D-bilden från 

grunden i ett lämpligt datorprogram. Producenten skapar i det senare fallet dessa 

koordinater på egen hand, vilka på samma sätt utgör positionsangivelser för det tilltänka 

objektets yta. En 3D-bild består således av många uppgifter, ibland miljontals sådana. 

 

Det inledande kravet i katalogskyddsparagrafen anger att det ska vara fråga om ett stort 

antal uppgifter vilka ska ha sammanställts. Vad som avses med ett stort antal uppgifter 

är emellertid oklart då den praxis som finns inte speglar digitaliseringen. Åtminstone 

synes mängden uppgifter i kombination med den arbetsinsats som krävts kunna vara en 

måttstock för att klargöra rekvisitets tillämpning, dock snarast i förhållande till den äldre 

katalogregeln.102 Som nämnts består en 3D-bild av väldigt många uppgifter, ibland 

miljontals. Därför är min slutsats att rekvisitet av den anledningen definitivt bör vara 

uppfyllt. 

 

Att uppgifterna avseende de två sätten att skapa 3D-bilder också innebär att de är 

systematiserade förefaller enkelt att fastslå. Skrivs koordinaterna ut, utläses varje 

                                                           
102 Jfr avsnitt 4.6 ovan och databaspropositionen s.40 för liknande tankegångar.  
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enskild positionsangivelse från en eller flera tabeller. Det abstrakta ”punktmolnet” kan 

alltså återges grafiskt, i en sammanställning som är möjlig att läsa av. Utifrån detta är 

det möjligt att en 3D-bild skyddas i form av katalog. För att gå in djupare krävs dock ett 

klargörande från rättstillämparen angående vad som faktiskt utgör katalogskyddet idag. 

Därmed lämnas analysen härmed i denna del.  

 

5.3 3D-bilden som en databas? 

5.3.1 3D-bilden möter databaskriteriet 

Begreppet ”databas” togs aldrig in som formulering i 49 § URL och ordet 

”sammanställning” är heller ingen direkt motsvarighet. Därför måste databaskriteriet 

läsas direkt från direktivet. Av detta framgår att en databas utgör en ”systematisk eller 

metodisk sammanställning av verk eller annat självständigt material vari de olika 

delarna är tillgängliga var för sig”.103  

 

Ytterligare precisering av uppgifternas karaktär utifrån direktivet följer av praxis. EU-

domstolen har härvidlag klargjort att uppgifterna ska kunna särskiljas från varandra 

utan att deras innehållsvärde påverkas samt inbegripa en möjlighet att vid en sökning se 

var och en av dessa beståndsdelar. Materialet ska också ha ett självständigt 

informationsvärde och sedermera ska de enskilda delarna i samlingen kunna behandlas 

och nås var för sig. I detta ligger således ett krav på sökbarhet.104 

 

5.3.2 Finns det några objektiva krav på vilka uppgifter som kan skyddas? 

Innan någon diskussion kan föras i förhållande till databasdefinitionen och dess kriterier 

uppkommer ett viktigt ställningstagande. Vad är egentligen kravet för vilka typer av 

uppgifter som skyddas enligt direktivets mening? Finns det något sådant? 

 

Kan, rent objektivt, en positionsangivelse, angiven med en x-, y-, och z-koordinat, 

utgöra en "uppgift" i direktivets mening?  

                                                           
103 Se art. 1(1) i direktivet, jfr avsnitt 4.3 och 4.4 i uppsatsen.  
104 Jfr avsnitt 4.3.4.  
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Varken databasdirektivet eller de svenska förarbetena ger någon ledning avseende detta 

varför stöd får sökas i den praxis som utvecklats. Det kan konstateras att EU-domstolen 

varit mycket tillåtande vad gäller vilka slags uppgifter som bedömts erhålla skydd i en 

databas. I doktrinen talas det till och med om att definitionen enligt artikel 1(1) blivit 

irrelevant.105 Utifrån den kommande redogörelsen är jag beredd att ansluta mig till den 

åsikten. Gällande rätt synes nämligen snarast vara att nästan alla typer av uppgifter kan 

skyddas. Exempelvis har uppgifter beträffande företagsregister,106 olika typer av 

finansiell information,107 TV-tablåer,108 och även sammanställningar av länkar till 

webbsidor ansetts falla inom direktivets tillämpning.109 Vidare har vad gäller 

elektroniska uppgifter såväl e-mailadresser110 och olika typer av sammanställd 

demografisk information111 som positionsangivelser på en karta ansetts skyddsvärda.112 

 

Mer intressant är snarare att se vilka uppgifter som inte ansetts kvalificera inom 

direktivets tillämpningsområde. Svaret på den frågan är – väldigt få. I Tyskland har dock 

andrainstansen i Frankfurt (Oberlandsgericht) satt ner foten vad gäller en 

sammanställning där uppgifterna i fråga rörde försäljningssiffror från 

läkemedelsbranschen. 113 Siffrorna var arrangerade i geografisk ordning utifrån olika 

försäljningsorter. Domstolen menade då att ett rent numeriskt klassificeringssystem inte 

uppfyller kravet utifrån direktivet på att uppgifterna ska anses systematiserade. Om 

själva uppgifterna rent objektivt skulle kunna skyddas förutsatt att de var sammanställda 

på något annat sätt klargjordes dock inte. 

 

                                                           
105 Se t.ex. Rosén, J., ”Immaterialrätten i omvandling – uppgift, anseende och investering som underlag för 

rättsskydd” SvJT 2002 s. 563-563, s. 563. 
106 Se Oberste Gerichtshof, Compass-Datenbank GmbH mot Republik Österreich, målnr: 2011/C 186/20 

(09.04.2002). 
107 Se Tribunal de commerce Nanterre, PRLine mot Newsinvest, målnr: 301/2000 (16.05.2000). 
108 Se Tribunal de premiere instance Bruxelles, Spot mot Canal Numedia, målnr: 01-11684-A (18.01.2002 
109 Se Amtsgericht Rostock, målnr: 49 C 429/99, (20.02.2001) och Landgericht Köln, målnr: 28 0 527/98  

(25.08.1999). 
110 Se Tribunal de Grande Instance Paris, La societe Sonacotra mot le syndicat Sud Sonacotra, målnr: 2003 D. 

2819 (22.07.2003). 
111 Se Landgericht Düsseldorf, Branchenbuch, målnr: 12 0 330/01 (07.02.2001). 
112 Se Hoyesterett Island, målnr: 124/2002 (19.09.2002). 
113 Se Oberstelandsgerich Frankfurt, målnr: 11 U 67/00 (17.09.2002). Systematiseringen utgick ifrån så kallad 

”brick structure”.  
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Inte heller godkände förstainstansen (Landgericht) i München att så kallade MIDI-

filer114 kunde skyddas som databaser. MIDI är ett filformat som beskriver musikens 

sekventiella innehåll. MIDI-filer innehåller inte, till skillnad från exempelvis mp3-filer, 

några inspelade ljud. Istället kan innehållet liknas vid informationen i ett notpartitur, 

som beskriver när olika toner ska spelas och på vilket sätt. En uppgift i en MIDI-fil 

utgörs av vad som kan beskrivas som ett informationspaket i tre steg. Sekvensen kan 

exempelvis, avseende en keyboard, instruera att en tangent ska tryckas ner, vilken 

tangent som ska tryckas ner och slutligen med vilken frekvens tangenten ska tryckas ner. 

Informationen skickas seriellt, dvs. i en serie ettor och nollor efter varandra. I avgörandet 

jämfördes MIDI-filen med direktivets undantag för filmer som databaser. En film är i 

sammanhanget en samling av bilder i rörelse och anses inte skyddas som databas, då de 

enskilda bilderna inte har något värde individuellt.115  

 

Domstolen konstaterade sammantaget utifrån diskussionen ovan att de enskilda 

uppgifterna i en MIDI-fil inte kunde anses ha ett eget informationsvärde och att de heller 

inte var individuellt sökbara. 116  

 

5.3.3 Slutsats angående ett (hypotetiskt) objektivt krav för uppgifter 

Med anledning av redogörelsen ovan verkar trots allt de allra flesta slags uppgifter rent 

objektivt kunna skyddas i en databas. Det som ändå synes gemensamt i alla avgöranden 

där databasskydd konstaterats är att uppgifterna i någon mån är verkliga. Oavsett 

innehåll utgår de alltså ifrån någonting befintligt, låt vara att det rör sig om allt ifrån 

web-länkar till kartpositioner, som sedan på olika sätt systematiserats i en bas. I 

förhållande till 3D-bilder bör möjligen en viktig skiljelinje dras. De 3D-koordinater som 

skapas när ett objekt skannas in utgår naturligtvis från något befintligt – objektet i fråga. 

                                                           
114 MIDI är förkortningen av Musical Intstrumental Digital Interface, 

http://www.midi.org/aboutmidi/tut_midifiles.php (senast besökt 2014-11-05).  
115 Se preambeln p. 17.  
116 Se Landgericht München, MIDI-Dateien im Musikforum eines Online-Anbieters, målnr: 7 0 3625/98, 

(30.03.2000).  

 

http://www.midi.org/aboutmidi/tut_midifiles.php
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Däremot är fallet ett annat när en fil skapas från grunden. De koordinater som 

systematiseras i en sådan fil är inte gripbara i den meningen. 

 

Här kan det diskuteras om det är förenligt med direktivets syfte att skydda imaginära 

uppgifter. I databasdirektivets ingress framgår att databaser kan omfatta samlingar av 

litterära, konstnärliga, musikaliska och andra verk eller sådant material som ljud, texter, 

siffror, bilder, fakta och data.117 Alla dessa är uppgifter med någon slags 

verklighetsförankring.  

 

Intressant är dock att majoriteten av de fall som når domstolarna utgörs av potentiella 

rättshavare som yrkar rättsskydd för telefonkataloger, listor över sporthändelser och TV-

tablåer. Få av dessa kan dock sägas anskaffa eller insamla uppgifter från verkligheten – 

de snarare uppfinner dem. 118 I doktrin benämns sådana uppgifter ”syntetiska data” vilket 

beskrivs som uppgifter en utomstående person är förhindrad att insamla genom egna 

forskningsinsatser.119 Informationen i fråga kan bara nås genom kopiering av någon 

annans databas. Detta är enligt min mening ett tecken på att det kravet för uppgifternas 

faktiska innehåll inte har en särskilt hög tröskel.  

 

En tredimensionell bild som skapas från grunden på fri hand har inte heller denna 

koppling till någonting befintligt. De uppgifter som ingår i en bild skapad på fri hand 

bör därför också falla under begreppet syntetisk data. Dock anser jag att denna typ av 

uppgifter ligger än längre från verkligheten än vad exempelvis ett telefonnummer, som 

systematiseras i en telefonkatalog gör. Det senare har en mottagare kopplat till sig, och 

således ett mer greppbart individuellt värde och medföljande sökbarhet än vad en 3D-

koordinat har. 

 

Därför är min slutsats, i ett försök att följa direktivets formulering, att endast 3D-bilder 

som skannas utifrån ett objekt kan sägas omfattas av detta egenhändigt komponerade 

                                                           
117 Se preambeln p. 17. 
118 Se t.ex. redogörelsen för EU-domstolens praxis i avsnitt 4.4.1 jfr Rosén, J., Immaterialrätten i omvandling – 

uppgift, anseende och investering som underlag för rättsskydd, SvJT 2002 s. 553 – 563, s.563.  
119 Se Axhamn, j., Sui generis-skydd för databaser s.51.  
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rekvisit för skyddsbara uppgifter. En intressant fråga som uppstår med anledning av 

detta är vad konsekvenserna blir. Kan inte sådana 3D-bilder erhålla något skydd 

överhuvudtaget? Enligt min mening bör dessa bilder, givet att de är så pass originella 

att de uppfyller kravet på en intellektuell prestation kunna skyddas upphovsrättsligt i 

egenskap av verk. Detta självklart beroende på hur avancerad bilden är.  

 

5.3.4 Är 3D-koordinater individuellt sökbara? 

I motsats till vad som synes vara fallet med MIDI-filer står det dock klart att 3D-

koordinater är individuellt sökbara. Tekniken bakom 3D-laserskanning har sitt egentliga 

ursprung inom maskinindustrin där det använts och används som ett mätinstrument för 

så kallad reverse engineering.120 Tekniken används exempelvis för att säkerställa att 

viktiga plåtdetaljer till bilar kan möta de precisa dimensioner som gäller. Förfarandet 

innebär att en sådan detalj skannas av för att sedan jämföras med den ursprungliga 

tredimensionella ritningen. Det som i praktiken mäts är då avståndet mellan två 

koordinater vilka söks upp av skannern. Genom att sedan jämföra avstånden mellan 

dessa punkter på objektet i förhållande till den ursprungliga ritningen är det möjligt att 

svara på om detaljen är godkänd och kan användas. Utifrån detta kan således 3D-

koordinater vara att betrakta som identifierbara och således sökbara.  

 

5.3.5 Har 3D-koordinater ett enskilt informationsvärde? 

I kravet på enskilt informationsvärde ligger enligt EU-domstolen att uppgifterna ska 

kunna särskiljas från varandra utan att deras individuella värde påverkas.121 Hur detta 

förhåller sig till 3D-koordinater är svårt att ta ställning till. Att koordinaterna utgör 

komponenter av central betydelse för objektets helhet är klart, men det förefaller svårare 

att se vad de har för individuellt värde när de bryts ut.  

 

                                                           
120 Reverse engineering brukar (något slarvigt, men ändå klargörande) på svenska översättas till ”omvänd 

ingenjörskonst”. 
121 Se EU-domstolens dom i mål nr C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. OPAP, p. 55 jfr avsnitt 4.3.2 och 4.3.4 i 

uppsatsen. 
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En analogi till koordinaterna som mätredskap inom reverese engineering talar möjligen 

för ett i någon mån individuellt värde. Laborationen blir dock mycket teoretisk. Vid en 

sådan mätoperation utgör de punkter som väljs positioner, vars avstånd i förhållande till 

varandra ger information om objektets dimension. Svaret som erhålls vid jämförelsen 

av motsvarande punkter på objekt och ritning är om de korrelerar, eller om det finns en 

avvikelse.  

 

Problemet med den analogin är att det inte går att komma ifrån att varje uppgift endast 

utgör en positionsangivelse i form av en X, Y, Z-kombination som beskriver var punkten 

befinner sig i rummet. Vid en snabb anblick förefaller den enskilda uppgiften därför 

något slumpartad och rentav tom. Det går dock att laborera och se saken i ett större 

perspektiv. Varje koordinat har trots allt ett eget värde i det att den med exakthet 

beskriver hur objektet i fråga ”ser ut” just i den punkten. Om en avvikelse upptäcks vid 

en dylik mätning är resultatet att det heller inte rör sig om ett likvärdigt objekt. På så sätt 

har varje punkt ett avgörande, individuellt värde. 

 

Ett resonemang kan även föras kring det faktum att filmer enligt p. 17 i 

databasdirektivets preambel inte kan skyddas som databaser, vilket också diskuterades 

i det ovan nämnda målet om MIDI-filer. På samma sätt som varje sekvens i en film inte 

utgör en sådan självständig uppgift att filmen som helhet kan skyddas som en databas, 

kan det diskuteras om man möjligen kan se på de enskilda punkterna i en 3D-bild på 

samma sätt och gå samma öde till mötes. Detta talar naturligtvis mot ett enskilt 

informationsvärde för 3D-koordinater. Jag vill dock hävda att uppgifterna i en 3D-bild, 

med hänvisning till resonemanget kring reverse engineering ändå har något som faktiskt 

talar för ett enskilt värde, även om resonemanget förefaller abstrakt. 

 

Som redan nämnts är å ena sidan analogierna ovan möjligen något långtgående. Detta 

talar mot att 3D-koordinater ska anses uppfylla kriteriet. Å andra sidan verkar inte något 

av rekvisiten för skyddsbara databaser huggna i sten. Sett i förhållande till EU-

domstolens benägenhet att minst sagt tumma på övriga rekvisit för databaser är det inte 
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orimligt att argumentera för att 3D-koordinater bör uppfylla kraven på individualitet och 

sökbarhet. Om detta är en rimlig slutsats får kommande praxis svara på.  

 

5.3.6 3D-bilder i förhållande till begreppet ”väsentlig investering” 

I förhållande till direktivet och för ett skydd för vad som däri avses med databaser, krävs 

det, förutom konstaterandet att det föreligger en databas, även att producenten har lagt 

ner en väsentlig investering på att sammanställa basen. Detta kriterium kommer därför 

prövas i det följande. Viktiga klargöranden avseende vilka resurser som beaktas vid 

bedömningen om det skett en väsentlig investering eller inte framgår av praxis. Det är 

endast sådana resurser som lagts ner dels på att söka befintliga uppgifter, dels att samla 

dessa i databaser som omfattas. Däremot omfattas inte sådana resurser som lagts på att 

skapa de element som utgör innehållet i databasen.122 

 

Det kan dock inledningsvis ifrågasättas hur mycket resurser som egentligen krävs. Med 

tanke på att sådana banala databaser där exempelvis 251 hypertextlänkar, erbjudits 

rättsskydd, kan inte investeringskravet ställas särskilt högt. Således kan databasägare 

idag med framgång förbjuda bruket av en sammanställning på en websida, t.ex. via en 

samling av länkar som kanaliserar besökare till reklamplatser eller olika 

intresseområden. Detta trots att sammanställningen inte krävt någon egentlig 

investering, åtminstone inte tidsmässigt, att tala om.123  

 

5.3.7 Vad utgör den väsentliga investeringen vid skapandet av en 3D-fil? 

För att skanna in ett objekt räcker det inte att trycka på en knapp och skanna in bilden. 

Producenten måste därefter bearbeta de inskannade bilderna för att kunna sätta ihop dem 

till en färdig 3D-bild. Hur stor manuell bearbetning som krävs är beroende av vilken 

programvara som används. Ett mer avancerat program gör mer automatiskt, medan ett 

                                                           
122 Jfr avsnitt 4.4.1.  
123 Se Rosén, J., Immaterialrätten i omvandling – uppgift, anseende och investering som underlag för rättsskydd, 

SvJT 2002 s. 553 – 563, s. 560 och Hugenholtz, B., The New Database Right: Early Case Law from Europe 

(2001); http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/fordham2001.html (publ. 2001-07-27, hämtad: 2014-11-15). 

http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/fordham2001.html
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enklare kräver mer manuell hantering. Att producenten behöver arbeta med filen är dock 

klart.  

 

En relaterad fråga till detta är om inköpet av en sådan dyrare programvara och även en 

dyr 3D-skanner räknas som en godtagbar investering? Alternativet för producenten är 

ju att arbeta med mer basala hjälpmedel och således göra mer manuella investeringar. 

Rimligtvis borde, i ljuset av att skydda alla investeringar bakom en databas, förutsatt att 

de inte hänför sig till att skapa uppgifterna i fråga, även inköpet av dyrare hjälpmedel 

omfattas. En fråga som däremot inte är helt enkelt att besvara är vad 3D-skannern har 

för huvudsaklig funktion. Är en 3D-skanner ett instrument som söker uppgifter (3D-

koordinater) och samlar dessa i en fil? Eller, skapar skannern ”de element” (3D-

koordinaterna) som utgör innehållet i databasen? 

 

Enligt min uppfattning bör det vara det förra. En 3D-skanner analyserar alltså ett objekt 

och samlar in data avseende form och utseende på detta objekt. Uppgifterna i fråga, finns 

redan, de skapas alltså inte av 3D-skannern.124 Därmed utgör 3D-skannern ett sådant 

element som bör godtas inom begreppet väsentlig investering bakom anskaffningen av 

uppgifterna till databasen. 

 

5.4 Slutsats – kan 3D-bilder skyddas utifrån 49 § URL? 

Med beaktande av ovan är slutsatsen således att 3D-bilder bör kunna skyddas utifrån 49 

§ URL, närmast i ljuset av EU-direktivets databasskydd. 3D-koordinaterna, åtminstone 

de som skannas in från ett befintligt objekt bör uppfylla ett tänkt objektivt krav på 

skyddsbara uppgifter. Vidare är dessa uppgifter att betrakta som sammanställda. Skrivs 

koordinaterna ut i ett ordbehandlingsprogram går de att utläsa från en tabell, punkt för 

punkt. Uppgifterna i fråga, är också, genom hänvisningen till hur de rent objektivt kan 

användas som mätinstrument att anse som sökbara. Det är dock svårare att argumentera 

för 3D-koordinaters individuella informationsvärde. Å ena sidan utgör koordinaterna 

                                                           
124 Se t.ex. http://www.toponova-engineering.se/3d-skanning-22263556 (senast besökt: 2014-11-11). Stöd för 

tolkningen ges även av Patrik Lindgren, VD på innovationsbyrån WEDO (http://wedo.se/home.html), med 

vilken mailkorrespondens har hållits av den 2014-11-21. (websida senast besökt: 2014-11-11). 

http://www.toponova-engineering.se/3d-skanning-22263556
http://wedo.se/home.html
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komponenter i form av positionsangivelser som tillsammans informerar om bildens 

helhet. Bryts dessa ut är det å andra sidan svårare att bedöma vilken information som 

kan läsas ut. Rent teoretiskt kan det dock argumenteras för att varje punkt har ett 

individuellt värde i det att den exakta punkten är avgörande för om det rör sig om just 

det inskannade objektet. Till stöd för detta möjligen långtgående resonemang kan 

tillföras att EU-domstolen och inte minst de nationella domstolarna inom EU varit 

mycket extensiva i sitt godkännande av sammanställningar kopplat till databasskydd. 

Vidare något om begreppet väsentlig investering. Efter inskanning är varje 3D-bild i 

behov av visst manuellt arbete, där den väsentliga investeringen i linje med EU-

domstolens avgöranden hänför sig till upprättandet av sammanställningen och inte 

skapandet av uppgifterna. Inköp av en dyr skanner och eller dyr programvara bör kunna 

räknas in i den godkända investeringsdefinitionen.  

 

Min slutsats är därför att 3D-bilder bör kunna skyddas som databaser. Den vidare 

framställningen behandlar därför några av de konsekvenser detta får, särskilt med tanke 

på dess centrala roll som förlaga vid en 3D-utskrift.  
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6 3D-bilden i en nedladdningssituation 

6.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar 3D-bilder i en nedladdningssituation, vilket är det vanligaste 

sättet att få tag på 3D-bilder som används för att skriva ut objekt i en 3D-skrivare. 

Härmed utgör analysen ett försök till klargörande till databasskyddets skyddsomfång.  

Kapitlet är medvetet relativt kortfattat och syftar till att utreda vilka problem fildelning 

av 3D-filer i form av databaser ger upphov till. Något kort sägs om förhållandet mellan 

databasproducenten och övriga immaterialrättsinnehavare. Kapitlet syftar till att utgöra 

en grund för diskussion kring vad affärsaktörer bör tänka på när de licenserar 3D-bilder. 

Denna diskussion tar vid i kapitel 7. 

 

6.2 Plattformar för distribution av 3D-bilder 

Tekniken bakom 3D-skrivare gör fritt mångfaldigande av immaterialrättsligt skyddade 

produkter enklare än någonsin. Som konstaterats i uppsatsen kan inledningsvis själva 

3D-bilden, den digitala förlagan skyddas i form av en databas. I skrivande stund finns 

tusentals sådana 3D-bilder enkelt tillgängliga på marknadsplatsen Thingiverse och den 

kostnadsfria plattformen Shapeways.125 Med ett enkelt klick är nedladdningen och 

därmed ett möjligt intrång i databasen ett faktum. 

 

När objektet skrivs ut kopplas resterande delen av immaterialrätten in. Om 

originalföremålet är skyddat av såväl patent, varumärkesskydd, upphovsrätt, 

mönsterskydd eller genom olika kombinationer av dessa, finns det en stor risk att 

reproduktionen innebär ett intrång. 

 

6.2.1 Databasproducenten och dennes ensamrätt 

Skaparen av en 3D-bild och därmed producenten av databasen har en ensamrätt till 

denna. Enligt direktivet består rätten i ett förbud mot utdrag och återanvändning av 

innehållet i basen. Det är alltså inte tillåtet att på något sätt, varaktigt eller tillfälligt 

                                                           
125 http://www.thingiverse.com/ och http://www.shapeways.com/ (senast besökt: 2014-11-11). 

http://www.thingiverse.com/
http://www.shapeways.com/
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överföra hela eller en väsentlig del av innehållet i basen. Databasen får inte heller göras 

tillgänglig för allmänheten genom exempelvis spridning av exemplar eller överföring 

on-line.126 

 

Dessa begrepp liknar de rättigheter bestämmelsen som 49 § URL genom referensen till 

2 § URL – exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten, hänvisar till. 

Som konstaterats i uppsatsen korrelerar dessa begrepp inte helt med varandra. Utdrag 

och återanvändning avser innehållet i basen, medan den traditionella upphovsrätten i 

huvudsak skyddar strukturen hos en sammanställning.127  

 

EU-domstolen har vidare förklarat att begreppen utdrag och återanvändning avser alla 

sådana förfoganden som består i att utan databasproducentens samtycke tillägna sig 

resultatet av den investering denne lagt ner eller att tillgängliggöra dessa för 

allmänheten. Genom detta fråntas databasproducenten de inkomster som är avsedda att 

täcka kostandena för de investeringar som lagts ner på skapandet av basen.128 För att ha 

tillgång till innehållet i databasen måste brukaren vara en så kallad behörig användare 

och således har köpt eller förvärvat en licens till basen. En sådan databas utgör således 

i tredje mans hand en så kallad lovlig förlaga. 

 

6.2.2 3D-bildens väg från Shapeways och Thingiverse till 3D-skrivaren 

En nedladdningssituation kan se ut som följer. Person A skapar en 3D-fil och därmed 

en databas. Denna fil hamnar sedan på något sätt på webbsidor som exempelvis 

Thingiverse eller Shapeways. Person B vill sedan ladda ner filen för att i förlängningen, 

med hjälp av en 3D-skrivare skriva ut objektet.  

 

För att person B ska vara fredad i detta läge måste denne vara en så kallad behörig 

användare av databasen. Detta innebär att 3D-bilden måste ha lagts upp på webbsidan 

med databasproducentens, person A:s samtycke. I annat fall begår person B ett intrång 

                                                           
126 Art. 7(1) och 7(2) i direktivet. 
127 Jfr avsnitt 4.8 och 4.9 i uppsatsen. 
128 Se mål C-203/02 The British Horseracing Board Ltf m.fl. mot William Hill Organization Ltd p. 51. 



55 

 

genom att denne gör ett utdrag ur innehållet i databasen på ett otillåtet sätt. I begreppet 

utdrag omfattas nämligen exempelvis att ”överföra innehållet i en databas till ett annat 

medium”.  

 

Om person B fått tag i en 3D-bild utan att databasproducenten samtyckt till dess 

offentliggörande får person B såklart i sin tur heller inte ladda upp filen eller på något 

annat sätt sprida den vidare. Detta utgör ett intrång i form av otillåtet återanvändande 

av databasen.  

 

Redogörelsen överensstämmer i denna del med reglerna om olaglig nedladdning av 

musik och film. Det som är speciellt och särskilt angeläget att uppmärksamma är dock 

själva användandet av 3D-bilden. Att piratkopiera en film och sedan titta på den hemma 

i soffan är förstås varken lagligt eller lämpligt då konsekvensen är att filmskaparen går 

miste om en rättmätig intäkt. Bruket av de 3D-bilder som diskuteras i uppsatsen har 

dock mycket mer långtgående beröringspunkter än så i sin egenskap av förlaga till ett 

utskrivet objekt. Bruket stannar således inte vid ett nedladdande av filen som sådan. 

 

6.2.3 Databasproducenten vs. övriga immaterialrättsinnehavare – en krock? 

Databasskyddets skyddsobjekt är databasens innehåll och i ljuset av syftet bakom 

ensamrätten – den investering som lagts ner för att skapa sammanställningen i fråga. Att 

anse att skyddet sträcker sig till den färdiga produkten vore enligt min mening att dra 

det hela för långt. Visserligen utgör de skyddade uppgifterna, 3D-koordinaterna, själva 

ritningen för objektet. Det måste dock enligt min mening dras en linje mellan de 

abstrakta uppgifterna i basen och det slutliga fysiska objektet. Den investering som 

skyddas hänför sig till just sammanställningen av filen. Slutprodukten är en skapelse 

som måste skiljas härifrån. Därav uppkommer en intressant kollision mellan 

innehavaren av å ena sidan databasen i form av en 3D-bild och å andra sidan de 

rättigheter som är knutna till originalprodukten. En fråga som måste utredas är därmed 

om en innehavare av en databas i sig gör intrång i de immateriella rättigheter som är 

knutna till originalobjektet. 
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6.2.4 Immaterialrättsliga ensamrätter och undantag för privat bruk 

Följande scenario är tänkt att appliceras med utgångspunkten att den originalprodukt 

som nu reproduceras genom 3D-utskrift är skyddad av patent, varumärkesskydd, 

upphovsrätt och mönsterskydd. Beskrivningen är, med återkoppling till uppsatsens syfte 

och avgränsning, avsiktligt förenklad. Låt oss därför säga att produkten innefattar ett 

patent i det att det i någon del av produkten, föreligger en skyddsbar uppfinning,129 

varumärkesskydd i det att produkten som skannas in har ett registrerat eller inarbetat 

varumärke,130 upphovsrätt i form av att objektet utgör ett alster av brukskonst131 och 

slutligen mönsterskydd i form av att ett designskydd har registrerats enligt 

mönsterskyddslagen.132 Just den situationen är kanske inte särskilt verklighetsförankrad, 

men utgör ett praktiskt exempel på den problematik som kan uppstå. 

 

Samtliga immaterialrätter uppställer en ensamrätt för innehavaren. Patentskyddet 

innebär ett förbud mot all form av yrkesmässigt utnyttjande av patentet.133 

Varumärkesinnehavaren har en ensamrätt i det att ingen annan än denne får använda sig 

av ett förväxlingsbart kännetecken i näringsverksamhet.134 Upphovsrätten medför en 

exklusiv rätt framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. 

Det undantag som finns gäller för privat bruk, och förutsätter att nyttjaren använder en 

lovlig förlaga.135 Vad gäller mönsterskydd får ingen utan mönsterinnehavarens 

samtycke utnyttja mönstret i form av att exempelvis tillverka en produkt som mönstret 

ingår i. Undantag berättigas även här om det sker för privat bruk och utan vinstsyfte.136 

 

Som synes har de immateriella rättigheterna en klar kommersiell koppling. Undantag 

för privat bruk medges, med något olika utformning och krav. Förutsatt att brukaren av 

en 3D-skrivare endast skriver ut ett objekt för privat bruk, synes detta inte ställa till 

några omedelbara intrång, även om saken naturligtvis får klargöras i det enskilda fallet. 

                                                           
129 Se 1 § Patentlag (1967:837) (PL). 
130 Se 1 och 2 §§ Varumärkeslag (1960:644) (VmL).  
131 Se 1 § 6 URL.  
132 För ett registrerbart mönster (eller designskydd), se 1 § 1 och 2 § Mönsterskyddslag 1970:485 (ML).  
133 Se 3 § 1 st. 1-3 p och 2 st. 1 p. PL. 
134 Se 4 § VmL.  
135 Se 2 och 12 §§ URL samt redogörelsen ovan i avsnitt 3.3.  
136 Se 5 och 7 §§ ML.  
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Vad gäller upphovsrättsligt skydd i form av brukskonst, uppställs dock krav om lovlig 

förlaga, varvid en inskannad 3D-bild som inte har upphovsmannens samtycke inte 

innebär en rätt att skriva ut ett objekt ens för privat bruk. 

 

Problemet (och samtidigt det fantastiska) med den additiva teknik 3D-utskrift erbjuder 

är dock som jag ser det just möjligheten att skriva ut vad som helst, när som helst och i 

obegränsad omfattning. Det är inte svårt att föreställa sig att det kommer bli svårt att 

kontrollera huruvida objekt skrivs ut endast för privat bruk. Produkter som t.ex. bestick 

och batterier borde rimligen skrivas ut i sådana antal att det inte längre rör sig inom 

ramen för vad som utgör privat bruk. Klart är dessutom att innehavarna av de olika 

rättigheterna inte på något sätt kan kontrollera varken kvaliteten eller omfattningen av 

detta.  
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7 När 3D-skrivaren och immaterialrätten kolliderar 

7.1 Inledning 

Intåget av 3D-skrivare på konsumentmarknaden väcker frågan hur företag ska skydda 

sina immateriella rättigheter på bästa sätt. Idag har en användare svårt att avgöra om 3D-

bilden denne laddar ner och skriver ut i form av ett objekt gör intrång i någons 

immateriella rättighet. Även om varumärken, patent och mönsterskydd kan registreras 

är det, i avsaknad av ett internationellt söksystem, svårt att fastställa vilka rättigheter 

som står på spel i det enskilda fallet.137 Vad gäller upphovsrättsliga aspekter är detta en 

ren omöjlighet, eftersom upphovsrätten som nämnts uppkommer utan någon som helst 

registrering. 

 

Å andra sidan har inte heller rättsinnehavarna möjlighet till kontroll av varken omfång 

av utskrivna produkter till vilka deras rättigheter är knutna, eller kvaliteten på dessa. 

Detta är problematiskt och ett tydligt exempel på att den immaterialrättsliga regleringen 

inte är anpassad för att konsumenten de facto är producenten. För att råda bot på detta 

är skärpt lagstiftning ett alternativ. Varningsbrev till potentiella intrångsgörare ett annat. 

Ett tredje är att söka licensiera 3D-bilder och de rättigheter som är knutna till det slutliga 

objektet. Nedan redogör jag för mina tankar kring dessa alternativ. Syftet är inte att 

presentera någon fullständig lösning, utan snarare att redogöra för de ställningstaganden 

rättsinnehavarna står inför. 

 

7.2 Något om varningsbrev och skärpt lagstiftning 

7.2.1 Säkerställande genom skärpt lagstiftning  

Mot bakgrund av de första intrångsanmälningarna uppkommer tanken om skarpare 

lagstiftning som ett alternativ. Allmänt känt är dock att lagstiftningsprocessen inte är 

särskilt snabb och troligtvis heller inte lämplig i detta fall. Oavsett om en klarare 

lagstiftning avseende exempelvis de olika skyddens skyddsomfång eller ett mer 

                                                           
137 Jfr för liknande överväganden Lindqvist, T., och Rzewuska, A., Företag måste omfamna 3D-utskrivning för 

att förbli relevanta på marknaden, http://www.va.se/nyheter/2014/11/11/juridik-3d/ (publ. 2014-11-11, hämtad: 

2014-11-11). 

http://www.va.se/nyheter/2014/11/11/juridik-3d/
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ingripande sanktionskapitel möjligen skulle förenkla handläggningen av 

intrångsärendena kommer mängden av dessa att skjuta i höjden. Förvisso skulle 

rättsinnehavare tids nog få sin ersättning för utnyttjandet av sina immaterialrätter, men 

samtidigt är risken med en skärpt lagstiftning att vågskålen mellan den fria konkurrensen 

och det immaterialrättsliga skyddet tippar över. Ett allt för starkt immaterialrättsligt 

skydd är således inte önskvärt. Av de erfarenheter som finns från musik- och 

filmbranschen har det visat sig vara både dyrt, omständligt och inte heller lönsamt att gå 

efter intrång med rättsliga åtgärder. Att strama åt lagstiftningen och/eller initiera 

intrångsärenden är följaktligen processekonomiskt ofördelaktigt, vilket ingen av 

parterna och inte minst våra domstolar, har något att vinna på.  

 

7.2.2 Varningsbrev – ett alternativ? 

Exempel på en mindre ingripande åtgärd än lagstiftning är att tillställa intrångsgöraren 

ett varningsbrev. Ett sådant erfor fankonstskaparen Fernando Sosa från HBO i februari 

2013 efter att ha konstruerat en 3D-bild föreställandes järntornen från den kända tv-

serien Game of Thrones, som HBO äger rättigheterna till. Brevet innehöll ett krav om 

initierande av rättsliga åtgärder om Sosa inte avslutade såväl försäljning som 

tillverkning av figurerna. Sosa svarade med en förfrågan om möjligheten att erhålla en 

licens för fortsatt tillverkning, vilken dock avböjdes.138 Ett liknande scenario uppstod 

när Todd Blatt på den ovan nämnda portalen Shapeways laddat upp en 3D-bild liknande 

tärningen ur filmen Super 8. Då svarade rättighetsägaren Paramount Pictures med en 

liknande varning varefter bilden snabbt togs ner.139 

 

Även om ett varningsbrev säkerligen fungerar avskräckande är det, enligt min mening 

ingen lösning på problemet. På så sätt går både rättsinnehavare och 3D-formgivare miste 

om det mervärde möjligheterna med 3D-tekniken innebär. Dessutom, om man ser det 

från rättighetshavarens synvinkel, krävs det att dessa aktivt letar efter potentiella 

intrångsgörare att skicka varningsbrev till. Detta kräver resurser som inte alla 

                                                           
138 Se http://www.wired.com/2013/02/got-hbo-cease-and-desist/ (publ. 2013-02-13, hämtad: 2014-12-01). 
139 Se http://www.3dfuture.com.au/2011/07/paramount-gets-upset-when-a-bloke-3d-prints-a-movie-prop/ (publ. 

2011-07-05, hämtad: 2015-01-03).  

http://www.wired.com/2013/02/got-hbo-cease-and-desist/
http://www.3dfuture.com.au/2011/07/paramount-gets-upset-when-a-bloke-3d-prints-a-movie-prop/
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rättighetshavare har vilket utgör ett ytterligare exempel på varför ett system med 

varningsbrev inte är en bra lösning.  

 

7.2.3 Förändrad attityd – ett led mot licensiering av immateriella tillgångar i 

förhållande till 3D-utskrift? 

Ett positivt exempel från 3D-debatten är dock hur företaget Hasbro, ägarna till 

rättigheterna bakom de välkända My little Pony-figurerna valt att hantera potentiella 

intrångsmakare. Det har visat sig att figurerna i fråga är mycket populära att arbeta med 

av 3D-grafiker, som således designar och skapar 3D-bilder av figurerna och lägger upp 

dem för nedladdning på exempelvis Shapeways. Istället för att dra i nödbromsen och 

initiera intrångsärenden har Hasbro öppnat för en tävling där fem sådana 

fankonstskapare valts ut med medgivande att designa nya figurer baserat på serien. Detta 

tillstånd har förenats med villkoret att Hasbro ska förhandsgranska 3D-bilderna innan 

de släpps ut på Shapeways. Därtill ska Shapeways, som förutom sin egenskap av portal 

för 3D-bilder även erbjuder tillverkning av produkterna i fråga, garantera att 

tillverkningen av de fysiska figurerna uppfyller Hasbros krav avseende kvalitet och 

säkerhet. Genom detta försiktiga steg till licensiering, med tillkommande licensavgift 

har Hasbro lyckats etablera sig på konsumentmarknaden för 3D-utskrift och därmed dra 

ekonomisk nytta av den nya teknologin.140 

 

7.3 Licensiering av 3D-bilder 

Som konstaterats i uppsatsen är 3D-bilden själva grunden för att kunna skriva ut en 

slutlig produkt. Därför är det enligt min mening i första hand angeläget att se över hur 

rätten att upprätta och sprida 3D-bilder för utskrift bör se ut. Först och främst behövs en 

reglering om det är tillåtet att ta fram och sprida dessa bilder eller inte, och i så fall vem 

som får göra det och vilka begränsningar som ska gälla för upprättande och spridning. 

Vidare måste ett lämpligt ersättningssystem inom licensen för de olika rättsinnehavarna 

arbetas fram. 

                                                           
140 Se http://www.shapeways.com/blog/archives/16759-hasbro-shapeways-enable-3d-printing-fan-art-with-

superfanart.html (publ. 2014-07-21, hämtad: 2014-12-05).  

http://www.shapeways.com/blog/archives/16759-hasbro-shapeways-enable-3d-printing-fan-art-with-superfanart.html
http://www.shapeways.com/blog/archives/16759-hasbro-shapeways-enable-3d-printing-fan-art-with-superfanart.html
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7.3.1 Märkning? 

En lämplig utgångspunkt är att förse 3D-bilderna med väsentlig information. Det bör 

bland annat framgå vilket eller vilka immaterialrättsliga skydd som är kopplade till 

originalföremålet samt vem som innehar dessa rättigheter. Det är också angeläget att det 

framgår vem som skapat 3D-bilden och således äger en rätt som databasproducent. På 

så sätt har konsumenten en bra överblick över aktuella rättigheter och dessas innebörd. 

 

En fråga som uppkommer i förhållande till detta är om själva föremålet ska ha samma 

typ av märkning. En effekt är att det står klart att det rör sig om en 3D-utskriven produkt 

som således inte på något sätt är ett original. Vid eventuell vidaredistribuering av 

objektet råder det då inga tvivel om dess ursprung och förhoppningsvis vilseleds heller 

inte den som förvärvar denna i nästa led. Detta skulle även förenkla frågor om 

produktansvar, vilket redogörs nedan. 

 

7.3.2 Avtalsrättsliga överväganden 

Ett naturligt förhållningssätt är att förena försäljning av 3D-bilder med avtalsrättsliga 

regleringar. Härvid bör ett standardavtal av typen click-wrap i huvudsak reglera vem 

som äger rättigheterna till 3D-bilden och hur den är avsedd att användas. Click-wrap 

eller så kallade point-and-click-avtal innebär att konsumenten, innan köpet får 

avtalsvillkoren presenterade för sig. För att ladda ner filen måste kunden gå med på 

dessa villkor.141 Ett viktigt ställningstagande som måste göras är hur inskränkande dessa 

avtalsvillkor får vara.  

 

Vad gäller sui generis skydd för databaser framgår de avtalsrättsliga inskränkningarna 

av art. 8 i databasdirektivet. Enligt denna artikel får databasproducenten inte förhindra 

en behörig användare, som således har en licens, vad som kan beskrivas som ett normalt 

utnyttjande av databasen. Dock har som nämnts databasdirektivets inskränkningar 

införts på ett på många sätt för långtgående sätt i svensk rätt. Härvid är bestämmelsen i 

                                                           
141 Jfr Rosén, J., Upphovsrättens avtal s. 266.  
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49 § 3 st. URL och dess hänvisning till 26 g § URL ett tydligt exempel.142 Vad gäller 

den senare bestämmelsen, som rör datorprogram, har i doktrinen lyfts fram att just click-

wrap licenser inte borde vara tillåtna, åtminstone inte långtgående sådana.143 Frågan är 

därför om detta utgör ett hinder att införa sådana vad gäller databaser. Enligt min mening 

är svaret nekande. Dels för att databasskyddet sui generis uttryckligen ska hållas isär 

från datorprogram. Dels för att användandet av en databas i form av en 3D-bild som en 

digital förlaga för en utskrift redan innebär ett mer långtgående användande än att bara 

exempelvis söka uppgifter i basen, vilket utgör ett mer normalt brukande. Därför kan 

inte ett click-wrap avtal avseende användandet av filen i detta avseende anses otillåtet i 

sig. Dessutom har konsumenten som nämnts själv att samtycka till köpet och således ett 

fritt val att bli den behörige användare som krävs för att utnyttja bilden för utskrift. Det 

synes därför enligt min mening svårt att med juridisk framgång invända med exempelvis 

bristande förutsebarhet eller liknande som grund mot den här typen av avtal.  

 

Vad bör click-wrap-licensen inrymma? Först och främst måste det framgå vem som äger 

rättigheterna till 3D-bilden och till det originalobjekt denna utgår ifrån. Vidare kring 

själva filen, bör det framgå om denna kan och får modifieras och framförallt hur många 

exemplar konsumenten får skriva ut med filen som förlaga. För att säkerställa att detta 

upprätthålls är en möjlig lösning att förena filen med den patenterade lösningen 

Manufacturing Control System (MCS).144 På så sätt kan filen förses med kod som styr 

hur den får användas. Koden kan, givet patentets formulering, exempelvis 

programmeras så att mångfaldigande av filen förbjuds. Vidare medför den en attraktiv 

kontrollfunktion i det att skrivaren verifierar filen och därmed säkerställer att en licens 

finns. I annat fall nekas utskriften.145  

 

                                                           
142 Jfr kapitel 4.7 ovan.  
143 Se Rosén, J., Upphovsrättens avtal s. 263 och resonemanget av sådana avtals förenlighet med art. 5 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram. 
144 För patentet i fulltext se: Application no 12005162 filed December 2007. US Patent 8,286,236 

’Manufacturing control system’ granted 9 October 2012.  
145 Se för liknande överväganden advokat Thomas Lindqvist, partner och Anna Rwewuska, jurist 

på Hammarskiöld & Co i artikeln http://www.va.se/nyheter/2014/11/11/juridik-3d/ (publ. 2014-11-11, hämtad: 

2014-11-11). 

http://www.va.se/nyheter/2014/11/11/juridik-3d/
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Hur konsumenterna kommer att ställa sig till utformandet av denna tekniska 

skyddsfunktion är dock någonting som måste beaktas. Begränsningarna får såklart inte 

vara alltför långtgående. Idag finns två välkända likartade tekniska skyddsfunktioner, 

Technological Protection Measures (TPM) och paraplybegreppet Digital Rights 

Management (DRM). Dessa har använts för att binda ett digitalt exemplar av exempelvis 

en musik-fil till en viss anordning eller i syfte att motverka kopiering av exemplaret. 

Särskilt negativa har Apples kunder visat sig vara. Detta sedan kopieringsskyddade 

musik-filer från Itunes Store, den största musikbutiken på nätet, bara kunde verifieras 

och användas av Apples egna produkter; Ipod, Iphone och programmet Itunes. 

Begränsningen berodde här på att kopieringsskyddet var Apples eget. Som gensvar på 

konsumenternas ovilja att acceptera dessa långtgående skyddsåtgärder valde Itunes att 

dra tillbaka sitt användande av DRM-skyddet.146 Härvid bör en viss försiktighet iakttas 

även angående hur 3D-filer programmeras.  

 

7.3.3 Produktansvar 

När föremål sätts i omsättning utanför ordinarie distributörer och rättsinnehavares 

kontroll uppkommer frågor om produktansvar. Vem ska svara för 3D-utskriftens slutliga 

kvalité och de potentiella fel eller skador produkten kan medföra? Skapararen av 3D-

bilden? Konsumenten som skriver ut objektet? Rättsinnehavarna till originalprodukten 

som (förhoppningsvis) licensierat den?  

 

Då produktansvaret är ett strikt sådant, medför detta av förklarliga skäl stor huvudbry i 

det praktiska rättslivet.147 Således medför valet av ansvarspart ett stort åtagande som bör 

övervägas väl. Av 6 § produktansvarslagen (1992:18) (PAL) följer att det i första hand 

är tillverkaren av produkten som är strikt ansvarig för eventuella skador produkten 

orsakar. Detta för att det i regel är tillverkaren som har bäst kunskap om produktens 

                                                           
146 Se http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article487601.ece (publ. 2009-01-07, hämtad: 2014-

12-01) Jfr Günther, P., Digital Disruption and Music’s Transition to Cloud: Challenges for Copyright in the 

Information Age, NIR 5/2012, 459-478, s. 459.  
147 Se prop. 1990/91:197 s. 24. 

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article487601.ece
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egenskaper och funktion.148 Att denna regel blir svår att tillämpa rakt av med 

utgångspunkten att det i så fall är konsumenten som blir ansvarig då det är denna som 

de facto skriver ut produkten, förefaller klart. Vad talar egentligen för att en konsument 

som vill skriva ut ett batteri har någon som helst kunskap eller insikt i produktens 

egenskaper och säkerhetskrav? Mina reflektioner slutar här, men denna problematik är 

något som det definitivt måste tas ställning till. 

 

Det är också viktigt att hålla i minnet att 3D-utskrivna föremål idag faktiskt ofta skiljer 

sig åt utseendemässigt vid en jämförelse med originalprodukten. Ett föremål utskrivet i 

en 3D-skrivare får naturligtvis samma form som originalprodukten. Däremot kan sådana 

komponenter som färg och material skilja sig åt, allt beroende på hur pass avancerad 

skrivare och identiskt material som används. Emellertid kan det samtidigt tänkas att 

konsumenten har ungefär samma förväntningar på sådant som produktens användbarhet 

och hållbarhet. Därför måste licensen innehålla bestämmelser om riskfördelning och 

riskminimering vad gäller dessa avseenden.149 Hur risken ska fördelas måste dock 

bestämmas i det enskilda fallet och det hela bör rimligen skilja sig åt för olika typer av 

objekt inom olika branscher.  

 

7.3.4 Slutsats angående licensiering av 3D-bilder 

Som kapitlet påvisar har företag som innehar immateriella rättigheter mycket att fundera 

på. Ett första steg är vilken attityd som är den rätta, kring vilket framställningen har 

bjudit på flera exempel. Antingen reagerar de med att inta försvarsställning och i första 

hand sända varningsbrev till potentiella intrångsmakare och i förlängningen ta det hela 

till domstol. Eller, så inspireras de av hur exempelvis Hasbro valt att se på saken. Min 

uppfattning är att det endast är med en sådan positiv attityd och öppenhet vi kan nå en 

bra reglering kring 3D-bilder, 3D-utskrift och på så sätt dra nytta av att denna teknik nu 

                                                           
148 Reglerna i 6 § PAL överensstämmer med art. 3.1-2 i rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med 

säkerhetsbrister, vilket ligger till grund för den svenska regleringen.  
149 Jfr för liknande överväganden Kristian Fredrikson, advokat och Angelica Lundqvist, jurist på advokatfirman 

Delphi, 3D-skrivaren – en uppsjö av möjligheter men inte helt problemfritt, http://www.delphi.se/$-

1/file/nyhetsbrev/2014/1406-kristianfredriksonangelica-lundqvist-3d-skrivaren.pdf s. 4. (publ. 2014-06-14, 

hämtad: 2014-11-15). 

http://www.delphi.se/$-1/file/nyhetsbrev/2014/1406-kristianfredriksonangelica-lundqvist-3d-skrivaren.pdf
http://www.delphi.se/$-1/file/nyhetsbrev/2014/1406-kristianfredriksonangelica-lundqvist-3d-skrivaren.pdf
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når våra hem. Att ta fram lämpliga affärsmodeller kommer att vara en utmaning och de 

olika licenserna kommer att behöva skilja sig åt beroende på vilken typ av produkt som 

omfattas och vilken bransch det hela gäller. Utmaningarna är dock inte dolda i dunkel.  
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8 Några avslutande ord 

Denna uppsats har behandlat en av de immaterialrättsliga infallsvinklarna kring 3D-

skrivarens intåg på marknaden, nämligen katalog- och databasskyddet. Jag har därmed 

sökt analysera om 3D-bilden, förlagan till det fysiska objekt som skrivs ut, kan skyddas 

enligt 49 § URL och främst i form av en databas. Analysen visade sig först och främst 

bli en redogörelse för den i många fall bristfälliga implementeringen av 

databasdirektivet i svensk rätt. Resultatet blev dock, med viss försiktighet att 3D-bilder, 

givet att de skapats genom att ett objekt skannats av kan skyddas som databaser.  

 

Databasskyddet konstaterades endast omfatta basen som sådan, och således inte sträcka 

sig till det utskrivna objektet. Att 3D-bilder kan skyddas som databaser får dock som 

följd att ytterligare en immaterialrättsinnehavare, utöver de som äger rättigheter till 

själva objektet, måste tas i beaktande när det gäller att utforma ett lämpligt 

licensgivningssystem för att utnyttja tekniken på ett lämpligt sätt. Hur dessa licenser ska 

utformas innefattar flera komplexa element. Frågor om märkning av 3D-bilder, 

produktansvar, ersättning immaterialrättsinnehavarna emellan och möjlighet att 

programmera 3D-bilderna i fråga är några sådana. Min förhoppning är dock att företagen 

väljer att se denna ny(gamla) teknik med öppna ögon och så snart som möjligt arbetar 

för utformningen av lämpliga affärsmodeller. På så sätt kan företagen behålla kunden, 

förkorta distributionskedjan och samtidigt minska sina lagerkostnader. Detta vore 

önskvärt ur både miljösynpunkt och även ur en rent ekonomisk synpunkt.  
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