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Sammanfattning 

 

Genom art. 7 i databasdirektivet, 96/9/EG, introducerades det så kallade sui generis-

skyddet för icke-originella databaser. Skyddet infördes i syfte att skapa incitament till 

investeringar i databaser genom att erbjuda ensamrätt för sådana databaser vilka på grund 

av sin icke-originella karaktär inte kunde skyddas av upphovsrätt. Enligt Direktivets art. 7 

(1) ska medlemsstaterna tillerkänna databaser vilka är resultatet av väsentliga investeringar i 

anskaffning granskning och presentation visst skydd.  

 

Denna uppsats utreder vad rekvisitet "väsentlig investering" enligt art. 7 (1) Direktivet 

innebär. I uppsatsen utreds vilka sammanställningar som omfattas av Direktivets definition 

av databas, vem ensamrätten tillfaller, vilka investeringar som är hänförliga till anskaffning, 

granskning och presentation samt vilka investeringar som ska anses vara väsentliga. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Upphovsrättsligt skydd av databaser identifierades redan 1988 av Kommissionen som ett 

av de områden som krävde omedelbara åtgärder för att uppnå en enhetlig inre marknad.1 I 

samband med den digitalisering som skett har databaser fått allt större betydelse för bland 

annat vetenskapliga framsteg och den ekonomiska utvecklingen.2 Vad gäller databasers 

ekonomiska betydelse framhålls att det knappast finns någon sektor som inte i betydande 

utsträckning skapar eller utnyttjar digitala databaser.3 Många branscher, så som exempelvis 

försäkring, bank och marknadsföring kan vidare anses vara helt beroende av dessa 

databaser.4 

 

För att informationen i en databas ska vara lättillgänglig för användarna krävs att den 

ordnas och systematiseras på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Databasernas omfattning i 

kombination med selektivitet och tillgänglighet anses av Kommissionen vara nyckeln till 

deras kommersiella framgång.5 Databasernas struktur och innehåll medför dock också att 

de ofta inte uppvisar den originalitet som krävs för att uppnå verkshöjd och därmed 

upphovsrättsligt skydd. Frånvaron av rättsligt skydd ansågs av Kommissionen ha en 

negativ inverkan på incitament att investera i databaser. För att stimulera investeringar i 

databaser infördes därför det så kallade "Sui generis"-skyddet, "en rätt av sitt eget slag", i 

art. 7 (1), Direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser, "databasdirektivet". Genom 

att införa ett upphovsrättsligt skydd för icke-originella databaser skulle incitament att 

investera i databaser skapas i syfte att stärka den inre marknaden.  

 

Erkännandet av upphovsrättsligt skydd medför en begränsning för allmänheten att fritt 

tillgå informationen. Omfattningen av det skydd som erkänns utgör därför en avvägning 

mellan privata och allmänna intressen. Avvägningen uppnås för sui generis-skyddet delvis 

genom att begränsa skyddets omfattning till att endast avse databaser där en väsentlig 

                                                           
1 COM (88) 172 final, 7 juni 1983. 
2 Se Stenvik i NIR 2007 s. 110 och Koktvedgaard i NIR 2000 s. 537 för resonemang kring immateriella 
rättigheters plats i den moderna ekonomin. 
3 Trosow, Sui Generis Database Legislation: A Critical Analysis, s. 536 f. 
4 Ibid. 
5 COM (88) 172 final, 7 juni 1983, s. 6. 
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investering gjorts i anskaffning, granskning eller presentation.6 Vad som utgör en väsentlig 

investering enligt Direktivet är inte klart. Direktivets lydelse definierar i liten utsträckning 

hur begreppet ska förstås och EU-domstolens praxis är sparsam. Vidare har nya frågor om 

vilka investeringar som kan beaktas uppstått efter Direktivets antagande. Uppfattningen i 

doktrinen och de nationella domstolarnas tillämpning av de implementerade reglerna kan 

beskrivas som spridd.  

 

Direktivet är enligt art. 288 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 

bindande för medlemsstaterna vad gäller det resultat som ska uppnås. Det lämnas åt 

medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för att uppnå det avsedda 

resultatet. Att förstå under vilka förutsättningar databaser skyddas under Direktivet är 

därför avgörande för den nationella tillämpningen. Det är mot bakgrund av de stora 

oklarheter som råder kring kravet på investeringars väsentlighet och betydelsen det har för 

den nationella tillämpningen därför nödvändigt att närmare utreda vad kravet på 

"väsentliga investeringar" enligt gällande rätt innebär. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vad rekvisitet "väsentlig 

investering" i art. 7 (1) databasdirektivet innebär enligt gällande rätt. Då Direktivet erbjuder 

skydd för databaser vilka är resultatet av väsentliga investeringar hänförliga till anskaffning, 

granskning och presentation krävs att övriga skyddsförutsättningar enligt Direktivet 

undersöks närmare. Syftet med uppsatsen är därför också att undersöka vilka 

sammanställningar som omfattas av Direktivets definition av "databas", vem ensamrätten 

tillfaller, vilka investeringar som är hänförliga till anskaffning, granskning och presentation 

samt vilka investeringar som ska anses vara väsentliga. Den ensamrätt som 

databasproducenterna erkänns utgör som ovan nämnts en avvägning mellan privata och 

allmänna intressen. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur väl sui generis-skyddet 

träffar en balans mellan dessa intressen. 

 

 

                                                           
6 Databasdirektivet art. 7 (1). 
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1.3 Metod och material 

 

Den metod som används i uppsatsen kan som utgångspunkt beskrivas som rättsdogmatisk. 

Det är inte självklart att det idag går att tala om en rättsdogmatisk metod. Begreppet 

används ofta slentrianmässigt utan vidare reflektion kring innebörden. Lena Olsen menar 

exempelvis att metoden idag också bör inbegripa rättsekonomi.7 Ämnet för denna uppsats 

är utpräglat EU-rättsligt och kräver därför att metod och material anpassas i enlighet 

därmed. För denna uppsats används den rättsdogmatiska metoden på så sätt att gällande 

rätt beskrivs, analyseras och kritiseras genom att de traditionella rättskällorna i form av, 

förordningar, direktiv, EU-domstolens praxis och doktrin studeras. Det kan i 

sammanhanget påpekas att förarbeten inte alls har samma ställning inom EU-rätten som i 

den svenska rätten. 

 

Då Direktivet är relativt nytt är EU-domstolens praxis fortfarande ganska begränsad. De 

mål som avgjorts av domstolen har därför givits ganska stor plats i uppsatsen. Direktivet 

har dock diskuterats flitigt i den internationella doktrinen, vilken utgjort en värdefull källa i 

skrivandet. På grund av EU-rättens internationella karaktär har dessa kunnat användas utan 

problem. Direktivet och EU-domstolens avgöranden finns tillgängliga på alla officiella 

språk. I denna uppsats har den svenska språkversionen som huvudregel använts. I vissa 

avseenden skiljer sig den svenska språkversionen från exempelvis den engelska. Detta har 

uppmärksammats och diskuterats där det är aktuellt. 

 

I uppsatsen förekommer hänvisningar till Generaladvokatens förslag till avgörande och 

nationell praxis. Generaladvokatens förslag till avgörande har inte status som rättskälla, 

annat än i de fall där EU-domstolen direkt hänvisar till Generaladvokatens argumentation.8 

Det anges därför löpande i uppsatsen när EU-domstolen hänvisat till Generaladvokatens 

förslag till avgörande. Inte heller den nationella praxisen har en plats i rättskällehierarkin då 

EU-domstolen har exklusiv jurisdiktion att avge förhandsbesked om tolkning av 

gemenskapsrätten.9 Den nationella praxisen har använts för att klargöra hur gällande rätt 

                                                           
7 Se Lena Olsen i SvJT 2004 s. 105 som resonerar kring vad begreppet rättsdogmatik bör innebära. Hon 
påpekar bl.a. att det idag bör inrymma också rättsekonomi. Hon betonar också betydelsen av utvecklingen 
av näraliggande modeller för vetenskaplig forskning som utvecklats de senaste 20 åren, exempelvis 
rättsrealism, Hellners pragmatiska rättsvetenskap, alternativ rättsdogmatik, konstruktiv rättsvetenskap och 
pluralistisk rättsvetenskap. 
8 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 116 f. 
9 FEUF, art. 267. 
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enligt Direktivet tillämpas av de nationella domstolarna.10 Användandet av nationell praxis 

utgör ett avsteg från den rättsdogmatiska metoden så som beskrivits ovan, men utgör ett 

värdefullt bidrag till besvarandet av uppsatsens syfte. 

 

Då sui generis-skyddet är resultatet av ekonomiska överväganden i syfte att stärka den inre 

marknaden för informationstjänster är en stor del av doktrinen präglad av rättsekonomiska 

teorier. Jag har valt att sluta mig till Olsens uppfattning och avstått från att skilja på den 

rättsdogmatiska och rättsekonomiska metoden, varför rättsekonomiska argument beaktas 

löpande.11 

 

1.4 Avgränsning 

 

I Norden har det förts omfattande diskussioner kring hur implementeringen av Direktivet 

skett och om denna eventuellt utgör fördragsbrott.12 Det är framför allt den så kallade 

katalogregeln i 49 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 

upphovsrättslagen, och dess förhållande till Direktivet som står i centrum för dessa 

diskussioner. Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka hur kravet på 

investeringars väsentlighet under databasdirektivet ska förstås, varför den nordiska 

implementeringen av Direktivet inte diskuteras mer utförligt.  

 

Databasdirektivet innehåller förutom sui generis-skyddet också regler om upphovsrättsligt 

skydd för originella databaser. Sui generis-skyddets karaktär av skydd för icke-originella 

databaser ger upphov till frågor och problem vilka inte aktualiseras för originella databaser. 

Denna uppsats behandlar därför endast sui generis-skyddet enligt Direktivets art. 7 (1). 

 

Då denna uppsats syftar till att klargöra vad som utgör en väsentlig investering utvecklas 

inte närmare omfattningen av den behörige användarens utdrag av icke-väsentliga delar av 

databas. 

                                                           
10 Pehrson menar att det framstår som högst rimligt att svenska domstolar beaktar avgöranden av 
medlemsstaternas högsta domstolar där dessa har tagit ställning till i gemenskapsrättsliga frågor, se Pehrson i 
JT 1992-93 s. 635. 
11 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105. 
12 Se t.ex. Axhamn, Sui generis-skydd av databaser; Karnell, 49 § URL - En EG-rättsvidrig skvader, NIR 1999 
s. 53; Axhamn, Direktivkonform tolkning av 49 § upphovsrättslagen i ljuset av databasdirektivet. En 
kommentar och analys av NJA 2005 s. 924, NIR 2006 s. 280; Rosenmeier, Kommentar till sØ - og 
Handelsrettens dom af 24.02.2006 (Ofir-dommen) I. Er de nordiske katalogregler i strid med 
databasedirektivet? NIR 2007 s. 405. 
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1.5 Disposition 

 

I kapitel två ges en kort bakgrund till upphovsrättsligt skydd och den avvägning mellan 

intressen som skyddet utgör. I kapitel tre redogörs för databasdirektivets tillkomst och 

materiella innehåll med fokus på vad som utgör en databas och vem skyddet tillfaller. I det 

fjärde kapitlet redogörs för vad som utgör en investering och när en investering ska anses 

vara hänförlig till anskaffning, granskning och presentation. I kapitel fem utreds vad kravet 

på investeringens väsentlighet innebär och när en investering ska anses vara väsentlig. 

slutligen följer i kapitel sex en avslutande analys av hur rekvisitet väsentlig investering bör 

förstås. 
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2 En upphovsrättslig bakgrund 

 

Immateriella rättigheter ger skaparen en exklusiv rätt att tillgodogöra sig värdet av sitt 

verk.13 Samtliga immaterialrätter har gemensamt att de möjliggör för rättighetsinnehavaren 

att stoppa andra från att använda det skyddade objektet på vissa sätt utan tillstånd.14 

Erkännandet av ensamrätten och det juridiska skydd som därmed uppstår ger på detta sätt 

skaparen möjligheten att omsätta sitt verk eller uttryck kommersiellt.  

 

Erkännande av upphovsrättslig skydd anses främja litterärt skapande och kulturell 

mångfald. Upphovsrätten möjliggör för skaparen att försörja sig på sitt skapande. Genom 

att upphovsrätten skyddar uttryck men inte idéer uppmuntras skapande och spridning av 

kulturella verk genom att dagens författare och skapare fritt kan inspireras och ta del av 

sina föregångares verk. Upphovsrätten anses därför möjliggöra demokrati och 

yttrandefrihet genom att upprätthålla ett kollektiv av författare som kan livnära sig på sina 

verk utan att vara beroende av  bidrag, vilka skulle riskera deras oberoende.15 

 

Upphovsrätten har dock även stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. 

Immaterialrätternas betydelse ökar ständigt i takt med att den tekniska utvecklingen 

erbjuder nya exploaterbara affärsmodeller.16  Upphovsrättens existens motiveras därför 

också utifrån ekonomiska hänsyn. Det vanligaste argumentet för skydd av databaser bygger 

på att ingen skulle investera i innovation eller skapande om konkurrenterna kunde åka 

snålskjuts genom att använda verket utan att utge ersättning.17 Resultatet skulle bli att alla 

väntade på att konkurrenterna gjorde investeringen för att själva slippa bära den 

affärsmässiga risken. Vetskapen om att en investering resulterar i en upphovsrätt ska 

stimulera individer och företag att investera. Då innovation och skapande anses vara 

väsentliga delar av en fungerande marknad krävs det att upphovsmannen erkänns 

ensamrätt till verket.18 

 

 

                                                           
13 Cornish & Llewellyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, s. 6. 
14 Ibid. s. 6. 
15 Goldstein & Hugenholtz, International Copyright, s. 7 f. 
16 Cornish & Llewellyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, s. 6. 
17 Torremans, Intellectual Property Law, s. 13. 
18Ibid. s. 14. 
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Upphovsmannens ensamrätt leder samtidigt till att allmänhetens fria tillgång till 

information inskränks. Ensamrätten måste därför utgöra resultatet av en avvägning mellan 

incitament till skapande å ena sidan, och allmänhetens fria tillgång till information å andra 

sidan. I samband med den digitala utvecklingen har upphovsrätten i allt större utsträckning 

använts till att skydda det kommersiella utnyttjandet av verk, och nya mer 

teknologiorienterade verk har ansetts skyddade av upphovsrätt.19 Flera akademiker anser att 

den digitala utvecklingen och Internet har resulterat i en alltför omfattande utvidgning av 

upphovsrätten där skapares och ägares intressen automatiskt prioriterats framför 

allmänheten och användarnas.20  

 

Avvägningen mellan allmänhetens fria tillgång på information och ensamrättens funktion 

som incitament för skapande är tillsammans med de ekonomiska överväganden som 

motiverar skyddet centrala i diskussionen kring upphovsrättsligt skydd av databaser, och 

särskilt vad gäller det skydd för icke-originella databaser som introducerades i 

databasdirektivets art. 7. 

 

 

  

                                                           
19 Ibid. s. 19. 
20 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 17. 
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3 Databasdirektivet 
 

3.1 Databasdirektivets tillkomst 
 

Upphovsrätt och dess närstående rättigheter inom gemenskapen diskuterades för första 

gången av Kommissionen i den grönbok, Green Paper on copyright and the challenge of technology - 

copyright issues requiring immediate action,21 som publicerades 1988.22 Grönboken tillkännagav 

Kommissionens avsikt att föreslå en rad harmoniserande åtgärder på upphovsrättens 

område i syfte att eliminera handelshinder och snedvridandet av den inre marknaden.23 I 

dess första kapitel framhålls vikten av att balansera skaparnas och upphovsmännens 

intressen, allmänhetens fria tillgång till information samt strävan mot kulturella mål. Det 

noterades också att den ökande ekonomiska betydelsen av rättighetsintensiva industrier 

hade lett till ett ökat behov av modernisering av den upphovsrättsliga lagstiftningen, både 

nationellt och på EU-nivå.24 Grönboken var det första gemenskapsdokumentet som 

nämnde skydd av databaser som ett av de områden som krävde omedelbara åtgärder för att 

uppnå en enhetlig inre marknad.25 De slutsatser som nåddes efter att Kommissionen 

mottagit synpunkter från berörda parter sammanfattades i det så kallade Follow-up to the 

Green Paper26, 1991. I det fjärde kapitlet behandlades särskilt databaser. Av detta kapitel 

framgår Kommissionens avsikt att föreslå ett direktiv om rättsligt skydd för databaser.27  

 

De internationella överenskommelser som vid tiden fanns på området erbjöd inte något 

skydd för icke-originella databaser.28 Både Bernkonventionen, det så kallade Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ("TRIPS"), och World Intellectual 

Property Organization Copyright Treaty, ("WIPO") erbjöd skydd för sammanställningar 

och samlingar under förutsättning att de utgjorde intellektuella prestationer som ett resultat 

av skaparens icke-triviala och icke-mekaniska val.29 Som ovan nämnts är detta ett krav som 

icke-originella databaser inte uppfyller. 

                                                           
21 COM (88) 172 final, 7 juni 1983. 
22 Cook, EU intellectual Property Law, s. 73. 
23 Ibid. 
24 COM (88) 172 final, s. 1. 
25 Lewinski, European Copyright Law, s. 684 och COM (88) final, kap. 6. 
26 COM (90) 584 final, 17 januari 1991. 
27 Ibid. s. 18 ff. 
28 Newell, Discounting the Sweat of the Brow: Converging International Standards for Electronic Database 
Protection, Intellectual Property Law Bulletin, 2010, s. 112. 
29 Ibid. 
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Kommissionen antog sitt ursprungliga förslag i maj 1992.30 Kommissionen föreslog både 

ett upphovsrättsligt skydd för databaser samt en rätt att hindra otillbörliga utdrag. Skydden 

skulle endast avse digitala databaser. Kommissionen lämnade över sitt lagförslag till 

berörda institutioner. Den sociala och ekonomiska kommittén intog i november 1992 en 

positiv ställning till det föreslagna Direktivet.31 Kommittén förespråkade en stark ensamrätt 

och hänvisade till den starka brittiska databasindustrin vilken under nationell lagstiftning 

erbjöds skydd för icke-originella databaser till följd av det arbete som lagts ned på 

upprättandet.32 Kommittén ansåg därför att ett nödvändigt skydd kunde uppnås antingen 

genom att medlemsstaternas lagstiftningar harmoniserades till att erbjuda ett sådant 

upphovsrättsligt skydd för icke-originella databaser, eller genom att en rätt av sitt eget slag 

infördes.33 Europaparlamentet antog i juni 1993 Direktivet med 37 ändringar. 32 av 

ändringarna inkluderades i Kommissionens efterföljande ändrade förslag som antogs i 

oktober 1993.34 

 

Rådet började arbetet med det ändrade förslaget till Direktivet i början på 1994. Det 

föreslagna sui generis-skyddet diskuterades intensivt under det franska ordförandeskapet 

tidigt 1995.35 I juli 1995 antog Rådet sin ståndpunkt. Denna ståndpunkt skiljde sig på flera 

sätt från Kommissionens förslag till direktiv. I Rådets antagna ståndpunkt skiljdes reglerna 

om upphovsrättsligt skydd från de om sui generis-skydd. Skyddet utvidgades också till att 

även avse icke-elektroniska databaser. Utöver detta föreslogs ytterligare 20 beaktandesatser 

samt språkliga och strukturella ändringar till Direktivet.36 Förslaget enligt Rådets 

ståndpunkt klargjorde sui generis-skyddets karaktär som ett skydd för upphovsrättsliga 

investeringar snarare än ett skydd baserat på konkurrensrättsliga regler. Rådets förslag 

begränsade också skyddet till utdrag av hela, eller en väsentlig del av databasen. Oväsentliga 

delar skyddades därmed inte längre av förslaget. Detta möjliggjorde eliminerandet av de 

ursprungligen föreslagna reglerna om tvångslicenser för att istället ersätta dem med tillåtna 

                                                           
30 Lewinski, European Copyright Law, s. 684. 
31 Ibid. s. 684. 
32 Opinion on the Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Databases of the Economic 
and Social Committee, OJ No. C19, p 2 (2). 
33 Ibid.  p. 2 (5) - (7). 
34 Lewinski, European Copyright Law, s. 684. 
35 Ibid. s. 684. 
36 Gemensam ståndpunkt (EG) NR 20/95 antagen av Rådet den 10 juli 1995 inför antagandet av 
Europaparlamentets och Rådets direktiv  om rättsligt skydd för databaser. EGT nr C 288, 30/10/1995 s. 
0014. 
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undantag.37 Skyddstiden på 15 år föreslogs också förnyas då en ny väsentlig investering 

hänförlig till databasen gjorts. 

 

Europaparlamentet antog i december 1995 Rådets ståndpunkt med åtta ändringar, främst 

hänförliga till formalia.38 Kommissionen presenterade sitt ändrade förslag vilket antogs av 

Rådet i februari 1996. Efter att Europaparlamentets ordförande och Rådets ministrar 

skrivit på direktivförslaget kunde Direktiv 96/9/EG om rättslig skydd för databaser slutligen 

antas i mars 1996. Det sui generis-skydd för databaser som därmed introducerades var det 

första av sitt slag i världen.39 

 

Skyddet av databaser ansågs redan 1988 vara något som krävde omedelbara åtgärder för att 

uppnå en enhetlig inre marknad.40 Den historiska kontexten vid tiden för Kommissionens 

påbörjade arbete såg ut som följer. 1988 uppskattades USA stå för fyra femtedelar av den 

internationella omsättning från elektronisk publicering av databaser.41 Ett harmoniserat 

skydd för databaser ansågs som nödvändigt för att skapa en enhetlig inre marknad, men 

också för att den europeiska gemenskapen skulle kunna konkurrera internationellt.42 Den 

digitala utvecklingen skedde i snabb takt redan under Kommissionens arbete med 

grönboken. Under de sex åren efter 1980 ökade antalet publicerade offentliga databaser 

från 400 till 290143, en utvecklingen som kunde antas fortsätta öka exponentiellt. Det var 

därför nödvändigt att vidta åtgärder för att gemenskapen inte skulle hamna hopplöst efter 

på en betydelsefull marknad i snabb utveckling. 

   

  

                                                           
37 Lewinski, European Copyright Law, s. 685. 
38 Gemensam ståndpunkt (EG) NR 20/95 antagen av Rådet den 10 juli 1995 inför antagandet av 
Europaparlamentets och Rådets direktiv  om rättsligt skydd för databaser. EGT nr C 288, 30/10/1995 s. 
0014 och Axhamn, Sui generis-skydd för databaser, s. 42. 
39 Lewinski, European Copyright Law, s. 685. 
40 COM (88) 172 final, kap 6. 
41 Ibid. 
42 Ibid. s. 207. 
43 Ibid. s. 207. 
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3.2 Direktivets materiella innehåll 
 

3.2.1 Allmänt 
 

Det skydd som Direktivet erbjuder databaser är till följd av Rådets ståndpunkt under 

lagstiftningsarbete tydligt tvådelat. Direktivet erbjuder skydd både i form av 

upphovsrättsligt skydd för originella databaser, samt ett sui generis-skydd för icke-originella 

samlingar. Då denna uppsats syftar till att klargöra vad som enligt gällande rätt ska anses 

vara en väsentlig investering enligt sui generis-skyddet, redogörs inte närmare för det 

upphovsrättsliga skydd för originella databaser som Direktivet erbjuder. Gemensamt för 

bestämmelserna är dock att skyddsobjektet i båda fallen är en databas. 

 

3.2.2 Skyddsobjektet 
 

Databasdirektivet skyddar en mängd olika typer av databaser. De tänkbara 

sammanställningar som kan skyddas under Direktivet sträcker sig längre än traditionella 

databaser. Enligt art. 1 (2) avses med databas: 

  

 "en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett 

 systematiskt och metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier 

 eller på något annat sätt". 

 

Av definitionen framgår att en databas är en samling av vissa typer av element vilka 

sammanställts systematiskt och metodiskt och som är var för sig är tillgängliga genom vissa 

medier. Innehållet kan vara tillgängligt genom elektroniska medier eller på annat sätt. 

Definitionen är teknikneutral och anses omfatta såväl elektroniska som icke-elektroniska 

databaser.44 Beaktandesats 17 stadgar att: 

 

 "uttrycket databas bör förstås som tillämplig på alla samlingar av litterära, 

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

 siffror, fakta och data". 

 

                                                           
44 Aplin, Copyright in the Digital Society, s. 44. 
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Definitionen kan, särskilt genom formuleringen "andra verk", antas ha avsetts ges en vid 

innebörd.45 Detta innebär att både elektroniska databaser, exempelvis hemsidor och digitala 

kundlistor skyddas, såväl som icke-elektroniska databaser. Exempel på icke-elektroniska 

databaser är ordböcker, diktantologier, receptsamlingar, vägatlas, prislistor, tidtabeller, 

nyhetstidningar och magasin.46 

 

Definitionen av "databas" var en av de mest omdebatterade frågorna under Rådets 

behandling av Direktivet.47 Det ansågs otydligt huruvida multimedieverk omfattades, eller 

borde omfattas, av definitionen. Vissa medlemsstater ansåg att multimedieverk borde 

omfattas medan vissa var av motsatt uppfattning. Då konsensus inte nåddes lämnades 

frågan obesvarad.48 Ytterligare en fråga var om individuella verk eller fixeringar av ljud eller 

bilder kunde utgöra en databas enligt definitionen. Då "självständiga element" potentiellt 

omfattar ljud och bilder, och ett musikaliskt verk består av ljud eller ljudsekvenser vilka 

ordnats systematiskt, skulle ett musikaliskt verk kunna omfattas av databasdefinitionen.49 

Detta skulle potentiellt innebära att sådana verk erbjöds dubbelt skydd, både 

upphovsrättsligt till följd av upphovsmannens intellektuella skapelse, samt i egenskap av 

databas. Rådet avsåg inte att införa något sådant dubbelt skydd för individuella verk, 

definitionen behövde därför snävas in. Medlemsstaterna enades därför om ett krav på att 

innehållet måste ordnas "systematiskt och metodiskt", samt  ett krav på uppgifternas 

individuella tillgänglighet.50 Dessutom introducerades beaktandesats 17 i syfte att klargöra 

att audiovisuella och musikaliska verk inte faller inom Direktivets tillämpningsområde.51  

 

3.2.3 Systematiskt och metodiskt 
 

Kravet på det systematiska och metodiska ordnandet syftar till att dra en gräns mellan en 

databas och slumpmässiga, ostrukturerade samlingar av uppgifter utan ordning.52 Direktivet 

förklarar inte vad kravet mer precist innebär. Inte heller EU-domstolen har gett någon 

                                                           
45 Ibid. s. 44. 
46 Longstaff, Roughton, St Quentin & Tritton, Tritton on Intellectual Property in Europe, s. 874. 
47 Lewinski, European Copyright Law, s. 690. 
48 Ibid. s. 690. 
49 Axhamn, Sui generis-skydd av databaser, s. 45. 
50 Lewinski, European Copyright Law, s. 691. 
51 Den svenska språkversionen stadgar att dessa verk "inte automatiskt" ska falla inom Direktivets 
tillämpningsområde. Den engelska språkversionen stadgar dock med tydlighet att verken kategoriskt faller 
utanför Direktivets tillämpningsområde. EU-rätten är giltig på alla officiella språkversioner, det framstår dock 
som att den engelska versionen i störst utsträckning stämmer överens med syftet bakom beaktandesatsen så 
som avsetts under Rådsbehandlingen. Den engelska språkversionen bör därför tillämpas. 
52 Lewinski, European Copyright Law, s. 695. 
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tolkningsvägledning avseende begreppen. Lewinski anser att innebörden bör vara ett krav 

på att uppgifterna ordnas utifrån ett bestämt kriterium. Några särskilda krav ska dock inte 

ställas på kriteriet, vilket därför kan utgå från logik, estetik eller något annat kriterium.53 

Lewinski anser att kravet på det metodiska och systematiska ordnandet måste tolkas 

mycket vitt, vilket leder till att kravet endast utesluter slumpmässiga sammanställningar. 

Anledningen till detta är att samlingar av verk som skyddas under Direktivet, exempelvis 

antologier, sällan är ordnade logiskt. Om dessa inte omfattades av definitionen av databas 

skulle de falla utanför Direktivets tillämpningsområde. Då Direktivet syftar till att 

harmonisera skyddet för sammanställningar vilka kan omfattas av upphovsrätt anför 

Lewinski att en sådan tolkning där skydd inte erkänns skulle strida mot Bernkonventionens 

art. 2 (5).54 Även Virtanen55 och Aplin56 är av uppfattningen att kravet på det systematiska 

och metodiska ordnandet inte ska uppfattas som ett särskilt högt krav. 

 

I samband med elektroniska databaser uppstår frågan om kravet på det systematiska och 

metodiska ordnandet gäller för lagringen av uppgifterna på ett medium, eller endast sättet 

på vilket de presenteras för användaren. Av beaktandesats 21 framgår att det inte är 

nödvändigt att uppgifterna fysiskt lagrats på ett systematiskt sätt. Kravet på systematik och 

metod bör därför inte ta sikte på det fysiska lagrandet utan endast avse presentationen.57 

EU-domstolen bekräftar  i mål C-444/02 Fixtures Marketing Ltd mot Organismos Prognostikon 

Agonon Podosfairou AE [OPAP] att kravet avser presentationen: 

 

 "För att en samling skall kunna klassificeras som en databas krävs för det andra att de 

 självständiga elementen i samlingen har sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt 

 sätt och att de är individuellt tillgängliga på något sätt. Enligt beaktandesats 21 i 

 direktivet krävs det visserligen inte att denna systematiska eller metodiska 

 sammanställning är fysiskt synlig. Däremot innebär detta villkor att samlingen skall 

 finnas på ett fast medium av något slag och att det på teknisk väg, till exempel genom 

 elektroniska, elektromagnetiska, elektrooptiska eller andra metoder, som till exempel ett 

                                                           
53 Ibid. s. 696. 
54 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Konventionen är en internationell 
överenskommelse vilken uppställer skydd för sammanställningar och samlingar av litterära och konstnärliga 
verk samt encyklopedier och antologier, se art. 2 (5). 
55 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 116. 
56 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 50. 
57 Ibid. s. 49. 
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 index, en innehållsförteckning, en översikt eller en särskild klassificeringsmetod,  skall 

 vara möjligt att finna varje självständigt element i samlingen."58 

 

3.2.4 Självständiga element 
 

Direktivets definition av "databas" kräver som ovan nämnts att uppgifterna är 

självständiga. Kravet infördes av Rådet under behandlingen av direktivförslaget.59 Om 

enbart "element" beaktas kan en enskild film eller låt anses vara en databas i egenskap av en 

samling av element. För att undvika en sådan tolkning införde Rådet kravet på elementens 

självständighet.60 

 

Det bör inledningsvis noteras att den svenska språkversionen av art. 1 (2) skiljer sig från 

den engelska språkversionen. Den svenska språkversionen lyder: "[...] eller andra 

självständiga verk", medan den engelska lyder, "Independent works, data or other 

materials". Den engelska lydelsen antyder att kravet på självständighet avsetts ta sikte på 

både verk, data eller andra element, och inte enbart andra element. Så behandlas också 

självständighetskravet av domstolarna och doktrin.61 Det verkar också vara den tillämpning 

som avsetts under lagstiftningsförfarandet. Trots att EU-rätten är giltig på alla officiella 

språkversioner, där den svenska versionen är en sådan officiell version, framstår det som 

att den engelska språkversionen är den som i störst utsträckning stämmer överens med 

självständighetskravets avsedda effekt. Kravet på uppgifternas självständighet bör därför i 

enlighet med den engelska språkversionen förstås som att det gäller samtliga ingående 

element. 

 

När är en uppgift självständigt tillgänglig, och vad innebär kravet i praktiken? Kravets 

närmare innebörd berördes av Stix-Hackl i hennes förslag till avgörande, och även i 

domstolens domskäl, i fallet OPAP. Vad gäller kravet på självständighet uttalar 

Generaladvokaten: 

 

  

                                                           
58 OPAP p. 30. 
59 Lewinski, European Copyright Law, s. 694. 
60 Ibid. 
61 Se t.ex. Generaldavokatens förslag till avgörande i OPAP p. 36 samt Aplin, Copyright Law in the Digital 
Society, s. 46, Axhamn, Sui generis-skydd för databaser, s. 44 och Lewinski, European Copyright Law, s. 697. 
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 "Detta kriterium skall förstås på så sätt att uppgifterna eller elementen inte skall  vara 

 sammanhängande eller åtminstone kunna åtskiljas utan att någon information går 

 förlorad, varför till exempel toner eller bilder i en film inte omfattas. En möjlig tolkning är 

 att hänsyn skall tas inte endast till elementens ömsesidiga samband med varandra, utan 

 till deras samband inom en samling".62 

 

EU-domstolen intog en liknande uppfattning då den uttalade att självständiga element är 

sådana som kan särskiljas från varandra utan att deras informativa, litterära, konstnärliga 

eller musikaliska innehållsvärde, eller något annat innehållsvärde, påverkas.63 Aplin anser att 

kravet bör innebära att en uppgift är självständig  när den har samma betydelse om den 

ingår som en del av databasen såväl som självständigt, utanför databasens kontext.64 

Axhamn delar Aplins ståndpunkt och beskriver kravet som att en databas ska förstås som 

icke-linjär. Den har varken början eller slut, det ska gå att lägga till nya och dra ifrån gamla 

element utan att påverka databasens koherens.65 Lewinski66 och Aplin67 anser att denna 

tolkning av kravet ger stöd för att utesluta multimedieverk från Direktivets 

tillämpningsområde. De individuella elementen, så som pixlar eller ljud i ett verk är inte 

självständigt tillgängliga då de självständigt inte har samma betydelse som då de ingår i 

verket. Sammanfattningsvis framstår det som att kravet på uppgifternas självständighet ska 

förstås så att en uppgift är självständig om dess innehållsvärde inte påverkas då den skiljs 

från övriga uppgifter i databasen.  

 

3.2.5 Verk, data eller andra självständiga element 
 

De element som kan utgöra en databas är enligt Direktivet "verk, data eller andra 

självständiga element". Begreppet "verk" kan enligt Lewinski antas härstamma från 

Bernkonventionens art. 2 (5) och art. 10 (2) TRIPS.6869 Utifrån Bernkonventionens 

definition av verk omfattas litterära och konstnärliga verk, men inte exempelvis fonogram. 

Beaktandesats 17 talar särskilt om "litterära, konstnärliga,  musikaliska och andra verk". 

Beaktandesatsens definition framstår genom stadgandet om "musikaliska och andra verk" 

                                                           
62 Generaladvokatens förslag till avgörande i OPAP, meddelat 8 juni 2004, p. 39. 
63 OPAP p. 29. 
64 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 47. 
65 Axhamn, Sui generis-skydd för databaser, s. 44. 
66 Lewinski, European Copyright Law, s. 697. 
67 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 49. 
68 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
69 Lewinski, European Copyright Law, s. 692. 
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som bredare än den i Bernkonventionen. Att tillämpa den breda definition som stadgas i 

beaktandesatsen strider inte mot artiklarnas ordalydelse, varför jag anser att "verk" enligt 

Direktivet bör kunna förstås som en bredare definition än den i Bernkonventionen. 

Virtanen förespråkar en liknande innebörd och anser att verk är element som skyddas av 

upphovsrätt.70  Utifrån Beaktandesats 17 framstår det som att begreppet verk bör ges en 

vid innebörd och som minst omfatta litterära, konstnärliga och musikaliska verk. Det finns 

vidare inget som hindrar att ett element som inte omfattas under definitionen av "verk" 

istället omfattas som ett sådant annat självständigt element som nämns i art. 1(2). Verk 

vilka inte uppnår verkshöjd är exempel på sådana element vilka bör kunna utgöra ett 

databaselement i egenskap av "självständigt element".71 

 

"Data" är ett exempel på andra sådana material som enligt Direktivet kan utgöra en 

databas.72 Data är alla slags indikationer, fakta, eller informationsenheter. Ordet har sina 

rötter i latinets datum, vilket betyder något givet. 

 

En databas kan enligt art. 1 (2) också bestå av "andra element". Beaktandesats 17 ger 

exempel på vad som avses. Där nämns material så som texter, ljud, bilder, siffror, fakta och 

data. Uppräkning är exemplifierande och inte uttömmande.73 Begreppet bör därför ges en 

vid innebörd.74 Då definitionen av databas kräver att de ingående elementen är tillgängliga 

elektroniskt eller på annat sätt, kan som visat ovan databasen bestå av fysiska element.75 

"Andra element" bör därför också omfatta fysiska element så som frimärken, fjärilar och 

ädelstenar.76 

 

Hur många verk, data eller element som måste samlas för att utgöra en samling anges inte i 

Direktivet. Det kan finnas tillfällen när anskaffande eller granskning av en enskild uppgift 

utgjort en väsentlig investering, kan denna uppgift skyddas som databas? Direktivet kräver 

att databasen utgör en samling av element vilka ordnats systematiskt och metodiskt.77 Den 

språkliga innebörden av begreppen antyder att det krävs mer än ett element för att kunna 

anses utgöra en samling ordnade element.  

                                                           
70 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 114. 
71 Direktivets beaktandesats 17. 
72 Lewinski, European Copyright Law, s. 693. 
73 Ibid. s. 693. 
74 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 114 och Lewinski, European 
Copyright Law, s. 693. 
75 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 44. 
76 Lewinski, European Copyright Law, s. 693. 
77 Direktivet art. 7 (1). 
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En sådan tolkning har stöd i beaktandesats 13 som stadgar att Direktivet skyddar 

sammanställda verk. Även beaktandesats 17 som stadgar att det måste handla om en 

samling element vilka är tillgängliga självständigt från varandra ger stöd för tolkningen. 

Beaktandesatsernas språkliga utformning antyder att sammanställningarna består av mer än 

en uppgift. Det är inte klart hur många uppgifter som krävs för att sammanställningen ska 

utgöra en samling uppgifter, men mer än en enskild uppgift verkar alltså krävas. Axhamn 

framhåller att det till följd av att parlamentets förslag om att definitionen av databas skulle 

avse "ett stort antal uppgifter", inte behölls i den slutliga versionen av Direktivet inte finns 

någon anledning att uppställa något sådant krav. Detta påpekades även av EU-domstolen i 

OPAP.78 I teorin skulle enligt Axhamn en databas därför kunna bestå av två uppgifter.79 

EU-domstolen har dock inte  uttalat sig om någon absolut lägsta nivå för antalet samlade 

uppgifter för att utgöra en samling enligt Direktivet. För sui generis-skyddets del kommer 

bedömning också att vara beroende av investeringens kvalitativa eller kvantitativa storlek.80 

När tillräckligt många delar samlats för att tillsammans resultera i en väsentlig investering 

slår sui generis-skyddet till. 

 

3.3 Skyddssubjektet 
 

Det första förslaget till Direktivet innehöll regler om vilket subjekt som skulle få ensamrätt 

till originella databaser som skyddas av upphovsrätt. Någon sådan klargörande regel kring 

vem som ska anses vara innehavare av ensamrätten till sui generis-skyddade databaser 

fanns dock inte inledningsvis med i förslaget.81 Förbiseendet kvarstod genom hela 

lagstiftningsprocessen. Direktivet i sig stadgar endast att medlemsstaterna ska erbjuda en 

databasproducent vars databas uppfyller kraven i Direktivet visst skydd.82 Vem som avses 

med databasproducent anges inte i Direktivets artiklar.83 Beaktandesats 41 ger dock  

vägledning då den stadgar att databasproducenten är den som tar initiativet och tar på sig 

risken att utföra investeringarna. Definitionen av producent utesluter därför särskilt 

underleverantörer.84  

                                                           
78 OPAP p. 24. 
79 Axhamn, Sui generis-skydd av databaser, s. 44. 
80 Direktivet art. 7 (1). 
81 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 191. 
82 Direktivet art. 7 (1). 
83 Longstaff, Roughton, St Quentin & Tritton, Tritton on Intellectual Property in Europe, s. 876. 
84 Direktivets Beaktandestats 41. 
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Att det är den som tar initiativ till investeringen och bär risken för densamma som ska 

anses vara producent antyder till exempel att det i anställnings-förhållanden är 

arbetsgivaren som ska anses vara producenten.85 Vem som ska anses vara initiativtagare och 

bärare av den ekonomiska risken får dock bedömas av de nationella domstolarna i varje 

enskilt fall. 

 

 

  

                                                           
85 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 191. 



19 

 

4 Sui generis-skyddet 
 

4.1 Allmänt om skyddet 
 

Enligt Direktivets art. 7 (1) ska medlemsstaterna 

 

 "tillerkänna en databasproducent som vid anskaffning, granskning eller 

 presentation visar sig innehålla en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig 

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

 kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll". 

 

Kommissionens ursprungliga förslag till sui generis-skyddet var av en annan karaktär än det 

som slutligen antogs i Direktivet.86 Inledningsvis var det inte klart att det var databaser som 

utgjorde väsentliga investeringar som skulle skyddas. Det ursprungliga skyddet avsåg istället 

otillbörliga utdrag som görs i kommersiellt syfte. Det var inte förrän efter omfattande 

diskussioner mellan medlemsstaterna under Rådets behandling som det klargjordes att 

skyddsobjektet för sui generis-skyddet skulle vara databaser vilka var resultatet av väsentliga 

investeringar.87 I samband med detta eliminerades även kravet på utdragens kommersiella 

syfte. Direktivet kräver att skydd tillerkänns väsentliga investeringar. Kravet på 

investeringarnas väsentlighet begränsar skyddet på så sätt att det utesluter skydd för icke-

väsentliga investeringar. För att kunna avgöra vilka databaser som ska erbjudas skydd är det 

därför mycket viktigt att förstå vad som ska utgöra en väsentlig investering enligt 

Direktivets definition. 

 

Direktivet definierar inte i stor utsträckning hur kravet på den väsentliga investeringen ska 

förstås. Det uppstår därför frågor kring vad en investering är, vad som avses med 

kvantitets- eller kvalitetsmässigt, hur stor investeringen måste vara för att anses väsentlig 

samt vilka typer av investeringar som är hänförliga till anskaffning, granskning och 

presentation. Nedan följer därför en närmare analys av vad kravet på en väsentlig 

investering enligt gällande rätt innebär. 

 

                                                           
86 Lewinski, European Copyright Law, s. 744.  
87 Lewinski, European Copyright Law, s. 745. 
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4.2 Vad är en investering? 
 

Direktivets artiklar och beaktandesatser definierar inte direkt begreppet investering. Enligt 

den språkliga innebörden ska begreppet förstås som att satsa pengar, tid eller energi med 

förhoppning om en framtida vinst eller fördel. Flera av Direktivets beaktandesatser 

definierar indirekt begreppet. I beaktandesats 7 anges att upprättandet av databaser kräver 

en betydande insats (enligt den officiella engelska språkversionen: "investment") av 

mänskliga, tekniska och finansiella resurser. I beaktandesats 39 nämns investeringar i 

pengar eller sakkunskap. I beaktandesats 40 sägs att investeringen kan bestå i att pengar 

och/eller energi lagts ned i projektet. Beaktandesatserna verkar sammantagna ge uttryck för 

att investeringen kan vara ekonomisk, materiell eller mänsklig.88 Den mänskliga 

investeringen kan till exempel bestå i tid, energi eller ansträngning hänförlig till projektet. 

En materiell investering kan bestå i utrustning för att skapa databasen, till exempel 

serverkapacitet.  

 

De mänskliga och materiella  investeringarna kan oftast värderas till ett ekonomiskt värde. 

Materiella föremål kostar att köpa in eller kan värderas om de skapas av 

databasproducenten. En arbetstagare kostar en viss summa att ha anställd per månad, den 

kan förväntas skapa ett värde motsvarande en viss summa i företaget, och så vidare. Det 

kan dock finnas mänskliga investeringar som gjorts som är svårare att värdera. Sådana 

investeringar kan till exempel vara kompetensutveckling, ska också de beaktas som 

investeringar? Direktivet begränsar inte på något sätt investeringarna till de av ekonomisk 

karaktär utan nämner istället en variation av olika tänkbara investeringar. Det kan därför 

inte antas ha varit avsikten att begränsa Direktivets tillämpning till ekonomiska 

investeringar. Begreppet investering bör därför tolkas extensivt vilket möjliggör beaktandet 

av investeringar vilka svårligen kan värderas ekonomiskt.89  

 

  

                                                           
88 Derclaye, Sui Generis Right: what is a substantial investment? A tentative definition, IIC 2005, s. 3. 
89 Ibid. s. 5. 
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4.3 Investeringens relevans 
 

Den investering som gjorts måste vara hänförlig till vissa specifika moment i upprättandet 

av databasen. Enligt Direktivets art. 7 (1) ska medlemsstater tillerkänna en producent av 

databas visst skydd om denne vid anskaffning, granskning eller presentation gjort en väsentlig 

investering. Det krävs därför att investeringen är hänförlig till något eller några av dessa tre 

moment för att den ska kunna ligga till grund för sui generis-skydd. En sådan investering 

brukar sägas vara relevant. Det kan tyckas att de tre momenten täcker in det mesta som 

krävs för att utveckla en databas. Investeringens relevans har dock fått stor betydelse för 

gränsdragningen mellan å ena sidan investeringar i anskaffning, granskning och 

presentation, och å andra sidan investeringar i skapande av uppgifter, vilka faller utanför 

Direktivets tillämpningsområde. Varken anskaffning, granskning eller presentation är 

definierat i Direktivet, viss ledningen ges dock i beaktandesatserna. Då investeringens 

relevans är ett krav för sui generis-skyddets existens är det nödvändigt att förstå vilka 

investeringar som omfattas av begreppen och därmed kvalificerar för skydd, och vilka som 

inte omfattas och därmed inte kan skyddas. 

 

4.4 Anskaffning 
 

Direktivets artiklar definierar inte närmare vad anskaffning innebär. Den språkliga 

innebörden av begreppet antyder att det omfattar förvärvande av existerade uppgifter.90 

Detta kan ske till exempel genom att uppgifterna söks och samlas av databasproducenten 

själv eller genom att nödvändiga licensavgifter för utnyttjandet av uppgifterna betalas.91 

Som stöd för detta kan anges att det i beaktandesats 39 anges att anskaffning av uppgifter 

också omfattar insamlandet av dessa.92 EU-domstolen har i de fyra målen C-338/02 

Fixtures Marketing Ltd mot Svenska Spel AB [Svenska Spel], C-46/02 Fixtures Marketing Ltd mot 

Oy Veikkaus Ab [Veikkaus], OPAP och C-203/02 British Horseracing Board Ltd m.f.l. mot 

William Hill Organization Ltd, [BHB] bekräftat att investeringar hänförliga till anskaffning 

ska avse resurser som läggs ned på att söka befintliga resurser och på att samla dessa i 

databasen.93  

 

                                                           
90 Bainbridge, Information Techology and Intellectual Property Law, s. 227. 
91 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 169. 
92 Den engelska språkversionen använder begreppen "obtaining and collection". 
93 Veikkaus p. 34, Svenska Spel p. 24, OPAP p. 40 och BHB p. 31. 
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En fråga som diskuterats i doktrinen är vilken betydelse avsikten med anskaffandet av 

uppgifter har. Det är möjligt att en privatperson har samlat uppgifter av något slag utan 

avsikt att sammanställa dem till en databas. Ska arbetet som utförts då ligga till grund för 

värderingen av investeringen? Frågan har inte varit föremål för prövning ännu. Lewinski är 

av uppfattningen att arbetet som utförts i samband med anskaffandet i denna situation 

kanske inte ska beaktas vid värderingen.94 Hon når denna slutsats utifrån ett 

ändamålsresonemang. Syftet med sui generis-regeln är att skydda investeringar i databaser. 

Om någon samlat in uppgifter helt utan kommersiell avsikt finns ingen skyddsvärd 

investering, arbetet hade utförts oavsett om det inte funnits något skydd för slutresultatet.   

 

Jag anser att det finns skäl att ifrågasätta Lewinskis uppfattning. Som visat tillkom 

Direktivet för att skapa en enhetlig inre informationsmarknad och därmed stärka 

gemenskapens konkurrenskraft internationellt.95 Detta uppnås mer konkret genom att 

skydda databasproducenternas investering från fripassagerare så att incitament att skapa 

databaser inte minskar. Detta framgår av beaktandesatserna 7,9, 39 och 40.96 Dessa mål 

förverkligas i större utsträckning om anskaffare av information ges incitament att 

strukturera sina uppgifter i databaser, oavsett om avsikten med insamlandet varit 

kommersiell eller ej. Investeringen föreligger, och dess marknadsvärde är detsamma som 

om investeringen gjorts med kommersiell avsikt. Tillgång på varor och tjänster samt 

möjligheten att kommersialisera dessa leder till en starkare inre marknad. Det finns därför 

enligt min mening anledning att anse investeringar i anskaffning relevanta, oavsett avsikten 

bakom investeringen. Mot en sådan tolkning talar att beaktandesats 39 i den engelska 

språkversionen nämner "financial and professional investment". Att något utförs 

professionellt förutsätter onekligen att avsikten är kommersiell.  Den efterföljande 

beaktandesatsen talar dock motsatt om "any investment". Det går att finna stöd för båda 

synsätten. I frånvaron av klargörande från EU-domstolen lämnas det åt de nationella 

domstolarna att bedöma avsiktens betydelse.  

 

  

                                                           
94 Lewinski, European Copyright Law, s. 746 
95 COM (88) 172 final, s. 3 ff. 
96 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 68. 
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4.5 Granskning 
 

4.5.1 Allmänt 
 

Vilka typer av arbetsinsatser som är att anse som granskning av uppgifter definieras inte i 

Direktivet. EU-domstolen fick dock tillfälle att klargöra begreppet i målet Svenska Spel. 

Tvisten mellan företagen uppkom då Svenska Spel i sin verksamhet bestående av 

vadhållning gjort utdrag ur Fixtures spelordningar innehållande uppgifter om 

fotbollsmatcher i de engelska och skotska ligorna. Fixtures upprättade spelordningarna på 

uppdrag av arrangören av ligorna. I Svenska Spel uttalar domstolen att 

 

 "begreppet investering som avser granskning av innehållet i databasen skall förstås 

 så, att det avser de resurser som, i syfte att säkerställa att uppgifterna i databasen är 

 tillförlitliga, läggs ned på att kontrollera att sökelementen är korrekta, både när databasen 

 upprättas och under hela den tid som den är i drift".97  

 

Resurser som spenderas i syfte att säkerställa uppgifternas korrekthet ska alltså enligt 

domstolen ligga till grund för väsentlighetsvärderingen från det att korrektheten av den 

första uppgiften kontrolleras, även om det ännu inte finns någon databas, och sedan för 

efterföljande granskning framöver. Detta innebär att en databas som inte är ett resultat av 

en väsentlig investering kan vara skyddad enligt sui generis-regeln om resurserna som 

spenderats på granskning vid något tillfälle blir väsentliga.98 

 

4.5.2 Granskning i samband med skapande av uppgifter 
 

Allt arbete som görs i samband med granskning av elementen ska dock inte beaktas som 

relevanta investeringar. Detta framgår inte av Direktivet, utan av EU-domstolens praxis.  

I målet BHB använde domstolen samma formulering som i Svenska Spel för att beskriva hur 

begreppet granskning ska tolkas. Domstolen gjorde dock ett tillägg,  

  

 "de resurser som läggs ned på att utföra kontroller under den fas som 

 uppgifter eller andra element skapas och därefter samlas i en databas utgör däremot 

 resurser som har med detta skapande att göra.  

                                                           
97 Svenska Spel p. 27 
98 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 175 f. 
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 De kan således inte beaktas vid  bedömningen - inom ramen för artikel 7.1 i direktivet - 

 av huruvida det föreligger en väsentlig investering".99  

 

Vilket arbete som ska anses innebära att uppgifter skapas har vållat stora problem i 

samband med bedömningen av investeringarnas relevans. En närmare analys av vilka 

uppgifter som ska anses skapade följer nedan under avsnitt 4.7. I och med uttalandet slår 

domstolen dock fast att resurser hänförliga till granskning vid skapandet av en uppgift inte 

ska beaktas vid väsentlighetsvärderingen. Resurser hänförliga till granskning av existerande 

uppgifter bör motsatsvis kunna ligga till grund för värderingen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att resurser hänförliga till granskning är sådana som 

spenderas för att kontrollera uppgifternas korrekthet. Dessa ska ligga till grund för 

väsentlighetsvärderingen från granskningen av den första uppgiften, även då någon databas 

ännu inte existerar, och sedan så länge databasen är i drift. Resurser som lagts ned på 

granskning i samband med att en uppgift skapas ska dock inte ligga till grund för 

värderingen.  

 

4.6 Presentation 
 

4.6.1 Vad innebär begreppet? 
 

Inte heller innebörden av begreppet presentation definieras i Direktivet. I de tre målen 

Svenska Spel, OPAP och Veikkaus gav domstolen vägledning för hur begreppet ska tolkas. 

Formuleringarna är likalydande i alla fall. Domstolen uttalar att "begreppet investering som 

avser presentation av innehållet i databasen rör de resurser som läggs ned på att förse 

databasen med en informationsbehandlingsfunktion, det vill säga de resurser som läggs ned 

på att systematiskt eller metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera dem så att 

de är individuellt tillgängliga".100 Det framstår som att domstolen kopplar begreppet 

"presentation" till definitionen av "databas" enligt art. 1 (2).101 Arbete i att presentera 

uppgifterna är med andra ord det arbete med systematisering och individualisering av 

uppgifterna som gör databasen till en databas enligt Direktivets definition. 

 

                                                           
99 BHB p. 34. 
100 Svenska Spel p. 27, Veikkaus p. 37 & OPAP p. 43. 
101 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 70. 
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4.6.2 Är programvarukostnader hänförliga till presentation? 
 

För digitala databaser krävs alltid att investeringar görs i programvara i vilken elementen 

kan presenteras. Sådan programvara kan vara allt från enklare program som Microsoft 

Excel, till mycket avancerade och dyra program. Ska investeringar som gjorts i denna 

programvara beaktas som investeringar hänförliga till presentation? Direktivets art. 1 (3) 

stadgar att skydd inte ska tillämpas på datorprogram som används då en databas som är 

tillgänglig genom elektroniska medier tillverkas eller används. Enligt Beaktandesats 20 ska 

dock ordböcker och indexsystem som är nödvändiga för att vissa databaser ska fungera och 

kunna rådfrågas, kunna ligga till grund för skydd. Det är inte helt klart hur reglerna 

förhåller sig till varandra.102  

 

Ett tänkbart syfte med art. 1 (3) kan vara att helt enkelt fastslå att datorprogram inte kan 

vara databaser.103 Det kan enligt min mening anses klart redan då programvarans ingående 

element inte är självständiga. En liten del av datakoden förlorar sitt värde när den tas ur sitt 

sammanhang. Programvaran bör därför inte uppfylla direktivets definition av databas i art. 

1 (2). Aplin förespråkar att de investeringar som gjorts i samband med att designa de 

funktionella dragen i mjukvaran vilka gör att innehållet kan visas effektivt, ska anses 

relevanta. Hon anser däremot att investeringar i kodning av instruktionerna vilka 

implementerar de funktionella elementen i mjukvaran ska uteslutas eftersom de är 

hänförliga till mjukvaran per se.104  

 

Aplins modell verkar grunda sig i ändamålen med Direktivet. Hennes modell syftar till att 

hitta en definition som låter producenterna tillgodoräkna sig kostnader hänförliga till 

investeringar i databasen i största möjliga utsträckning för att skapa incitament till 

investeringar. Samtidigt framstår det som att hon försöker utesluta investeringar som kan 

anses ge incitament till investeringar i programvara snarare än i databaser.  

Den överrensstämmer också med EU-domstolens definitionen av "presentation" så som 

den kopplas till begreppet "databas" i de tre fallen nämnda ovan. Arbete som krävs för att 

anpassa mjukvaran till den avsedda systematiken i databasen ska enligt Aplins definition 

anses relevanta, medan arbete som är hänförligt till utvecklandet av själva programvaran 

inte ska omfattas. En sådan avgränsning låter producenten tillgodoräkna sig kostnader i den 

                                                           
102 Axhamn, Sui generis-skydd för databaser, s. 52. 
103 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 70. 
104 Ibid. s. 70 f. 
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utsträckning de kan anses till övervägande del främja tillgängliggörande av databaser medan 

kostnader som till övervägande del främjar upprättande av programvara inte kan 

tillgodoräknas. Om Aplins modell ska anses utgöra gällande rätt är inte klart då frågan inte 

prövats av EU-domstolen. Aplins tolkning av förhållandet mellan Artikel 1 (3) och 

beaktandesats 20 verkar dock väl underbyggd och förenlig med Direktivets syfte och 

ordalydelse. 

 

4.7 Gränsdragningen: Anskaffning - skapande 
 

4.7.1 Den historiska bakgrunden - spin-off 
 

Som ovan nämnts har det blivit avgörande att kunna visa att en investering är relevant 

genom att den spenderats i anskaffning, granskning eller presentation. Investeringar som 

inte är relevanta kan inte läggas till grund för väsentlighetsvärderingen.105 En följd av att 

Direktivet inte definierar vad begreppen ska innebära är att oklarheter har uppstått kring 

när uppgifter ska anses anskaffade och när de ska anses skapade. Skapande av uppgifter 

kan inte ligga till grund för skydd, oavsett hur stor investeringen varit. 

 

Frågan om en uppgift är anskaffad eller skapad har främst aktualiserats då 

databasproducenten samlat element vilka uppstått som en biprodukt, en så kallad "spin 

off," till dennes huvudverksamhet. Diskussionen kring huruvida sådana spin off-databaser 

ska omfattas av sui generis-skyddet sägs ofta ha uppstått då medlemmar av det 

nederländska parlamentet ställde en rad kritiska frågor till den ansvarige ministern inför 

implementeringen av Direktivet.106 Justitieministern ansåg inte att sammanställningar av 

restauranger med Michelinstjärnor, stjärnor i en nyupptäckt galax eller tv- eller radiotablåer 

skulle kunna skyddas enligt sui generis-regeln. Uppgifterna hade skapats i samband med 

huvudverksamheterna; restaurangrecension, astronomisk utforskning respektive radio- och 

tv-utsändningsverksamhet.107108  

                                                           
105 Direktivets art. 7 (1). 
106 Aplin, The EU Database Right: Recent Developments, IPQ 2005 s 212. 
107 Hugenholtz, ‘Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the 

Database Directive - The ‘Spin-Off’ Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe’, paper presented 
at Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy, Fordham University School of Law, New 
York, 14-25 April 2003. 
108 Justitieministerns uttalande fick genomslag i efterföljande Nederländsk praxis. Se Algemeen Dagblad a.o. v. 

Eureka, NVM v. De Telegraaf samt  NOS v. De Telegraaf vilka alla tillämpar spin off-doktrinen. 
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Spin off-doktrinen bygger på tanken att sui generis-skyddet syftar till att främja 

investeringar i databaser, inte skapandet av uppgifter vilka kan samlas i databaser.109 

Uppgifterna hade samlats i databaser oavsett om de erbjöds sui generis-skydd eller ej då de 

är en nödvändig del av huvudverksamheten. Investeringar i uppgifter som skapats i en 

huvudverksamhet och inte samlats in i syfte att sammanställas i en databas förtjänar 

därmed inte skydd enligt doktrinen. Problemet blir särskilt påtagligt i fall där 

databasproducenten är den enda källan till uppgifterna. Databaser som skapats av en sådan 

producent brukar kallas "sole source"-databaser. En telefonoperatör är exempelvis den 

enda källan till kunduppgifter, telefonkatalogerna utgör därmed en typisk sådan sole source-

databas.  

 

Då Direktivet inte innehåller några regler om tvångslicensiering riskerar producenter av 

sådana databaser att få informationsmonopol. En regel om tvångslicens var en del av det 

första förslaget till Direktivet, men exkluderades i den slutliga versionen.110 

Gränsdragningen mellan anskaffande och skapande av uppgifter är som framgått mycket 

viktig för att avgöra om en investering kan skyddas. Nedan redogörs därför för hur 

gränsdragningen enligt gällande rätt ska göras, och vilket genomslag spin off-doktrinen fått 

på denna. 

 

4.7.2 Anskaffade eller skapade uppgifter? 
 

EU-domstolen har i fyra avgöranden gett vägledning för hur gränsdragningen mellan 

anskaffning och skapande av uppgifter ska göras. Målen Veikkaus, Svenska Spel och OPAP 

behandlade alla spelordningar upprättade i samband med anordnande av fotbollsligor. 

Fixtures Marketing Ltd var motpart i alla tre fallen. Det fjärde fallet, BHB, behandlade en 

databas vilken innehöll uppgifter om hästar, jockeys, tävlingar, med mera. Uppgifterna 

användes för att fastställa vilka hästar som fick ställa upp i ett visst lopp.  

Databasen hade upprättats av BHB i egenskap av ansvarig för anordnande av 

hästkapplöpningar i Storbritannien.  

 

 

                                                           
109 Ritters, CML Rev. 42, 803-807, 2005, s. 812. 
110 Davison & Hugenholtz, Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database 
right, EIPR nr. 3 2005, s. 5. 
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Domstolens avgöranden är vad gäller gränsdragningen mellan anskaffning och skapande av 

uppgifter likalydande i alla fyra fall. Utifrån beaktandesatserna 9,10 och 12 konstateras att 

syftet med Direktivet är att "främja och skydda investeringar i system för 'datalagring' och 

'databehandling' som bidrar till utvecklingen av informationsmarknaden".111 Investeringar 

som avser anskaffning, granskning eller presentation måste enligt domstolen därför förstås 

så att det som avses är den investering som läggs ned på att upprätta själva databasen.112 I 

detta sammanhang ska begreppet investeringar som avser anskaffning av innehållet i en 

databas tolkas så att det avser resurser som lagts ned på att söka befintliga uppgifter och att 

samla dessa i databasen, med undantag för resurser som lagts ned på själva skapandet av 

uppgifterna. Syftet med sui generis-skyddet är nämligen att främja upprättande av system 

för lagring och behandling av befintliga uppgifter, och inte att främja skapande av uppgifter 

som senare kan samlas i en databas.113 Domstolen anser att denna tolkning vinner stöd i 

beaktandesats 39114 och 19115.  

 

Beaktandesats 39 stadgar att syftet med sui generis-rätten är att säkerställa ett skydd mot att 

någon annan tillägnar sig resultaten av de investeringar i pengar och sakkunskap som den 

som har sökt och samlat innehållet i en databas har lagt ned. Domstolen hänvisar till 

generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i vilket hon konstaterat att ingen av 

språkversionerna förhindrar en tolkning som innebär att begreppet anskaffa inte innefattar 

skapande av uppgifter.116 Att domstolen stöder sig på beaktandesats 39 kan antas bero på 

att söka och samla enligt vanligt språkbruk förutsätter att föremålet i fråga existerar. 

Beaktandesats 19 stadgar att en samling verk på en CD normalt inte ska anses utgöra en 

tillräckligt väsentlig investering för att åtnjuta skydd enligt sui generis-regeln. 

Beaktandesatsen ger enligt domstolen stöd till tolkningen på så sätt att det framgår att 

resurser som läggs ned på själva skapandet av de verk eller element som finns i databasen, i 

detta fall på en CD, inte kan likställas med en investering som avser anskaffning av 

innehållet i databasen. Dessa resurser ska därför inte beaktas vid bedömningen av huruvida 

investeringen för att upprätta basen är väsentlig.117 

 

                                                           
111 Veikkaus p. 33, Svenska Spel p. 23, OPAP p. 39 och BHB p. 30. 
112 Ibid. 
113 Veikkaus p. 34, Svenska Spel p. 24, OPAP p. 40 och BHB p. 31. 
114 Ibid. p. 35, Ibid. p. 25, Ibid. p. 41 och Ibid. p. 32. 
115 Ibid. p. 36, Ibid. p. 26, Ibid. p. 42 och Ibid. p. 33. 
116 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 61-66. 
117 Veikkaus p. 36, Svenska Spel p. 26, OPAP p. 42 och BHB p. 33. 



29 

 

Med ovanstående resonemang utesluter domstolen att skapande av uppgifter kan falla inom 

begreppet anskaffning. Det är endast sökandet  och samlandet av befintliga uppgifter som 

kan tillgodoräknas som investering i anskaffning av element. Genom att tolka begreppet 

anskaffa snävt begränsar domstolen de potentiella problem med informationsmonopol 

som annars riskerar uppstå med sole source-databaser och minskar därmed behovet av 

tvångslicenser. Om domstolen nått motsatt slutsats hade exempelvis 

evenemangsarrangörer, telefonbolag och andra uppgiftsproducenter vilka är den enda 

källan till uppgifter av visst slag getts möjlighet att kontrollera informationen. Det hade 

resulterat i svårigheter för vadhållningsbolag att bedriva verksamhet då de inte haft 

möjlighet att tillgå information om kommande evenemang. Det hade också potentiellt 

kunnat hindra utvecklandet av exempelvis nummerpresentationsapplikationer samt en rad 

andra tänkbara tjänster då tjänsterna inte haft rätt att hämta information ur telefonkataloger 

och andra databaser. De negativa effekterna hade sannolikt varit stora.  

 

4.7.3 Kan en databas bestående av skapade uppgifter skyddas? 
 

Domstolen fortsätter domskälen i de fyra ovan nämnda fallen118 med att behandla frågan 

hur bedömningen ska göras i de fall där upprättandet av databasen sker i samband med en 

huvudverksamhet i vilken uppgifter som införs i databasen skapas. Domstolen konstaterar 

att det inte är uteslutet att en sådan databas åtnjuter sui generis-skydd.119 Förutsättningen 

för skydd är enligt domstolen att anskaffning, granskning eller presentation har föranlett en 

väsentlig investering som är självständig i förhållande till de resurser som lagts ned på att 

skapa uppgifterna.120 Databasen kan alltså erhålla skydd enligt de ordinarie skydds-

förutsättningarna i art. 7 (1), undantaget möjligheten att lägga de skapade uppgifterna till 

grund för värderingen av investeringen. Databasproducenten kan därmed fortfarande få 

skydd genom nedlagda resurser på granskning och presentation. Detta bekräftas av 

domstolen med undantaget att resurser som läggs på att söka och kontrollera uppgifter inte 

kan ligga till grund för väsentlighetsvärderingen då det är databasproducenten som skapat 

dem.121 Den kontroll av de skapade uppgifternas korrekthet som utförs under tiden som 

databasen är i bruk kan dock enligt domstolen beaktas som relevanta investeringar.122 

 

                                                           
118 Veikkaus, Svenska Spel, OPAP & BHB. 
119 Ibid. p. 39, Ibid. p. 29, Ibid. p. 45 och Ibid. p. 36. 
120 Ibid. 
121 Ibid. p. 40, Ibid. p. 30, Ibid. p. 46 och Ibid. p. 37. 
122 Ibid. 
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Genom de fyra avgörandena avfärdar domstolen delvis spin off-doktrinen.123 Investeringar 

i skapande av uppgifter är inte relevanta investeringar för sui generis-skydd. En databas 

bestående uteslutande av skapade uppgifter kan dock ändå vara skyddad under sui generis-

regeln om de resurser som lagts ned är hänförliga till presentation eller kontroll under tiden 

databasen är i drift. Denna del strider mot spin off-doktrinens idé om att uppgifter som 

skapats i en huvudverksamhet, och som hade skapats oavsett om skyddet funnits eller ej, 

inte förtjänar skydd. Domstolen fastslår också att resurser som är gemensamma för 

skapande samt anskaffning, granskning eller presentation inte ska anses vara relevanta 

investeringar. Resurserna som lagts på anskaffning, granskning eller presentation måste 

vara "självständiga" från skapandet.124 Detta betyder att i de fall där sådana resurser är 

oskiljaktigt länkade till skapandet av uppgiften, dessa aldrig kan beaktas vid 

väsentlighetsvärderingen.125 Den databasproducent som skapar uppgifter bör därför 

investera väsentligt i presentation eller granskning av uppgifterna under tiden databasen är i 

bruk för att få skydd för sin databas enlig art. 7 (1). 

 

Sammanfattningsvis kan gällande rätt förstås så att skapade uppgifter aldrig kan anses 

anskaffade. En databas bestående av skapade uppgifter kan dock ändå skyddas förutsatt att 

en relevant och självständig investering gjorts i presentation eller granskning under tiden 

databasen är i bruk. 

 

4.7.4 När bör en uppgift anses skapad?  
 

Ska en uppgift om temperatur eller andra meteorologiska uppgifter anses skapade eller 

anskaffade? Skapar forskare uppgifter om genetiska sekvenser hos organismer eller 

anskaffas de? Genom de fyra avgörandena har domstolen slagit fast att investeringar 

hänförliga till upprättandet av  spelordningar och startlistor för hästkapplöpning är sådana 

resurser som läggs på att skapa uppgifter. Utöver spelordningar och startlistor för 

hästkapplöpning finns en mängd tänkbara andra verksamheter som berörs. Direktivet ger 

inget svar på frågan när en uppgift ska anses skapad. Inte heller EU-domstolen har i sina 

avgöranden inte gett någon praktisk vägledning för när en investering ska vara hänförlig till 

skapande.  

                                                           
123 Ritters, CML Rev. 42, 2005, s. 819 och Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 72. 
124 Veikkaus p. 39, Svenska Spel p. 29, OPAP p. 45 och BHB p. 36. 
125 Aplin, Copyright in the Digital Society, s. 73. 
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Hugenholtz menar att domstolens snäva tolkning av begreppet anskaffa bör innebära att  

meteorologiska och biologiska uppgifter anses skapade.126  

 

Derclaye anser att dessa uppgifter borde anses anskaffade. Databaser bestående av sådana 

uppgifter bör därmed enligt henne skyddas under Direktivet.127 Hon anser att det inte finns 

en direkt risk för informationsmonopol för uppgifter vilka är fritt tillgängliga för alla att 

söka och samla. Hon anför också ett konkurrensrättsligt argument till förmån för sin åsikt. 

Om syftet med insamlandet av uppgifterna är att skapa en databas så bör kostnaderna för 

skapandet av databasen återbetalas genom intäkter hänförliga till just databasen.128 Om en 

databasproducent vars syfte med insamlandet av uppgifterna är att skapa en databas inte 

erkänns skydd saknas möjlighet att återbetala investeringen. För de producenter vars 

huvudsakliga syfte med insamlandet är en annan huvudaktivitet, exempelvis anordnande av 

fotbollsmatcher, innebär ett skydd för investeringen motsatt att investeringen återbetalas 

dubbelt för aktiviteten, på konsumenternas bekostnad.  

 

Aplin förespråkar en liknande gränsdragning. Hon anser att den avgörande frågan bör vara 

om investeringen är hänförlig till anskaffning, presentation eller granskning, eller med 

andra ord, om det huvudsakliga syftet med investeringen var att upprätta en databas.129 

Aplin utesluter inte skydd för sole source-databaser, förutsatt att en väsentlig investering 

gjorts i granskning eller presentation. Hennes modell inkluderar även investeringar i 

skapande av uppgifter, förutsatt att det huvudsakliga syftet är upprättandet av en databas. 

Aplin betonar att hennes modell undviker gränsdragningsproblemen mellan anskaffning 

och skapande av uppgifter. Hon motiverar sin modell med att incitament till skapande av 

uppgifter bör anses vara lika viktigt som incitament att samla uppgifter till en databas och 

att beaktandesatserna inte förhindrar en sådan tolkning.130 

 

Lewinski föreslår att en teleologisk tolkning av distinktionen mellan skapande och 

anskaffande görs. I ljuset av EU-domstolens mål att lösa eventuella problem med 

informationsmonopol för sole source-databaser föreslår hon att skapande av uppgifter ska 

avse upprättande av uppgifter vilka annars inte är tillgängliga medan anskaffande ska 

                                                           
126 Davison & Hugenholtz, Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the EU 
database right, EIPR nr. 3 2005, s. 6. 
127 Derclaye, Databases Sui Generis Right: Should We Adopt the Spin Off Theory, EIPR 2004, s. 15. 
128 Ibid. s. 8. 
129 Aplin, The EU Database Right: Recent Developments, IPQ 2005, s. 10. 
130 Ibid. s. 10. 
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omfatta insamlandet av existerande uppgifter, även om sådana uppgifter måste anskaffas 

genom att mäta naturliga fenomen såsom väder och geologiska företeelser, dessa uppgifter 

kan samlas av alla.131  

 

Lewinski är den enda författaren som uttryckligen uttalar att en teleologisk tolkning av 

distinktionen bör användas. Det framstår dock som att den teleologiska tolkningen ligger 

bakom samtliga modeller vilka utgår från syftet bakom Direktivet. Den utsträckning av 

skyddet som förespråkas genom en mer eller mindre vid tolkning av begreppet anskaffning 

varierar dock utifrån vilken punkt författarna anser att skyddet blir alltför omfattande, till 

nackdel för informationsfriheten. Derclaye och Lewinksi anser att uppgifter som 

meteorologiska och genetiska data bör anses anskaffade då informationsfriheten inte 

påverkas. Aplin försöker undvika gränsdragningen helt genom att förespråka en rent 

subjektiv modell baserad på syftet med insamlandet av uppgifterna. Om skydd erkänns då 

syftet med insamlandet är att upprätta en databas förverkligas Direktivets syfte att ge 

incitament till upprättande av desamma. Det kan dock finnas skäl att ifrågasätta om Aplins 

ställningstagande att incitament till skapande av uppgifter borde anses vara lika viktigt som 

samlande av uppgifter är förenligt med EU-domstolens krav på att relevanta investeringar 

måste vara självständiga från skapandet av uppgifter.132 

 

Den generella tendensen bland akademikerna verkar vara att försöka förverkliga syftet 

bakom Direktivet så långt det är möjligt, utan att allt för stora negativa konsekvenser i form 

av exempelvis inskränkningar i informationsfriheten genom informationsmonopol uppstår. 

Någon mer konkret modell för gränsdragningen föreslås inte. Med tanke på den 

omfattning av tänkbara databaser och uppgifter som kan komma i fråga är detta kanske 

inte heller möjligt att göra. Hugenholtz beskriver försöken till gränsdragning som ett 

närmande av det sluttande plan som vetenskapsfilosofin innebär, ett närmande som juristen 

omedelbart bör fly från.133  

 

 

                                                           
131 Lewinski, European Copyright Law, s. 747. 
132 Veikkaus p. 39, Svenska Spel p. 29, OPAP p. 45 och BHB p. 36. 
133 Hugenholtz , ‘Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the 

Database Directive - The ‘Spin-Off’ Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe’, paper presented 
at Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy, Fordham University School of Law, New 
York, 14-25 April 2003, Tillgänglig på: http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/spinofffordham.html 
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Då varken Direktivet eller EU-domstolen ger stor vägledning för hur gränsdragningen ska 

göras måste det anses oklart vad gällande rätt ska anses innebära. Det lämnas därmed till de 

nationella domstolarna att, i ljuset av Direktivet och EU-domstolens tolkning, avgöra om 

en investering ska vara hänförlig till skapande eller anskaffning. Det är möjligt att 

domstolarna utifrån de utilitaristiska överväganden som sui generis-skyddet vilar på 

kommer att  bedöma uppgifter som skapade i de situationer där ett erkännande av skydd 

för databasen skulle resultera i ett informationsmonopol eller annars stora inskränkningar i 

informationsfriheten på det område eller i den bransch där databasproducenten är verksam. 
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5 Väsentlighet 
 

5.1 Allmänt 
 

Den investering som gjorts i anskaffning, presentation eller granskning måste enligt 

Direktivets artikel 7 (1) vara kvantitets- eller kvalitetsmässigt väsentlig för att databasen ska 

skyddas. Direktivet klargör varken vad som avses med kvantitet, kvalitet eller vad som ska 

krävas för att en investering ska anses väsentlig. Som ovan nämnts innebär Direktivets krav 

på investeringarnas väsentlighet att icke-väsentliga investeringar inte skyddas under sui 

generis-skyddet. För att kunna avgöra vilka databaser som ska erbjudas skydd är det därför 

mycket viktigt att förstå vad kravet på investeringarnas väsentlighet ska innebära enligt 

Direktivets definition. Syftet med detta kapitel är därför att försöka klargöra vad som kan 

vara en kvalitets- respektive kvantitetsmässig investering samt hur mycket som ska krävas 

för att en sådan investering ska anses vara väsentlig.  

 

Vad som ska krävas för att en investering ska anses väsentlig är relevant inte bara för 

skyddets existens utan också för dess omfattning. Enligt artikel 7 (1) ska 

databasproducenten inte bara kunna motsätta sig utdrag av hela databasen, utan också 

utdrag av en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av innehållet. I BHB förklarade 

domstolen att den kvalitativa och kvantitativa bedömningen ska avse den investering som 

gjorts för att upprätta databasen och den skada som åsamkas denna investering på grund av 

utdraget av denna del.134 Genom avgörandet i C-545/07 Apis-Hristovich EOOD mot Lakorda 

AD [Lakorda] fastslog domstolen att det vid intrångsbedömningen är nödvändigt att i en 

databas fastställa vilken den minsta möjliga enheten som uppfyller kraven enligt Direktivet 

är. Bedömningen av om utdraget är en kvalitets- eller kvantitetsmässig del ska sedan göras 

utifrån denna minsta enhet. Domstolen bekräftar därmed att det föreligger ett samband 

mellan bedömningen av väsentlig investering som rekvisit för skydd samt väsentlig del som 

rekvisit vid intrångsbedömningen.135 Genom att databasen, likt en rysk docka, bedöms 

utifrån den minsta beståndsdelen missgynnas inte större databaser av att bedömningen av 

väsentliga utdrag görs i förhållande till databasens helhet. Då den minsta delen av en 

databas som är resultat av en väsentlig investering skyddas, är den nivå som krävs för att 

investeringen ska anses väsentlig av betydelse också för skyddets omfattning. 

                                                           
134 Axhman, Sui generis-skydd för databaser, s. 62 och BHB p. 73 & 82. 
135 Derclaye i Geiger, Constructing European Intellectual Property, s. 344 f. 
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5.2 Innebörden av "kvalitativt" och "kvantitativt" 
 

Vilka resurser ska beaktas vid värderingen av om en investering i anskaffning, granskning 

eller presentation är kvalitativt eller kvantitativt väsentlig? Direktivet klargör inte vad 

begreppen ska innebära. I avgörandet Veikkaus förklarade domstolen att den kvantitativa 

bedömningen avser kvantifierbara resurser och den kvalitativa bedömningen avser insatser 

som inte går att kvantifiera, som till exempel en intellektuell insats eller en energiinsats.136 

Detta anses framgå av beaktandesatserna 7, 39 och 40.137 Typiska kvantifierbara resurser är 

pengar och arbetstid.138 Domstolens tolkningsvägledning för begreppen kan enligt min 

mening förstås så att alla tänkbara resurser som lagts på anskaffning, presentation eller 

granskning ska läggas till grund för värderingen. Om resursen inte är kvantitativ så är den 

enligt domstolen motsatsvis kvalitativ. Tillsammans skulle begreppen därmed inbegripa alla 

tänkbara resurser. Det krävs med en sådan tolkning inte att en databasproducent visar att 

en investering på något sätt också kvalificerar som kvantitativ eller kvalitativ utan det räcker 

med att påvisa att en investering i anskaffning, granskning eller presentation gjorts samt att 

denna är väsentlig. Det skulle utifrån Direktivets syfte kunna uppfattas som märkligt att 

utesluta relevanta, väsentliga investeringar på den grund att de inte ryms inom ramen för 

begreppen kvantitativt eller kvalitativt. En sådan begränsning kan redan anses ha gjorts 

genom kraven på att investeringen är väsentlig och relevant genom att vara hänförlig till 

anskaffning, presentation eller granskning. Mot bakgrund av EU-domstolens uttalande i 

Veikkaus framstår det alltså som att begreppen kvalitativt och kvantitativt kan förstås som 

att investeringen kan vara av alla slag, både kvantifierbar i pengar och arbetstimmar men 

också av andra, icke kvantifierbara slag. 

 

5.3 Relativt eller objektivt väsentlighetsrekvisit? 
 

Direktivets lydelse utesluter inte att hänsyn tas till investerarens ekonomiska situation vid 

bedömningen av investeringens väsentlighet. Ska en investerare med små tillgångar anses 

ha gjort en väsentlig investering redan vid en relativt låg investering, medan den med stora 

tillgångar måste investera mer för att anses ha gjort en väsentlig investering? 

                                                           
136 Veikkaus p. 38. 
137 Ibid. p. 38. 
138 Bainbridge, Information Technology and Intellectual Property Law, s. 226. 
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Väsentlighetsrekvisitets karaktär som objektivt eller relativt krav berördes av 

Generaladvokat Stix-Hackl i hennes förslag till avgörande i Svenska Spel.139 Där uttalar hon 

att: 

 

 "Vidare skall även begreppet väsentlig förstås relativt, å ena sidan med avseende  på 

 kostnaderna för investeringen och avkastningen på den, och å andra sidan i 

 förhållande till databasens omfattning, art och innehåll samt till det område som  den 

 tillhör."140 

 "Skyddet omfattar således inte endast investeringar som har ett högt absolut värde. 

 Kriteriet väsentlig kan emellertid inte endast förstås relativt. Direktivet utgör nämligen en 

 slags de minimis-regel, och häri föreskrivs också en absolut minimigräns när det  gäller 

 vilka investeringar som är skyddsvärda."141 

  

Generaladvokaten anser att beaktandesats 19 kan anses ge uttryck för att Direktivet 

förutsätter en absolut lägsta nivå för när en investering anses väsentlig.142 Det framstår som 

att Stix-Hackl förespråkar en tolkning där en investering kan anses väsentlig om den görs i 

en enklare databas men oväsentlig om den görs i en mer omfattande databas. Kostnaderna 

och avkastningen ska nämligen enligt Generaladvokaten vägas mot databasens karaktär och 

det område den tillhör. Det relativa väsentlighetskriteriet som Generaladvokaten 

förespråkar är relativt i förhållandet mellan investeringen och databasen, inte mellan 

investeringen och investeraren. Generaladvokatens uttalanden bör därför inte kunna anses 

ge uttryck för att en investerares ekonomiska situation ska tillmätas betydelse vid 

väsentlighetsbedömningen. En sådan tolkning har också kritiserats av både Lewinski143 och 

Derclaye144 vilka inte anser att investerarens ekonomiska situation ska vara av betydelse. 

Som framgår av Stix-Hackls uttalande anser hon dock att en absolut lägsta nivå måste 

finnas, även om rekvisitet ska förstås relativt. Som ovan nämnts utvecklade tyvärr inte EU-

domstolen Generaladvokatens resonemang, varför något definitivt svar på hur gällande rätt 

ska förstås inte finns.  

                                                           
139 Generaladvokatens förslag till avgörande i Svenska Spel. 
140 Ibid. p. 38. 
141 Generaladvokatens förslag till avgörande i Svenska Spel p. 39. 
142 Svenska Spel p. 39. 
143 Lewinski, European Copyright Law, s. 749. 
144 Derclaye, IIC 2005, s. 5. 
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Som kommer att framgå nedan under 5.4 är det svårt att utläsa om de nationella 

domstolarna tillämpar ett relativt kriterium så som Generaladvokaten förespråkar då de inte 

närmare utvecklar hur de bedömer investeringarnas väsentlighet.. Domskälen från de 

nationella domstolarna antyder dock att de, efter att ha fastställt vad den faktiska 

investeringen uppgår till, jämför denna mot en uppfattning om en absolut gräns för 

väsentlighet. 

 

5.4 Väsentlighetsbedömningen 
 

5.4.1 Allmänt 
 

Vad som ska krävas i kvantitativt eller kvalitativt hänseende för att investeringen ska anses 

väsentlig stadgas inte i Direktivet.145 Inte heller beaktandesatserna ger stor vägledning. Det 

lämnas därmed åt domstolarna i respektive medlemsstat att i varje enskilt fall göra en 

bedömning av huruvida en investering är väsentlig eller ej.146 EU-domstolen har i ett flertal 

fall fått frågor om hur Direktivet ska tolkas men har inte i något av dessa fall uttalat sig om 

vad som ska krävas av investeringen för att den ska anses väsentlig. Direktivet är den 

primära källan vilken ålägger medlemsstaterna att förverkliga det resultat som Direktivet 

eftersträvar. EU-domstolen har exklusiv jurisdiktion att avge förhandsbesked om tolkning 

och giltighet av gemenskapsrätten.147 Kompetensfördelningen mellan EU-domstolen och 

de nationella domstolarna är dock delad. EU-domstolen avgör tolkningen av 

gemenskapsrätten, men den nationella domstolen tillämpar regeln och beslutar i det 

aktuella målet. EU-domstolen är därför inte hierarkiskt överordnad de nationella 

domstolarna, utan sidoordnad.148 För att förstå vad som enligt gällande rätt ska utgöra en 

väsentlig investering ska Direktivet och EU-domstolens tolkning av detsamma vara 

utgångspunkten. I den utsträckning som dessa källor inte ger tillräcklig vägledning bör 

nationell praxis kunna tillmätas viss betydelse, i varje fall i ett försök att klargöra hur 

gällande rätt under Direktivet förstås i de olika medlemsstaterna. Detta är av praktisk 

betydelse för den databasproducent som försöker avgöra om sin databas är skyddad. Den 

nationella praxisen kan dock som nämnts inte användas för att fastställa gällande EU-rätt. 

                                                           
145 Hugenholtz, The New Database Right: Early Case Law From Europe, Paper presented at the Ninth 
Annual Conference on IP Law & Policy, New York, 19-20 april 2001, s. 2. [cit. Hugenholtz 2001] 
146 Koo, Database Right Decoded, EIPR 2010, 32(7), 313-319, s. 4. 
147 FEUF art. 267. 
148 Axhamn, Sui generis-skydd för databaser, s. 34 f. 
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Nedan följer en analys av den vägledning som Direktivet, EU-domstolen, doktrin och 

nationell praxis kan erbjuda.  

 

5.4.2 Direktivet och EU-domstolen 
 

Direktivets artiklar ger som ovan nämnts inte någon vägledning för vad som ska krävas av 

investeringen för att den ska anses väsentlig. Viss vägledning ges i beaktandesats 19 som 

stadgar att investeringen bakom en samling musikstycken på en CD normalt inte är 

tillräckligt stor för att anses väsentlig. Beaktandesatsens betydelse för kravet på 

investeringens storlek berördes av Generaladvokat Stix-Hackl i hennes förslag till 

avgörande i Svenska Spel.149 Hon anser att beaktandesats 19 kan anses ge uttryck för att 

Direktivet förutsätter en absolut lägsta nivå för när en investering anses väsentlig. Denna 

nivå bör enligt Generaladvokaten inte sättas högt.150 Det låga kravet anses motiverat av tre 

anledningar. För det första anges det inte i Beaktandesats 55 någon gräns för vad som ska 

krävas av investeringen. För det andra kan en sådan slutsats dras utifrån det faktum att 

Direktivet syftar till att harmonisera olika regelsystem. För det tredje anser Stix-Hackl att 

ett för högt krav skulle underminera syftet med Direktivet, vilket är att skapa incitament till 

investeringar.  

 

EU-domstolen utvecklade tyvärr inte Generaladvokatens resonemang utan betonade istället 

de icke-finansiella aspekterna av investeringen i form av intellektuellt skapande.151 Det är 

därmed inte klart att beaktandesatsen ska anses ha den betydelse som Generaladvokaten 

förespråkar, eller att Domstolen delar uppfattningen att kravet bör sättas lågt. Vidare kan 

det hävdas att även om beaktandesatsen ger ett exempel på vad som kan vara en icke-

väsentlig investering så grumlas betydelsen i och med att det sägs att investeringen 

"normalt" inte är väsentlig. Om anskaffningen av elementen inneburit en väsentlig 

investering, exempelvis på grund av att elementen krävt omfattande arbete att söka och 

samla, bör skydd för en sådan CD inte vara uteslutet.152 Även beaktandesats 7 kan ge viss 

vägledning då den nämner att upprättandet av databaser kräver en betydande insats av 

resurser. Den språkliga innebörden kan anses antyda att investeringen måste vara av viss 

storlek.  

                                                           
149 Generaladvokatens förslag till avgörande i Svenska Spel p. 38 & p. 39. 
150 Ibid. p. 39. 
151 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 62. 
152 Virtanen, Evolution, Practice and Theory of European Database IP  Law, s. 187. 
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Direktivets artiklar och beaktandesatser kan i frånvaro av Domstolens tolkningsvägledning 

ändå inte anses ge något klart svar på när en investering ska anses väsentlig. 

 

5.4.3 Doktrin 
 

Doktrinen kan beskrivas som delad i två läger.153 En del av författarna anser att kravet på 

investeringens storlek bör förstås som ett högt ställt krav medan andra  anser att kravet bör 

vara lågt ställt. Aplin ser fördelar med båda tolkningarna.154 Ett högt ställt krav kan enligt 

henne motiveras då stora investeringar är mindre sannolika om det finns en risk att de 

utnyttjas utan ersättning. Ett högt krav leder enligt Aplin också till att endast databaser vilka 

förtjänar  skydd erbjuds ett starkt sådant. Samtidigt anser hon att ett lågt ställt krav i 

praktiken är lättare att tillämpa och skapar större säkerhet kring skyddets existens. 

 

Ritters anser att kravet bör sättas högt.155 Han motiverar sin ställning med att nödvändighet 

ska vara utgångspunkten vid bedömning och tolkning av skyddets förutsättningar. För att 

säkerställa informationens fria flöde anser Ritters att skyddets omfattning bör begränsas till 

vad som är absolut nödvändigt för att uppmuntra och belöna investeringar i databaser. Ett 

sätt att inkludera ett sådant nödvändighetskrav är enligt Ritters att tolka begreppet väsentlig 

investering som en investering vilken krävt sådan insats att den sannolikt inte skulle upprepas 

utan det incitament som sui generis-skyddet erbjuder. Ett sådant högt krav anses av 

författaren begränsa de problem som sole source-databaserna skapar och i allmänhet 

minska de skadliga effekterna med databasrätten.156 Ritters påpekar att immaterialrättsligt 

skydd i sig varken är gott eller ont, det handlar om att hitta rätt balans mellan behovet av 

skydd och allmänhetens fria tillgång till information.157 

 

Vissa författare anser, utan att utveckla vidare, att kravet på investeringens väsentlighet bör 

förstås som symboliskt och därmed omfatta investeringar vilka endast är av mycket liten 

omfattning.158  

 

                                                           
153 Dercalye, Database Sui Generis Right: what is a substantial investment? A tentative definition, IIC 2005, s. 
13[cit. Derclaye IIC 2005]. 
154 Aplin, Copyright Law in the Digital Society, s. 62. 
155 Ritters, CML Rev. 42, 803-807, 2005, s. 820 f. 
156 Ibid. s. 821. 
157 Ibid. s. 820, not 48. 
158 Derclaye, IIC 2005, s. 5 - hänvisar till F. Pollaud- Dulian, “Brèves remarques sur la directive du 11 mars 
1996 concernant la protection juridique des bases de données”, 18 Dalloz Affaires 539, 540 (1996) s. 542. 
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Leistner anser att Direktivets syfte att harmonisera de nationella lagstiftningarna kräver att 

nivån sätts lågt.159 Åsikten kan antas grundas i att ett lågt krav är lättare att tillämpa enhetligt 

inom gemenskapen då gränsdragningen närmast blir summarisk.  

En sådan tolkning anses därmed av författaren resultera i att den osäkerhet som annars 

följer med kravet på investeringens väsentlighet elimineras. Leistner anser också att ett lågt 

krav är motiverat då det huvudsakligen inte är de små och medelstora databaserna som 

riskerar att leda till informationsmonopol. Denna risk anses främst förknippad med de 

stora databaserna. Om kravet på investeringens nivå sätts för högt anser Leistner att det 

finns en risk att de stora databasproducenterna gynnas av att deras mindre konkurrenter 

lämnas utan skydd. 

 

Derclaye anser att sådana argument kring informationsmonopol som Leistner framför 

bygger på felaktiga grunder.160 Hon anser inte att upprättande av databaser över huvud 

taget utgör en risk för informationsmonopol. Uppgifterna finns fortfarande kvar, fria att 

söka och samla av alla som önskar upprätta en liknande databas. Hon framhåller att sui 

generis-skyddet likt upphovsrätt, till skillnad från patenträtt, endast förbjuder kopiering. Då 

skyddet avser anskaffning av data, och inte skapande, menar Derclaye att det knappast 

någonsin kan uppstå monopol. Allmänhetens tillgång till informationen påverkas därför 

inte av nivån på investeringskravet, uppgifterna finns tillgängliga oavsett.161 Derclaye anser 

ändå att väsenlighetskravet måste tolkas med respekt för Direktivets syfte och lagstiftarens 

avsikt. Genom att ge incitament till skapande ska informationsmarknaden gynnas. Om 

endast stora databaser skyddades skulle Direktivet missa sitt mål att utveckla 

informationsmarknaden. Ett lågt krav på investeringens storlek främjar därmed skapandet 

av små och medelstora databaser och skapar större jämlikhet än ett högt krav.162 Derclaye 

betonar också att ett högt krav riskerar att leda till att offentliggörandet av databaser 

fördröjs till dess att en väsentlig investering säkerligen gjorts. Detta skulle hindra tillgången 

på databaser och stå i strid med Direktivets syfte. Slutligen menar Derclaye att det faktum 

att ett lågt krav är lättare att tillämpa kan anföras som stöd för ett lågt krav, även om hon 

anser argumentet vara svagare än övriga. 

 

                                                           
159 Leistner, Legal Protection for the Database Maker - Initial Experience from a German Point of View, 33 
IIC 439 s. 450. 
160 Ibid. s. 14. 
161 Derclaye, Database Sui Generis Right: what is a substantial investment? A tentative definition, IIC 2005, s. 
14. 
162 Ibid. s. 15. 
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Av redogörelsen ovan framstår författarnas ställningstaganden och motiveringar som 

spridda. Vissa mönster kan dock urskiljas. Praktiska argument återkommer hos flera av 

författarna. De positiva effekterna i form av ökat incitament används både för att motivera 

ett högt och ett lågt skydd. Avvägningen mellan behovet av skydd och allmänhetens fria 

tillgång till information och de problem som förknippas med informationsmonopol 

används även det för att motivera ett högt såväl som ett lågt krav. De spridda åsikterna och 

det faktum att liknande argument används för att motivera motsatta tolkningar leder till att 

doktrinen inte kan anses erbjuda en gemensam tolkning av hur gällande rätt bör förstås. 

Nedan undersöks närmare hur de nationella domstolarna tolkat kravet på investeringens 

väsentlighet. 

 

5.4.4 Nationell praxis 
 

5.4.4.1 Allmänt 

 

Den praxis som finns från de nationella domstolarna är väldigt varierande vad gäller 

storheten på den investering som åberopats. I vissa fall rör det sig om miljoner av den 

aktuella valutan och i andra fall handlar det om mindre arbetsinsatser för att ordna 

uppgifter alfabetiskt. De mest intressanta fallen för att avgöra var gränsen för väsentlighet 

dras är de fall där skydd erkänts trots en liten investering och de fall där skydd nekats trots 

att en investering gjorts. De fall där investeringarna är särskilt stora redogörs därför för 

endast i korthet. I ett försök att göra den relativt stora mängden praxis överskådlig har 

målen redogjorts för utifrån storheten av investeringen. På grund av investeringarnas 

varierande karaktär ska inte ordningen vilken målen redogjorts för ges för stor betydelse. 

Då Direktivet ålägger samtliga medlemsstater en skyldighet att förverkliga det avsedda 

resultatet ska avgörandena från samtliga nationella domstolar tillmätas samma betydelse. 

Redogörelsen av nationell praxis är därför inte begränsad till svensk rätt. 

 

5.4.4.2 Större investeringar 

 

I fallet Telecom v. MA Editions163 erbjöd MA en tjänst innehållande en telefonkatalog på sin 

hemsida www.annu.com. Uppgifterna på hemsidan kom direkt från France Telecom. 

Genom tjänsten kunde kunder ringa gratis genom att MA avbröt och återkopplade samtalet 

                                                           
163 Com. Court of Paris, 18 juni 1999, fallet är refererat av Hugenholtz, 2001, s. 6.  
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efter tre minuter. Den franska domstolen fann att MA:s databas innebar en väsentlig 

investering. Den årliga kostnaden för att samla data var 155 miljoner franska francs och 

kostnader för underhåll och granskning uppgick till 50 miljoner franska francs. 

I ett svenskt Hovrättsavgörande mellan ATG och Unibet hävdade ATG skydd för sina 

startlistor vilka företaget upprättat i egenskap av anordnare av hästkapplöpning.164 ATG 

hade lagt 70 miljoner kronor, motsvarande 70,000 timmar, på att utforma ett system för 

anskaffning, granskning och presentation innan databasen togs i bruk. Under de första åtta 

åren investerades sedan ytterligare 116 miljoner kronor på att utveckla och förbättra 

databasen. Därutöver tillkom en väsentligt kvalitativt investering genom intellektuella 

prestationer som förutsatte kunskap om hästsporten och tävlingsverksamheten. Domstolen 

ansåg att de sammanlagt 186 miljoner kronor som investerats var att anse som väsentligt. 

Domstolen ansåg också att designen av databasen innebar en avancerad intellektuell 

utmaning, varför även en kvalitativt väsentlig investering förelåg. 

 

I ett avgörande med Deutsche Telekom som klagande ansåg den tyska högsta domstolen att 

en CD innehållande Deutsche Telekoms telefonbok var resultatet av en väsentlig 

investering.165 Svaranden skulle ha behövt betala 93 miljoner tyska mark för att använda 

uppgifterna i telefonboken. Fallet avgjordes 1999, innan EU-domstolen avgjorde huruvida 

databaser innehållande skapade uppgifter skulle skyddas.166 Det är möjligt att den tyska 

högsta domstolen nått en annan slutsats idag. Värderingen av investeringarnas väsentlighet 

har dock inte förändrats genom EU-domstolens avgöranden, varför fallet fortfarande är av 

betydelse.  

 

I Übernahme einer Gesetzsammlung im Internet167 ansågs en databas bestående av samlade lagar 

utgöra en väsentlig investering. Det hade kostat 400'000 tyska mark att skapa databasen, 

samt flera års arbetskraft. 

 

Den engelska domstolen fann i fallet BHB v. Hill att en databas innehållande uppgifter om 

exempelvis skott på mål, gula och röda kort och frisparkar i samband med fotbollsmatcher 

utgjort en väsentlig investering.168 Kostnaden för att förse databasen med information 

                                                           
164 HovR T 2179-11. 
165 German Supreme Court, 6 May 1999, I ZR 199/96, fallet är refererat av Hugenholtz 2001, s. 7. 
166 Svenska Spel, Veikkaus, OPAP och BHB. 
167 Munich District Court, 8 augusti 2002, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 8. 
168 High Court of Justice, Chacery Division, Patents Court, Case No: HC 2000 1335. 
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uppgick till 4 miljoner pund per år, inkluderat cirka 80 anställda och omfattande mjuk- och 

hårdvara. 

  

Den franska domstolen fann i Credinfor v. Artprice.com [Credinfor] att databasproducenten 

hade samlade tillgångar om 1,268,000 francs 1999 och 5,272,000 francs 2001 samt att 

antalet anställda ökat från 25 till 59 under samma år visade att en väsentlig investering 

gjorts, utan att resonera kring huruvida hur mycket av tillgångarna som spenderats på 

anskaffning, granskning och presentation av databasen.169 

 

I ett annat franskt fall, Cadremploi v. Keljob, rörande två hemsidor innehållande 

anställningsannonser ansågs Cadremploi ha visat att en väsentlig investering gjorts.170 Att 

verifiera uppgifter och uppdatera databasen krävde fyra heltidsanställda vilket sammantaget 

värderades till 53,658,000 francs i arbetstid och utrustning. 

 

I ett tredje franskt avgörande, Groupe Miller Freeman v. Tigest, ansåg domstolen att kataloger 

innehållande information om utställare som Groupe Miller Freeman publicerade inför varje 

mässa företaget anordnade var resultat av en väsentlig investering.171 Katalogerna innehöll 

information om utställarnas firma, adress, telefonnummer, faxnummer, varumärken, varor 

och ansvarig utställare. Databasen ansågs utgöra en väsentlig investering på grund av 

antalet av utställare (cirka 100,000 per mässa) och behovet av att uppdatera listan varje år. 

Man hade också visat att en väsentlig investering förelåg i att skapa katalogen med 

utställarna då datorer använts och avtal ingåtts med konsulter. Denna investering uppgick 

till tusentals francs. 

 

Arbetsdomstolen prövade till följd av ett en före detta anställd tagit med sig en 

kunddatabas till en konkurrent huruvida databasen var skyddad.172 Databasen bestod av 

cirka 21,000 informationsposter. Evry som utvecklat databasen menade att det lades 1,000 

timmar per år på att uppdatera och utveckla databasen. Arbetet att samla ny information, 

som främst bestod av möten och kontakter med kunder,  uppskattades till 5,000-7,000 

timmar per år. Sammantaget uppskattades Evry ha investerat över 20,000,000 kronor 

                                                           
169 Paris CA, 4th chamber, sec. B., Jurisdata, No. 223155, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 8. 
170 Paris Court of First Instance, 3rd chamber, 5 September 2001, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 
8. 
171 Paris Court of First Instance, 22 June 1999, PIBD, 1999, No. 686, fallet är refererat av Derclaye i IIC 
2005, s. 8 f. 
172 AD 2015 nr 39. 
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mellan 2008 och 2012 i kunddatabasen. Investeringen ansågs kvantitativt och kvalitativt 

väsentlig. 

De investeringar som varit i fråga i rättsfallen ovan har alla avsett betydande summor och, 

eller, arbetskraft. De högsta beloppen ligger kring 186 miljoner av relevant valuta och de 

lägsta kring 400,000 exklusiva flera års arbetskraft. Det får anses klart att de nationella 

domstolarna anser att investeringar av denna storlek är väsentliga i den mening som avses i 

Direktivets artikel 7(1). 

 

5.4.4.3 Medelstora investeringar 

 

Det finns flera rättsfall där den investering som gjorts varit lägre. I ett fall från Belgien, 

UNMS v. Belpharma173 [UNMS], prövades om en databas innehållande kontaktuppgifter till 

personer vilka jobbade för självhjälpsgrupper i den fransktalande delen av Belgien var ett 

resultat av en väsentlig investering. En socialsekreterare och en assistent vilka jobbat med 

databasen på heltid under tio års tid ansågs utgöra en väsentlig investering. 

 

I ett andra belgiskt fall, Spot v. Canal Numedia [Spot], prövades om en hemsida innehållande 

samtliga belgiska biografers program skulle anses skyddad.174 Investeringen bestod i 

utvecklandet av en metod att samla data, utvecklandet av nödvändig mjukvara för att skapa 

databasen, det kontinuerliga arbetet i verifiering och insortering samt det proaktiva arbetet 

för att inkludera alla Belgiens biografer. Investeringen ansågs väsentlig då svaranden behövt 

betala 30,000 belgiska francs per månad för att använda databasen. 

 

I målet Football Dataco vid den engelska domstolen bedömdes om arbete med att samla 

uppgifter om gula kort, frisparkar med mera utgjorde en väsentlig investering.175 

Uppgifterna insamlades av före detta professionella fotbollsspelare som vid en vanlig 

lördag tillsammans bevakar 65 matcher. Kostnaderna uppgick till ungefär 600,000 pund per 

säsong. Investeringen ansågs väsentlig. 

 

                                                           
173 Court of Brussels 16 March 1999, fallet är refererat av Hugenholtz 2001, s. 5. 
174 Brussels Court of First Instance, 18 January 2001, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 10. 
175 High Court of Justice, Chancery Division , Case No: HC10 C01377. 
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I Cap Equilibre & M. Lairis v. Milloz [Cap Equilibre] hade käranden upprättat en hemsida 

bestående av 30,000 recept.176 Arbetet skulle enligt käranden ha krävt 15,000 timmar, 

motsvarande cirka sju års tid. En väsentlig investering ansågs föreligga. 

 

I det finska upphovsrättsrådet prövades om en databas bestående av mer än 8,000 klassiska 

och moderna musikaliska verk samt 10,000 CD-skivor innehållande tabeller med 

information om vilka år verken framförts, recensioner och annan information, sorterad i 

fallande ordning efter vilket betyg som gavs i recensionen, utgjorde en väsentlig investering. 

Sammanställningen hade tagit tre till fyra år.177 Investeringen ansågs väsentlig.  

 

5.4.4.3 Mindre investeringar 

 

I PR Line v. Newsinvest [PR Line] tog domstolen ställning till om PR Lines databas var 

skyddad till följd av en väsentlig investering.178 PR Line spred finansiella uppgifter på sin 

hemsida. Uppgifterna bestod bland annat av pressmeddelanden och finansiella rapporter. 

PR Line samlade in, verifierade uppgifternas ursprung, modifierade dem, inkluderade html-

taggar, sorterade dem, lade till datum och tid och lade sedan upp informationen på sin 

hemsida. Företaget uppdaterade informationen var 30:e minut. Domstolen ansåg att 

insamlandet av uppgifterna som krävde flera timmars arbete var väsentligt.  

 

I Sonacotra v. Syndicat Sud Sonactora [Sonacotra] prövade den franska domstolen om en databas 

bestående av 1,650 anställdas email-addresser var ett resultat av en väsentlig investering.179 

Sonacotra ansågs ha gjort en väsentlig ekonomisk och mänsklig investering i utveckling, 

underhåll och uppdatering av databasen. Sonacotra kunde visa fakturor till stöd för sin 

investering. Det utvecklas i domskälen inte närmare vilken summa som faktiskt investerats. 

Med tanke på det begränsade antalet anställda och det faktum att endast en uppgift angavs 

för varje anställd är det svårt att tänka att arbetet krävs så mycket mer än ett par veckors 

arbete för en person. Jämfört med det arbete som krävdes i PR Line, Cap Equilibre, Spot, 

UNMS och avgörandet från det finska upphovsrättsrådet framstår kravet som mycket lågt i 

detta avgörande.  

                                                           
176 Paris Court of First Instance, 11 June 2003, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 10. 
177 TN 1999:13, fallet är refererat av Virtanen i Evolution, Practice and Theory of European Database IP 
Law, s. 188. 
178 Nanterre Com. Court, 16 May 2000, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 10. 
179 Paris Court of First Instance, 3rd chamber, 2nd sect., 25 April 2003, fallet är refererat av Derclaye i IIC 
2005, s. 10 f. 
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I två tyska avgöranden med samma käranden prövades om en databas hänförlig till en 

söktjänst med vilken användare kunde söka efter annonser på andra hemsidor var skyddad 

under direktivet.180 Överförandet av annonser från offline-versionen av databasen till 

online-versionen tillsammans med den kontinuerliga granskningen och verifieringen av 

uppgifterna ansågs utgöra en väsentlig investering. Derclaye menar att domstolen godtog 

en relativt låg investering som väsentlig.181 Domstolen prövade inte graden av investering 

närmare, utan uttalade enbart att det kontinuerliga mottagandet och den redaktionella 

bearbetningen av annonserna är sammankopplat med en relevant insats av personal- och 

materialkostnader. Typiskt för fallen är att det löpande arbetet med databasen lett till att en 

väsentlig investering ansetts föreligga.  

 

Ytterligare ett fall där en relativt låg investering godtagits är NVM v. De Telegraaf.182 I fallet 

ansågs insamlandet och underhållandet av uppgifter om tusentals fastigheter innebära en 

väsentlig investering. Domstolen uttalade att även ett utdrag av en liten del skulle innebära 

att utdrag av en väsentlig del gjordes då en så liten del av uppgifterna kan vara av stor vikt 

för slutanvändaren. Avgörandet har utsatts för kritik. Hugenholtz menar att domstolens 

metod är felaktig och ger upphov till skydd i viktig information istället för investeringen i 

databasen.183 Beaktandesatserna 45 och 46 stadgar att rätten att förhindra utdrag och/eller 

återanvändning utan tillstånd inte ger upphov till någon utvidgning av upphovsrätten till 

enkla fakta eller data. Inte heller någon ny rätt för dessa fakta eller data ska uppstå till följd 

av rätten att hindra utdrag och/eller återanvändning.  Jag delar Hugenholtz uppfattning om 

att domstolen beaktat värden som inte medges enligt Direktivet. Som ovan nämnts bör 

rekvisitet investering tolkas extensivt. Kravet på att investeringen ska vara väsentlig i 

kvalitativt eller kvantitativt hänseende bör som visat inte hindra att typen av investering 

som godtas ska begränsas. Investeringar är kvantifierbara och icke kvantifierbara. Vad som 

däremot framgår tydligt av Direktivets artikel 7 (1) samt beaktandesatserna 19, 39, 40 och 

42 är att investeringen som gjorts, oavsett karaktär, ska vara väsentlig. Det finns en tydlig 

objektiv koppling mellan investeringen och kravet på dennas storhet. Detta bekräftas också 

av  kopplingen mellan vad som utgör väsentliga utdrag och vilka delar av databasen som är 

resultat av en väsentlig investering.184  

                                                           
180 Berlin District Court, 8 October 1998, 16 O 448/98 & Cologne District Court, 2 December 1998, 28 O 
431/98, fallen är refererade av Derclaye i IIC 2005, s. 11. 
181 Derclaye, IIC 2005, s. 11. 
182 President District Court of the Hague 12 September 2000, fallet är refererat av Hugenholtz 2001, s. 11. 
183 Davison & Hugenholtz, Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database 
right, EIPR nr. 3 2005, s. 9. 
184 BHB p. 73 & p. 82 och Derclaye i Geiger, Constructing European Intellectual Property, s. 344 f. 



48 

 

Väsentligheten är den objektiva storheten av investeringen. Något utrymme att beakta 

investeringens subjektiva betydelse för slutanvändaren bör därför inte finnas vid värdering 

av investeringen. Domskälen bör därför enligt min mening inte beaktas i de delar det avser 

värdering av investeringen. 

 

I ett annat fall där kravet på investeringen satts relativt lågt är Directmedia v. Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg.185 Domstolen prövade i fallet om en diktsamling innehållande rubrikerna 

på de 1,100 mest framträdande dikterna i tysk litteratur mellan 1720 och 1933 vilken 

publicerats på internet var skyddad under Direktivet. Domstolen fann att så var fallet efter 

att ha ställt en rad tolkningsfrågor till EU-Domstolen.186 Mängden uppgifter kan jämföras 

med de i fallet Sonacotra där databasen bestod av ytterligare 500 uppgifter. Arbetet att välja 

ut de dikter som författaren anser vara de 1,100 främsta bland det stora antalet tillgängliga 

verk måste anses vara en betydligt större kvalitativ investering än att notera anställdas 

email-adresser. Det kan också antas ha tagit betydligt mer tid i anspråk, varför den även 

sannolikt är kvantitativt större än den investering som var aktuell i Sonacotra. Den 

investering som godtogs i Sonacotra måste därför anses vara lägre än den i detta fall.  

 

Ytterligare ett fall där en låg investering godtagits är Datenbankeigenschaft von 

Hyperlinksammlungen.[Datenbank] 187 I målet prövade den tyska domstolen om en samling 

länkar utgjorde en väsentlig investering. Domstolen resonerar utförligt kring vad kravet 

väsentlighet bör innebära. Domstolen är av uppfattningen att kravet på investeringen inte 

bör vara högt. Domstolen redogör för aktuell doktrin på området. Det konstateras att 

uppfattningarna bland författarna är spridda. Vissa anser att väsentlighet enligt vanligt 

språkbruk måste anses ge uttryck för ett högt krav, medan andra anser att väsentligheten 

uppställer ett krav på ett minimum av insats vilken försatt utföraren i en kommersiellt 

användbar position. Domstolen anser att uttrycket "det som är värt att kopiera är värt att 

skydda" ska vara vägledande vid bestämmande av kravet på investeringen. Domstolen 

finner stöd för sin uppfattning i beaktandesatserna samt i Direktivets syfte. Enligt 

beaktandesats 19 ska en samling låtar på en CD normalt inte anses utgöra en väsentlig 

investering. Domstolen anser att detta ger uttryck för att samlingar vilka krävt en minimal 

tidsinsats ska skyddas.  

  

                                                           
185 Bundesgerichtshof, 25.3.2010 I ZR 47/08, fallet är refererat av Virtanen i Poem Title List III, A Little 
Database Outro, European Journal of Law and Technology, 2011. 
186 C-304/07. 
187 AG Rostock, 20.02.2001, 49 C 429/99, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 12 ff. 
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Jag tolkar domstolens argumentation som att den förstått beaktandesatsen på så sätt att det 

ger uttryck för att en sådan CD är en investering som med mycket liten marginal är för liten 

för att anses väsentlig. Jag är inte övertygad om att domstolens tolkning av beaktandesatsen 

i denna del är korrekt. Det faktum att det stadgas att en samling verk på en CD "normalt" 

inte ska vara anses vara resultatet av en väsentlig investering öppnar delvis för att storleken 

på investeringen kan befinna sig precis under gränsen för vad som avsetts med kravet på 

väsentlighet. Den kan dock lika gärna befinna sig långt under densamma. Det finns i övrigt 

inget som antyder att investeringen i att samla och ordna låtar på en CD ansetts vara en 

investering som precis är för liten för att vara väsentlig. Investeringen skulle lika gärna, utan 

att strida mot beaktandesatsens ordalydelse, kunna vara alldeles för liten för att ens närma 

sig väsentlig. Beaktandesats 19 bör därför enligt min mening inte kunna anses ge uttryck för 

att alla investeringar vilka är större än den som krävs för att sammanställa verk på en CD 

ska anses utgöra väsentliga investeringar.  

 

Domstolen finner dock även stöd för sin uppfattning i Direktivets syfte. Den anser att om 

endast stora databaser skulle erkännas skydd skulle syftet att främja 

informationsmarknaden inte uppnås. Alla databaser bidrar till utvecklingen av 

informationsmarknaden. Risken för informationsmonopol nedtonas då de existerande 

uppgifterna kan samlas fritt av alla, även om små databaser skyddas. Istället ser domstolen 

en risk för monopolisering om små databaser inte skyddas mot otillbörlig återanvändning. 

Om små databaser inte skyddas saknas incitament att investera, kvar blir bara de stora 

databaserna. Domstolen fortsätter med att ta slutlig ställning till vilka investeringar som inte 

ska anses väsentliga. Mycket enkla samlingar av uppgifter ska enligt domstolen inte 

skyddas. Dessa kan till exempel vara små privata samlingar av adresser eller små samlingar 

av "bon mots" vilka skapats slumpartat. Efter att ha fastslagit hur kravet på väsentlighet 

bör förstås uttalar domstolen att den i målet aktuella samlingen av länkar var resultat av en 

kvalitativt väsentlig investering, varför det inte var nödvändigt att närmare undersöka om 

investeringen också var kvantitativt väsentlig. Domstolens krav på väsentlighet måste anses 

vara låg jämfört med de ovan nämnda avgörandena. Även i förhållande till avgörandet 

Sonacotra i vilket en lista med email-adresser till 1,650 anställda ansågs utgöra en väsentlig 

investering framstår domstolens krav som lågt. Listan i Sonacotra är i kvantitativt hänseende 

en betydligt större investering än en sådan liten privat samling av adresser som domstolen 

anser ska utgöra gränsen för väsentlighet.  
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I ett annat fall där databasen bestod av länkar är Kidnet v. Babynet.188 Sammanlagt bestod 

databasen av 251 länkar vilka var ordnade alfabetiskt på en hemsida. Det löpande 

underhållet och uppdaterandet av länksamlingen krävde konstant kontakt med olika 

tjänsteleverantörer och experter hos käranden. Databasen ansågs vara resultatet av en 

väsentlig investering då käranden lagt ned mycket tid, arbetskraft och energi för att bygga 

hemsidan med dess komponenter. Arbetet bestod bland annat av omfattande utredning, 

kontakt med organisationer och föreningar samt kontroll av lämpligheten av länkar med 

experter. 

 

Den tyska högsta domstolen fann i ett avgörande från 2005 att en tio-i-topp-lista vilken 

publicerades varje vecka var ett resultat av en väsentlig investering hänförlig till insamlandet 

och granskningen av uppgifterna.189 Domstolen ansåg att kostnader för att engagera 

konsulter i insamlandet av data samt avancerade system för insamlande och bestämmande 

av data som relevanta investeringar. Domstolen framhöll att uppgifterna om verkens 

popularitet och förekomst i etern vara sådana uppgifter som är fria för alla att söka och 

samla. En konkurrent hade med motsvarande ekonomisk prestation kunnat uppnå samma 

resultat. Topplistan kan tyckas trivial och erkännande av skydd för densamma ge uttryck 

för ett lågt ställt krav på investeringen. Det faktum att databasen endast består av tio 

uppgifter behöver enligt min mening inte ha något samband med den bakomliggande 

investeringen. En CD-skiva som normalt innehåller tio till tjugofem låtar har  uttryckligen 

som huvudregel undantagits skydd.190 Det bör noteras att Direktivet inte uppställer något 

krav på databasens storlek mer än att det ska vara en samling uppgifter.191 I Beaktandesats 

19 anges att undantaget för CD:s beror på att investeringen normalt är för låg, inte att det 

är för få sammanställda uppgifter. Den som sammanställt en lista med världens två bästa 

restauranger där konsulter engagerats för att utifrån vissa kriterier besöka och bedöma de 

tio högst ansedda restaurangerna i världens alla länder för att fastställa vilka två som är 

absolut bäst, bör kunna anses ha gjort en väsentlig investering i anskaffning, även om 

databasen endast består av två uppgifter. Det faktum att topplistan i avgörandet endast 

består av tio uppgifter bör därför inte förstås som att investeringen per automatik är låg.  

                                                           
188 Landgericht Köln, 25e aug 1999, 28 0 527/98, fallet är refererat av Hugenholtz 2001, s. 8 och Virtanen i 
Evolution, Practice and Theory of European Database IP Law, s. 188. 
189 BGH, Urteil v. 21.07.2005, Az. I ZR 290/02, fallet är refererat i First Evaluation of Directive 96/9/EC on 
the legal protection of databases, s. 11 f. 
190 Beaktandesats 19. 
191 Se Defintionen av "databas" i Direktivets art. 1 (1) 
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I fallet framgår att analysen av marknadsuppgifterna krävt både konsulter och avancerad 

programvara.  

 

5.4.4.4 Investeringar vilka inte ansetts väsentliga 

 

I flera fall har domstolarna ansett att det förvisso gjorts en investering, men denna saknat 

relevans då investeringen varit hänförlig till skapande av uppgifter istället för anskaffning, 

granskning eller presentation.192 Dessa fall är inte av intresse för att utreda var gränsen för 

väsentlighet går. Nedan redogörs istället för de fall där en relevant investering gjorts, men 

som ansetts vara oväsentlig. 

 

Fallet AMC Promotion v. CD Publishers Construct Data Verlag GmbH [AMC Promotion] rörde 

en databas bestående av uppgifter vilka kategoriserats alfabetiskt.193 Investeringen i arbetet 

att kategorisera uppgifterna ansågs av den franska domstolen vara oväsentlig. Det framstår 

som att domstolen tagit ställning till huruvida den alfabetiska kategoriseringen kan utgöra 

en kvantitetsmässigt väsentlig investering i presentation. En kvalitetsmässigt väsentlig 

investering bör enligt min mening vara utesluten när kategoriseringen sker alfabetiskt. 

Detta arbete kan inte anses kräva någon intellektuell prestation. En databas innehållande 

alfabetiskt ordnade element bör som tidigare visats kunna skyddas om anskaffning eller 

granskning av uppgifterna krävt en väsentlig investering. Det berördes dock inte i 

domskälen. 

 

Som redogjorts för ovan i fallet Datenbank gav den tyska domstolen uttryck för 

uppfattningen att gränsen för väsentlighet bör dras vid små privata samlingar av adresser 

eller små samlingar av "bon mots" vilka skapats slumpartat. Dessa ska enligt domstolen 

inte anses vara resultat av en väsentlig investering.194 

 

  

                                                           
192 Se t.ex. NJA 2005 s 924. 
193 Paris Com. Court, 16 February 2001, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s. 11. 
194 AG Rostock, 20.02.2001, 49 C 429/99, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005, s 12 ff. 
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5.4.4.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan några generella tendenser iakttas i de nationella domstolarnas 

behandling av väsentlighetsrekvisitet. Den lägsta gräns för investeringens väsentlighet i 

fallen som redogjorts för ovan verkar vara den som framkommer i PR Line, Sonacotra och 

Datenbank. I fallen ansågs flera timmars arbete i att samla uppgifter, utveckling och 

underhåll av en databas bestående av 1,650 email-addresser samt det intellektuella arbetet i 

att skapa en samling länkar utgöra väsentliga investeringar. Investeringar vilka däremot 

ansetts allt för obetydliga för att anses väsentliga är de som kommit till uttryck i fallen 

AMC Promotion och Datenbank. I avgörandena ger domstolarna uttryck för att väsentlig 

investering inte kan förstås så att det omfattar alfabetiskt ordnande av uppgifter eller små 

privata samlingar av adresser och små samlingar av "bon mots" vilka skapats slumpartat. 

Av redogörelsen framstår den nivå vilken de nationella domstolarna är beredda att hålla en 

investering som väsentlig under Direktivet vara relativt låg.195 I jämförelse med den 

diskussion som förs i doktrinen framstår domstolarnas inställning ligga nära den som 

framförs av de som förespråkar ett lågt ställt krav på investeringen. Det kan konstateras att 

domstolarna överlag inte utvecklar vad som bör krävas av investeringen och hur väl den 

aktuella investeringen uppfyller kraven, utan konstaterar oftast ganska summariskt att 

investeringen varit väsentlig.  

 

Med undantag för fall från de svenska domstolarna är det mycket få avgöranden där 

domstolarna resonerat kring, eller funnit att en investering till följd av en intellektuell 

prestation varit kvalitativt väsentlig. Bedömningen görs istället oftast utifrån kvantitativa 

kriterier i form av pengar och arbetstid. Det kan tänkas att det kvalitativa kriteriet är lättare 

att tillämpa, särskilt om ett lågt krav på investeringen accepteras. Domstolen behöver då 

inte göra några närmare bedömningar av huruvida några särskilda intellektuella prestationer 

krävts, och om dessa i så fall varit väsentliga eller inte. Den summariska tillämpningen av 

väsentlighetsrekvisitet kan antas grundas i Direktivets otydlighet och frånvaron av 

vägledning från EU-domstolen. Att väsentlighetsrekvisitet inte tillämpas med större 

omsorg är olyckligt då kravet på investeringens storlek får betydelse för den fria tillgången 

på information efter det att EU-domstolen fastslagit att en databas bestående av skapade 

uppgifter kan skyddas. Detta utvecklas närmare nedan i kapitel sex. 

 

                                                           
195 Se även Lorentzen i NIR 2004 s. 125. 
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Av redogörelsen ovan kan vissa drag i domstolarnas tolkning av Direktivet identifieras. Det 

bör i sammanhanget framhållas att det är möjligt att en annan domstol än den som dömt i 

ett visst fall gjort en annorlunda bedömning av de fall där investeringen varit särskilt låg. 

Den praxis som finns, särskilt för fall med mindre investeringar, är mycket begränsad. Av 

dessa anledningar bör inte för stora slutsatser dras utifrån existerande nationell praxis. Som 

ovan nämnts fyller dock redogörelsen ändå ett syfte. 
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6 Avslutande analys 
 

6.1 Analysens utgångspunkt 
 

En analys av hur rekvisitet väsentlig investering borde förstås bör ha sin utgångspunkt i 

syftet bakom Direktivet. Som inledningsvis nämnts motiveras immateriella rättigheter av 

deras bidrag till yttrandefrihet och kulturell mångfald, men också av deras bidrag till den 

ekonomiska utvecklingen. Det skydd för icke-originella databaser som introducerades 

genom databasdirektivets art. 7 är som visat starkt präglat av ekonomiska överväganden. 

Sui generis-skyddet introducerades i syfte att lösa de specifika problemen som uppstod i 

samband med att de databaser som ofta var resultat av omfattande investeringar inte 

erbjöds upphovsrättsligt skydd. Frånvaron av skydd ansågs ha en negativ effekt på den inre 

marknaden då detta antogs ha en avhållande effekt på viljan att investera i databaser. 

Genom att erbjuda incitament till investeringar i form av juridiskt skydd skulle 

investeringar i databaser öka vilket också antogs leda till en bättre fungerande inre marknad 

genom ökad informationsspridning. Sui generis-skyddet är exempel på utilitaristiska hänsyn 

där erkännandet av ensamrätten genom ökat skapande i slutändan förväntas leda till ökat 

värde för samhället.196 För att den utilitaristiska idén ska uppfyllas krävs dels att 

ensamrätten faktiskt leder till ett ökat skapande, samt att ensamrätten inte är mer 

omfattande än vad som krävs. En alltför omfattande ensamrätt hindrar nämligen 

allmänheten från att tillgå uppgifterna, utan att någon ytterligare nytta skapas. Detta kan få 

motsatt effekt och leda till hinder för den ekonomiska utvecklingen, exempelvis då 

informationsintensiva verksamheter får svårt att tillgå nödvändig information. Analysen av 

hur kravet på en väsentlig investering bör förstås bör därför utgå från syftet med 

Direktivet, för att kunna utröna hur rekvisitet bör förstås för att resultera i en lämplig 

avvägning mot allmänhetens intresse. 

 

 

 

 

                                                           
196 Ritters, CML Rev. 42, 803-807, 2005, s. 809. 
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6.2 Sambandet mellan investeringens relevans och väsentlighet 

 

De mest aktuella frågorna i samband med denna avvägning är vilka investeringar som är 

relevanta och därmed möjliga att skydda, samt vad som ska krävas av dessa i form av 

storlek för att kunna beaktas. I detta arbete behandlas frågorna separat, så görs även ofta i 

doktrinen. Jag anser dock att det finns ett sambandsförhållande mellan å ena sidan 

relevanta investeringar och kravet på deras väsentlighet, och å andra sidan allmänhetens fria 

tillgång till information. Som kommer att framgå nedan kan nämligen investeringens 

väsentlighet vara avhängig vilka investeringar som anses relevanta. Det är därför 

nödvändigt att behandla frågorna om relevans och väsentlighet tillsammans för att kunna 

avgöra hur kravet på en väsentlig investering bör förstås för att utgöra en lämplig 

avvägning mot allmänhetens intresse. 

 

De problem som sui generis-skyddet orsakar är som framgått ovan särskilt den potentiella 

inskränkning i allmänhetens fria tillgång till information som uppstår i samband med 

erkännandet av skydd. Problemet blir särskilt tydligt i samband med sole source-databaser 

där databasproducenten är den enda källan till informationen. Ett erkännande av skydd för 

sole source-databaser riskerar exempelvis att leda till att det blir omöjligt för 

vadhållningsverksamheter att bedriva sin verksamhet. Det kan också tänkas hindra nya 

produkter och tjänster så som nummerpresentationsapplikationer från att utvecklas, till 

nackdel för den inre marknaden. EU-domstolen har genom sina fyra avgöranden Veikkaus, 

Svenska Spel, OPAP och BHB klargjort att gällande rätt ska förstås så att skapade uppgifter 

inte kan anses anskaffade.197 Inte heller investeringar i anskaffning, granskning eller 

presentation vilka är oskiljaktigt länkade till skapandet av uppgifterna kan beaktas vid 

bedömningen av om databasen är resultatet av en väsentlig investering.198 En databas 

bestående uteslutande av skapade uppgifter, vilka producenten kan vara den enda källan till, 

kan ändå skyddas om resurser lagda på presentation eller granskning under tiden databasen 

är i bruk föranlett en väsentlig investering.199 

 

 

                                                           
197 Veikkaus p. 36, Svenska Spel p. 26, OPAP p. 42 och BHB p. 33.   
198 Veikkaus p. 39, Svenska Spel p. 29, OPAP p. 45 och BHB p. 36.   
199 Ibid. 
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Derclaye framhåller i sin analys att hon inte ser någon risk för att informationsmonopol 

uppstår.200 Hon menar att då skyddet avser anskaffning av data, och inte skapande, det 

knappast någonsin kan uppstå sådana informationsmonopol. Uppgifterna finns enligt 

Derclaye fortfarande fria att söka och samla av alla som önskar upprätta en liknande 

databas. Allmänhetens tillgång till information påverkas enligt henne därför inte av nivån 

på investeringskravet. Samma argument framförs av den tyska domstolen i fallet Datenbank. 

 

Jag delar inte denna uppfattning. Derclaye har rätt i att EU-domstolen uteslutit att skydd 

kan uppstå till följd av väsentliga investeringar i skapande av uppgifter. De praktiska 

konsekvenserna av EU-domstolens avgöranden är dock att databaser bestående av skapade 

uppgifter visst kan skyddas, förutsatt att en relevant och självständig investering gjorts i 

granskning eller presentation. Om en sådan investering gjorts, hindras allmänheten från att 

göra utdrag ur databasen i den utsträckning som granskningen eller presentationen 

resulterat i en väsentlig investering. Att så enkelt avfärda investeringens betydelse för 

allmänhetens fria tillgång till information som Derclaye och den tyska domstolen gör är 

därför enligt min mening inte möjligt. Det är därför nödvändigt att närmare diskutera om 

nivån på investeringens storlek kan ha betydelse för allmänhetens tillgång till information 

för denna typ av databaser, samt om kravet på investeringens nivå har olika betydelse 

beroende på om uppgifterna är anskaffade eller skapade. 

 

6.3 Lågt eller högt väsentlighetskrav? 
 

6.3.1 Argument för respektive tolkning 
 

Flera skäl har anförts för ett lågt krav på investeringens storlek. Generaladvokaten ansåg att 

det var nödvändigt dels för att uppnå önskad harmonisering och för att Direktivets syfte att 

skapa incitament till investeringar annars skulle undermineras. I doktrinen har framförts att 

ett lågt krav är lättare att tillämpa. Risken att stora databasproducenter gynnas av att de små 

och medelstora producenterna lämnas utan skydd anförs också. Det anses vidare finnas en 

risk att offentliggörandet av databaser dröjer om producenten måste vänta på att 

investeringen i databasen uppnått en hög väsentlig nivå. Domstolen i Rostock framhöll i 

sina domskäl att alla databaser bör anses bidra till informationsmarknaden, stora såväl som 

                                                           
200 Derclaye, IIC 2005, s. 14 f. 
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små.201 Domstolen ansåg att det finns en risk för monopolisering om små databaser inte 

skyddas mot otillbörlig återanvändning. Om små databaser inte skyddas saknas incitament 

att investera, kvar blir bara de stora databaserna. Domstolen framför samma argument som 

Derclaye vad gäller avsaknaden av en risk för informationsmonopol, uppgifterna anses 

finnas kvar fria att samla. 

 

Förespråkare av ett högt krav anför att ett högt krav leder till att endast databaser vilka 

förtjänar skydd erbjuds ett starkt sådant. Det anses också att ett högt krav begränsar 

skyddet till de fall där det är absolut nödvändigt att uppmuntra och belöna investeringar i 

databaser. Ett sådant högt krav anses också av vissa begränsa problemen med sole source-

databaser. 

 

6.3.2 Databaser bestående av existerande uppgifter 
 

Jag anser att de argument som framförs för ett lågt ställt krav på investeringens storlek har 

goda skäl för sig i de fall de avser en databas bestående av existerande uppgifter vilka 

samlats och sammanställts. Alla databaser bör anses bidra till informationsmarknaden. Ett 

uteblivet skydd för billigare eller enklare databaser bör därför anses vara problematiskt. 

Även en enklare databas kan vara av stort värde för exempelvis vetenskaplig forskning. Ett 

lågt krav på investeringens storlek bör därför kunna anses i större utsträckning förverkliga 

Direktivets syfte att skapa incitament till investeringar. De negativa effekter som uppstår i 

form av en begränsad tillgång till information bör enligt mig, och som Derclaye och 

domstolen i Rostock framhåller, vara obefintlig. Den som vill skapa en motsvarande 

databas kan själv söka och samla uppgifterna i fråga.  

 

Argumentet att ett högt krav på investeringen leder till att endast databaser vilka verkligen 

förtjänar skydd erbjuds ett starkt sådant kan ifrågasättas. Endast det faktum att ett högt 

krav på investeringen riskerar att leda till att databasproducenter avstår från att 

tillgängliggöra sina databaser i väntan på att investeringen blivit väsentlig, är anledning att 

noga överväga argumentet. En tolkning av Direktivet som leder till hämmande av 

informationsmarknaden står i direkt strid med Direktivets syfte. Som ovan nämnts ska 

domstolarna vid en bedömning av om utdrag eller återanvändning av väsentliga delar av 

databasen gjorts först identifiera databasens minsta beståndsdel vilken utgör en väsentlig 

                                                           
201 AG Rostock, 20.02.2001, 49 C 429/99, fallet är refererat av Derclaye i IIC 2005 s. 12 f. 
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investering, för att sedan jämföra utdraget mot denna del. Ett högt krav på investeringens 

nivå leder till att denna minsta beståndsdel blir större, vilket får till följd att de utdrag som 

kan göras följaktligen blir mer omfattande. Detta är gemensamt både för enkla och billiga 

databaser såväl som för komplicerade och dyra databaser. Den minsta beståndsdel som 

utgör en väsentlig investering för en dyr databas kan potentiellt vara densamma som 

helheten av en billig databas, varpå databaserna i princip har skydd av samma omfattning. 

Det kan därför också frågas om inte ett lågt ställt krav på investeringens nivå faktiskt leder 

till ett starkare skydd. Uppfattningen att en högre nivå leder till ett starkare skydd kan 

misstänkas ha sin grund i en tanke om upphovsrättslig verkshöjd där ett mycket originellt 

verk erbjuds ett starkt skydd medan ett enklare verk till följd av avvägningen mot 

allmänhetens intresse inte kan erbjudas mer än ett begränsat skydd. Sui generis-skyddet 

utgör dock ett skydd mot kopiering, inte efterbildningar eller liknande problem som kan 

uppkomma inom upphovsrätten. Ett högt krav kan därför enligt min mening inte anses 

medföra att skyddet skulle bli starkare på så sätt som annars gäller för exempelvis 

upphovsrätter.  

 

Sammantaget anser jag därför att det för databaser bestående av existerande uppgifter bör 

anses finnas skäl som till övervägande del motiverar ett låg ställt krav på investeringen för 

att anses väsentlig. 

 

6.3.3 Databaser bestående av skapade uppgifter 
 

De argument som framförs till förmån för ett lågt krav får enligt min mening dock direkt 

motsatt effekt vad gäller databaser bestående av skapade uppgifter där en relevant 

investering i presentation eller granskning gjorts. Att ställa ett lågt krav på investeringen i 

granskning eller presentation leder till att producentens skydd för de skapade uppgifterna 

blir mer omfattande då det krävs mindre av investering för att få skydd. De negativa 

effekterna på allmänhetens fria tillgång till information blir därmed stora tidigt genom att 

ett informationsmonopol uppstår. Det är i detta avseende som sambandet mellan vad som 

ska anses utgöra relevanta investeringar och nivån på den väsentliga investeringen blir 

särkilt tydligt. De är sammankopplade och kan inte behandlas separat. 
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Ritters förespråkar ett högt ställt krav på investeringen för att begränsa de negativa 

effekterna av sole source-databaser som annars riskerar att uppstå.202 För de fall där 

databaser består av skapade uppgifter skulle de negativa effekterna av informations-

monopolet onekligen begränsas om endast de dyraste och mest komplicerade databaserna 

skyddades. På så sätt skulle omfattningen av vad som anses vara tillåtna icke-väsentliga 

utdrag vara relativt stor vilket möjliggör för allmänheten att tillgå uppgifterna. Det skulle 

dock också sannolikt leda till att incitament att investera i enklare databaser minskade. 

Vidare skulle kravet vara svårare att tillämpa vilket kan antas leda till försämrad 

harmonisering. Dessutom skulle det leda till att många producenter avhöll sig från att 

tillgängliggöra databaserna i väntan på att investeringen uppnått väsentlig nivå.  

 

De argument som talar för en låg nivå, olik den som Ritters förespråkar, är starka, men 

frågan är om inte de potentiella negativa effekterna på marknaden av ett omfattande skydd 

för sole source-databaser är så stora att de svårligen kan uppvägas av det ökade incitament 

till investeringar som potentiellt uppnås av ett lågt investeringskrav för databaser bestående 

av skapade uppgifter. Som ovan nämnts krävs för att de utilitaristiska hänsyn som ligger 

bakom regeln ska förverkligas att skyddet faktiskt leder till ökat incitament utan att vara 

mer omfattande än vad som krävs. De negativa effekterna på den inre marknaden är 

sannolikt så stora att ett sådant skydd för skapade uppgifter enligt min mening måste anses 

vara mer omfattande än vad som krävs för att skapa incitament till investering. 

Uppfattningen förstärks särskilt vid beaktande av att uppgifterna till sin karaktär är 

nödvändiga för en huvudverksamhet. De negativa effekter i form av uteblivet incitament 

för enklare databaser, försämrad harmoniseringseffekt och fördröjd publicering av 

databaser framstår trots konsekvensernas allvarlighet som mindre negativa än att ge 

producenter av sole source-databaser ett omfattande informationsmonopol genom att ge 

dem möjlighet att motsätta sig utdrag av mycket små delar av databasen. Övervägande skäl 

talar därför enligt min mening för att nivån för den väsentliga investeringen bör sättas högt 

för sådana databaser som består av skapade uppgifter där en relevant väsentlig investering 

har gjorts i exempelvis presentation eller löpande granskning. 

 

 
  

                                                           
202 Ritters, CML Rev. 42, 803-807 2005, s. 821.   
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6.3.4 En gemensam väsentlighetsnivå? 
 

Kravet på investeringens nivå kan alltså enligt min mening motiveras olika beroende på 

karaktären av de uppgifter vilka utgör databasen. För databaser bestående av existerande 

uppgifter talar övervägande skäl för att tillämpa ett lågt krav. För databaser bestående av 

skapade uppgifter talar motsatsvis övervägande skäl för att tillämpa ett högt krav. Hur ska 

en sådan motsättning hanteras? Som ovan nämnts är skyddsobjektet för sui generis-skyddet 

den investering i anskaffning, granskning eller presentation som gjorts. Skydd för vissa 

databaser kan därför uteslutas antingen genom att investeringen inte anses relevant eller 

väsentlig. En tänkbar lösning för att komma tillrätta med motsättningen skulle därför 

kunna vara att anse investeringar i presentation och granskning av skapade uppgifter som 

icke-relevanta investeringar, i enlighet med spin-off doktrinen. EU-domstolen slog dock 

fast att sådana investeringar ska anses relevanta. Mot bakgrund av de negativa 

konsekvenser som följer av att erkänna skydd för sole source-databaser i förhållande till det 

ökade incitament som dessa producenter erhåller för investeringar hänförliga till deras 

huvudverksamhet anser jag det olyckligt att EU-domstolen inte tillämpade spin off-

doktrinen i större utsträckning genom att anse alla investeringar i samband med skapade 

uppgifter som icke-relevanta. 

 

Kan investeringens nivå bestämmas så att de negativa konsekvenserna inte förverkligas? 

Att välja att tillämpa en och samma nivå för investeringens väsentlighet oberoende av om 

databasen består av skapade eller existerande uppgifter leder enligt mig till negativa 

konsekvenser oavsett om nivån sätts högt eller lågt. Direktivets syfte att skapa incitament 

till investeringar för att stärka den inre informationsmarknaden förfelas som ovan visats av 

de negativa konsekvenser vilka följer med respektive nivå oavsett om denna är hög eller låg. 

De flesta av argumenten för ett lågt krav är bara sanna för databaser bestående av 

existerande uppgifter medan argumenten för ett högt krav bara stämmer för databaser 

bestående av skapade uppgifter. Det är därför enligt min mening inte möjligt att komma till 

rätta med motsättningen genom att sätta en låg eller hög nivå vilken tillämpas oavsett om 

databasen består av skapade eller existerande uppgifter.  
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Det framstår som att det lämpligaste alternativet skulle vara att tillämpa en enhetlig låg nivå, 

samtidigt som investeringar hänförliga till databaser bestående av skapade uppgifter anses 

vara icke-relevanta investeringar. På så sätt bidrar fördelarna i form av ökat incitament till 

investering i samtliga databaser, ökad harmoniseringseffekt, mer enhetlig tillämpning och 

tidigare publicering av databaserna till att stärka den inre marknad för informationstjänster, 

samtidigt som de negativa effekterna av sole source-databaser begränsas. Som Ritters 

framhåller handlar det inte om gott och ont, utan om att hitta den samhällsekonomiskt 

mest fördelaktiga avvägningen mellan behovet av att skapa incitament till investeringar och 

allmänhetens intresse av fri tillgång till information.203 Jag anser att den lösning som 

presenterats ovan är den lösning som resulterar i störst slutlig nytta. De fördelar i form av 

incitament till investeringar i presentation och löpande kontroll av skapade uppgifter är så 

små i förhållande till de negativa konsekvenser skyddet ger upphov till, speciellt med 

hänsyn till det lilla behov av incitament som faktiskt finns på grund av sambandet med 

huvudverksamheten, att det inte kan anses motiverat. 

 

Det är dock efter EU-domstolens avgöranden klart att detta inte utgör gällande rätt. Den 

nationella domstol som ställs inför problemet med en databas bestående av skapade 

uppgifter där producenten hävdar att en väsentlig investering i exempelvis granskning eller 

presentation gjorts tvingas därmed i princip till att tillämpa olika nivåer beroende på 

uppgifternas karaktär eller att tillämpa en gemensam nivå med de negativa konsekvenser 

som följer.  

 

 

 

  

                                                           
203 Ritters, CML Rev. 42, 803-807 2005, s. 820, not 48. 
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