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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

I en globaliserad värld blir den ekonomiska betydelsen av immateriella rättigheter 

allt större. Det gäller framförallt för upphovsrättsligt skyddade verk, där den 

allmänna tekniska utvecklingen gjort det betydligt enklare än tidigare att 

distribuera och konsumera upphovsrättsligt skyddat material. 

Upphovsrättsinnehavare kan som en konsekvens av detta tjäna mycket pengar på 

upplåtanden och licensiering. För att kunna ta del av dessa inkomster är det dock 

av avgörande betydelse för verkens skapare att veta vilka kriterier som måste vara 

uppfyllda för att deras alster ska vara upphovsrättsligt skyddade.   

   I Sverige har det sedan länge krävts att ett verk uppnår verkshöjd för att omfattas 

av upphovsrätt. Europeiska unionens (EU) harmoniseringsåtgärder på det 

upphovsrättsliga området har dock gjort att EU-rätten fått ökad inverkan på den 

nationella rätten. I dagsläget kräver EU-rätten att ett verk är originellt för att det 

ska kunna skyddas av upphovsrätt. Det rättsliga förhållandet mellan det nationella 

och det EU-rättsliga kravet har dock länge varit otydligt. Med anledning av Högsta 

domstolens (HD) dom den 29 december i NJA 2015 s. 1097 har rättsläget i viss 

mån blivit klarare. I domskälen gav HD uttryck för att ett verk måste uppfylla det 

EU-rättsliga kravet på originalitet för att ett verk ska vara skyddat av upphovsrätt 

enligt svensk rätt.  

   Trots HD:s dom kvarstår en del osäkerhet kring vad som idag utgör gällande rätt 

på upphovsrättens område. Hur ska originalitetskravet tolkas och tillämpas i 

svensk rätt? Har verkshöjdsrekvistet någon framtid, eller är kravet numera helt 

ersatt av EU-rätten? Eftersom rättsläget fortsatt är så pass oklart anser jag att ämnet 

förtjänar en närmare granskning. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd 

i Sverige. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställning att 

besvaras: Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att ett alster ska kunna skyddas 

av upphovsrätt enligt svensk rätt? 

 

1.3 Metod och material 

I framställningen används en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden 

kännetecknas av att författaren söker lösningen på ett rättsligt problem genom att 

tolka gällande rätt.1 Tolkningen tar sin utgångspunkt i en granskning av de olika 

rättskällorna och dess inbördes hierarki. Rättskällorna analyseras i syfte att hitta 

en lösning, som sedan appliceras på det rättsliga problemet.2  

   I arbetet används material från flera olika rättskällor, både nationella och EU-

rättsliga. Vid behandlingen av EU-rätten kommer sedvanlig EU-rättslig metod att 

tillämpas. I övrigt kommer lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin 

användas för att uppnå syftet med uppsatsen. Doktrinen kommer att bestå av både 

svenska och engelska texter. Anledningen till att jag valt att också inkludera 

engelskspråkiga texter är för att få tillgång till så mycket information som möjligt, 

särskilt när det kommer till EU-rätten.  

   Komparativa jämförelser kommer att göras, framförallt mellan EU-rätt och 

svensk rätt, men också mellan svensk rätt och andra europeiska länders rätt. De 

lege lata och de lege ferenda kommer löpande att analyseras och kommenteras.  

 

1.4 Avgränsning  

Då ämnet är brett krävs vissa avgränsningar. I denna uppsats kommer jag t.ex. 

endast att behandla den ”egentliga upphovsrätten”. Den egentliga upphovsrätten  

skiljer sig från upphovsrätten för närstående rättigheter på flera plan. Förenklat kan 

                                                 
1 Korling, F, Zamboni, M, juridisk metodlära, första upplagan, 2013, s. 102. 
2 Korling, F, Zamboni, M, juridisk metodlära, första upplagan, 2013, s. 102. 
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sägas att den egentliga upphovsrätten tar sikte på verk skapade av utövande 

konstnärer medan de närstående rättigheterna mer skyddar tekniska upptagningar 

som t.ex. ljudinspelningar och TV-sändningar. Den viktigaste skillnaden är dock 

att verk som omfattas av den egentliga upphovsrätten förutsätter verkshöjd eller 

originalitet för upphovsrättsligt skydd medan detta krav inte finns för de 

närstående rättigheterna.3 När begreppet upphovsrätt används i denna uppsats 

avses den egentliga upphovsrätten om inget annat sägs.   

 

1.5 Disposition 

För att läsaren lättare ska kunna tillgodogöra sig den diskussion som kommer att 

föras längre fram i uppsatsen, kommer jag inledningsvis i andra kapitlet att ge en 

kort bakgrund till den svenska och europeiska upphovsrätten. I tredje kapitlet 

kommer jag att beskriva EU-rättens inverkan på svensk upphovsrätt genom att 

redogöra för en rad rättsfall. Därefter kommer jag i fjärde kapitlet att diskutera 

originalitetskravet och dess förhållande till verkshöjdsläran och 

verkshöjdsrekvisitet. I femte kapitlet kommer jag att undersöka om icke-originella 

verk kan skyddas av upphovsrätt. Avslutningsvis kommer jag i sjätte kapitlet att 

sammanfatta mina slutsatser. Min diskussion och analys kommer således inte var 

begränsad till ett kapitel utan kommer att ske löpande i texten.  

  

                                                 
3 Olsson, H, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, nionde upplagan, 2015, s. 21 f. 
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2 Bakgrund 

2.1 Det svenska skyddskriteriet från 1960 

Den svenska upphovsrättslagstiftningen är i huvudsak reglerad i lagen (1960:729) 

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Bestämmelserna i URL 

kompletteras av upphovsrättsförordning (1993:1212) och internationella 

upphovsrättsförordningen (1994:193). Den svenska upphovsrätten är även 

anpassad efter de olika folkrättsliga förpliktelser som Sverige har åtagit sig att 

följa. Sedan 1904 är Sverige ansluten till Bernkonventionen för skydd av litterära 

och konstnärliga verk (BK). Konventionen är en mellanstatlig överenskommelse 

om regleringen av upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk, och uppställer 

vissa minikrav på konventionsstaternas upphovsrättsliga lagstiftning. Art. 2.1 BK 

stadgar att de stater som har ratificerat konventionen måste ge skydd åt litterära 

och konstnärliga verk. Art. 2.5 har i doktrin ansetts ge uttryck för kravet att ett verk 

måste vara en intellektuell skapelse för att kunna skyddas av upphovsrätt.4 Efter 

förhandlingar i den mellanstatliga organisationen World Intellectual Property 

Organization (WIPO), kompletterades BK år 1996 med WIPO Copyright Treaty 

(WCT). Sverige är en av 94 anslutna stater.5 Syftet med WCT är att förnya BK 

genom att anpassa konventionen till informationssamhällets verklighet.6 WCT 

reglerar bl.a. upphovsrätt för databaser och datorprogram. 

   För att en upphovsman ska kunna få upphovsrättsligt skydd för sin skapelse 

krävs att den kan anses vara ett verk i URL:s mening. Lagen ger dock ingen större 

vägledning om vad som kännetecknar ett verk, utan stadgar endast att ”den som 

skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket”. I svensk rätt 

har det dock sedan länge ansetts att ett verk kan få upphovsrättsligt skydd om det 

uppnår verkshöjd. Verkshöjdsbegreppet lanserades 1969 av Seve Ljungman efter 

tysk förlaga som motsvarighet till det inom patenträtten använda 

                                                 
4 Axhamn, J, EU-domstolen tolkar originalitet, NIR 2010, s. 343. 
5 WIPO:s hemsida, WIPO-administered treaties, Contracting Parties, WIPO Copyright Treaty.  
6 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, 

EU och internationell, tionde upplagan, 2011, s. 44. 
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patenthöjdsbegreppet.7 Verkshöjdsrekvisitet har använts som ett sammanfattande 

uttryck för vad som kännetecknar ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. I 

förarbeten har följande sagts om verk som uppfyller verkshöjdskravet:  

    

”den produkt av andligt arbete, varom fråga är, skall hava höjt sig till en viss grad 

av självständighet och originalitet, den måste åtminstone i någon mån vara uttryck 

för auktors individualitet: en rent mekanisk produktion är icke tillfyllest.”8  

 

Ett annat uttryck som använts i rättspraxis och som kännetecknar verk med 

verkshöjd är ”särprägel”.9 Bedömningen av om ett verk uppnår verkshöjd och 

därmed kan ges upphovsrättsligt skydd ska göras efter en helhetsbedömning i det 

enskilda fallet.10 Ett verks litterära eller konstnärliga kvalitet saknar dock betydelse 

för verkshöjdsbedömningen. Generellt har kravet ansetts vara lågt ställt.11  

   Idéer eller tankar kan aldrig uppnå verkshöjd och kan därför inte skyddas av 

upphovsrätt. Upphovsrätten är ett formskydd vilket innebär att endast verkets 

uttrycksform skyddas. Syftet med detta är att förhindra att upphovsrätten ”kväver” 

skapandet av nya verk. Om upphovsrätten hade omfattat även ensamrätt till vissa 

idéer eller tankar hade det i många fall varit omöjligt att skapa verk som inte gjort 

intrång på en annan persons upphovsrätt. 

   Verkshöjdsrekvisitet har getts lite olika innebörd beroende på verkstyp. För 

konstnärliga och litterära verk är definitionen den som angetts ovan. För verk av 

beskrivande art, d.v.s. verk som faller in under 1:1 2 st. URL, är dock kravet för 

skydd lägre satt. Enligt praxis och förarbeten krävs det för upphovsrättslig skydd 

av dessa typer av verk endast att de uppvisar ”en viss distans från äldre verk av 

samma slag eller med andra ord en viss självständighet gentemot dessa”.12  

   För brukskonstalster kan upphovsmannens syfte med skapandet beaktas vid 

bedömningen av om verket uppnått verkshöjd.13 Brukskonstalster är verk som är 

                                                 
7 Ljungman, S, Något om verkshöjd, Nordisk Gjenklang, Festskrift till Carl Jakob Arnholm, 1969, s. 179.  
8 SOU 1956:25. 
9 NJA 1994 s. 74. 
10 NJA 2002 s. 178. 
11 Levin, M, s. 80. 
12 NJA II 1961 s. 27, NJA 2004 s. 149. 
13 T 5541-01, T 728-08. 
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estetiskt utformade och som har en praktisk funktion.14 I 1:1 6 p. URL framgår att 

det är möjligt ge upphovsrättsligt skydd åt denna verkstyp. Till skillnad från vissa 

andra typer av alster, som t.ex. skulpturer eller målningar, är brukskonsten till för 

att användas. Kategorin omfattar många typer av föremål, som t.ex. möbler, mode 

och köksattiraljer.  

   Det s.k. dubbelskapandekriteriet kan fungera som en hjälpregel för att avgöra om 

verkshöjd föreligger eller inte. Enligt detta kriterium kan ett verk inte vara 

upphovsrättsligt skyddat om risken är stor att en oberoende upphovsman skulle 

kunna skapa ett liknande eller överensstämmande verk.15 Dubbelskapandekriteriet 

är dock att anse som ett stöd vid bedömningen om verkshöjd föreligger och kan 

inte ensamt avgöra om så är fallet.16  

   Om det konstaterats att ett verk har verkshöjd och därmed är upphovsrättsligt 

skyddat återstår att bedöma skyddets omfattning. Begreppet skyddsomfång 

används inom upphovsrätten för att beskriva hur pass vidsträckt ett verks 

upphovsrättsliga skydd är. Det är lättare för en skapare av ett verk med stort 

skyddsomfång att bevisa att ett upphovsrättsintrång har skett än det är för en 

skapare av ett verk med ett snävt skyddsomfång. I svensk rätt har skyddsomfångets 

storlek ansetts vara beroende av verkets särprägel.17 Ett verk med låg särprägel har 

därför ansetts ha ett snävt skyddsomfång medan ett verk med hög särprägel ansetts 

ha ett större skyddsomfång.18 

 

2.2 Det europeiska skyddskriteriet från 1991 

2.2.1 Bakgrund 

Inom EU har det under längre tid arbetats aktivt för att harmonisera 

medlemsstaternas olika upphovsrättsliga lagar. Det beror delvis på upphovsrättens 

stora ekonomiska betydelse och internationella karaktär men främst på det faktum 

att EU inte velat att de olika medlemsstaternas lagstiftning ska utgöra ett hinder 

                                                 
14 Levin, M, s. 84. 
15 NJA 2004 s. 149. 
16 NJA 2009 s. 159. 
17 NJA 1994 s. 74. 
18 NJA 2009 s. 159.  
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för det fria utbytet av varor och tjänster inom unionen.19 Utöver detta är EU 

skyldiga att uppfylla vissa folkrättsliga förpliktelser på upphovsrättens område. EU 

ratificerade nämligen WCT-fördraget den 14 december 2009. Då art. 1 och art. 3 

WCT uttryckligen hänvisar till BK anses unionen indirekt bunden av BK.20  

   Den rättsliga grunden för EU:s harmoniseringsåtgärder återfinns i art 118 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätts (FEUF). Artikeln stadgar att EU 

ska sträva efter att skapa ett system som ger ett enhetligt skydd för immateriella 

rättigheter. EU och dess medlemsstater har delad kompetens att lagstifta på det 

immaterialrättsliga området, eftersom rättsområdet betraktas som en del av den 

inre marknaden.21 Enligt principerna om lojalt samarbete och EU-rättens företräde 

är dock Sverige som medlemsstat bunden att respektera och implementera EU-

rätten i svensk rätt när EU väl utnyttjat sin kompetens.22 

   Harmoniseringen av upphovsrätten har främst skett genom 

direktivsbestämmelser och praxis från EU-domstolen. Sammanlagt har EU infört 

åtta direktiv som behandlar upphovsrätten inom unionen. Sju av dessa behandlar 

speciella rättighetshavare eller delområden inom upphovsrätten. Det åttonde, 

infosoc-direktivet, innehåller bestämmelser som reglerar handhavandet av 

upphovsrättsliga verk i informationssamhället. Direktivets syfte är att komplettera 

och fylla ut bestämmelserna i de övriga sju direktiven. De åtta direktiven har 

implementerats i svensk rätt genom tillägg till URL när detta har ansetts vara 

påkallat.  

   EU-rättens motsvarighet till det svenska verkshöjdsrekvisitet är 

originalitetskravet. Begreppet introducerades i EU-rätten i samband med 

databasdirektivets införande år 1991. I databasdirektivet stadgas att en databas 

måste vara originell på så sätt att den utgör upphovsmannens egna intellektuella 

skapelse för att kunna skyddas av upphovsrätt.23 Samma originalitetskrav återfinns 

också i skyddstidsdirektivet, som reglerar upphovsrätt för fotografier, och i 

                                                 
19 Ds. 2007:29 s. 32. 
20 Axhamn, J, s. 346, not 35. 
21 Art. 4.2 a) FEUF, Rosati, E, Originality in EU copyright – Full Harmonization through Case Law, 

första upplagan, 2013, s. 173. 
22 Art. 4.3 FEU, Mål C-6/64, Costa mot Enel, p. 4, s. 218. 
23 Direktiv 96/9/EG, ingress p. 15 och art. 3.1. 
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datorprogramsdirektivet som reglerar upphovsrätt för datorprogram.24 

Databasdirektivet, skyddstidsdirektivet och datorprogramsdirektivet innehåller 

alla en bestämmelse som stadgar att inga andra bedömningsgrunder än 

originalitetskravet ska användas vid fastställandet av verkets eventuella 

upphovsrättsliga skydd.25 

   Det EU-rättsliga originalitetskravet har ansetts vara en kompromiss mellan det 

låga originalitetskrav som uppställs i den brittiska rätten och det högre krav som 

finns i framförallt Frankrike.26 Formuleringen ”upphovsmannens egna” är en 

eftergift till brittisk rätt där den traditionella uppfattningen har varit att ett verk är 

originellt så länge som det inte utgör en efterbildning av ett annat verk. Uttrycket  

”intellektuell skapelse” härrör istället från den franska tanken om att ett verk måste 

vara ett uttryck för upphovsmannens personlighet för att kunna skyddas.27 

   En konsekvens av EU:s införande av de tre ovan nämnda direktiven och det däri 

stadgade originalitetskriteriet var att unionen harmoniserade skyddskriterierna för 

vissa typer av verk i alla unionens medlemsstater. En fullständig harmonisering av 

medlemsstaternas skyddskriterier för alla typer av upphovsrättsliga verk har dock 

sedan dess åstadkommits genom praxis från EU-domstolen, vilket kommer att 

diskuteras senare i denna framställning. 

  

2.2.2 Originalitetskravets innebörd utifrån praxis 

Originalitetskravet har i databas-, datorprograms och skyddstidsdirektivet getts 

betydelsen upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Någon ytterligare 

precisering av vad som utgör en upphovsmans intellektuella skapelse har inte skett 

i direktiven. Det närmaste direktiven kommer en definition av begreppet är ett 

uttalande i skyddstidsdirektivet, där det stadgas att en upphovsmans egna 

intellektuella skapelse bör avspegla dennes personlighet.28 Förarbetena till 

                                                 
24 Direktiv 2006/116/EG, art. 6, direktiv 91/250/EEG, art. 3.1. 
25 Direktiv 96/9/EG art. 3.1, direktiv 91/250/EEG, art. 1.3, direktiv 2006/116/EG, art. 6.  
26 Axhamn, J, s. 347. 
27 Axhamn, J, s. 347. 
28 Direktiv 2006/116/EG, ingress p. 16. 
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direktiven ger heller inte någon större vägledning vid tolkningen av begreppet.29 

Det har istället blivit EU-domstolen, som genom en rad avgöranden, fått precisera 

innebörden av originalitetskravet. 

 

2.2.2.1 Infopaq-målet 

Infopaq-målet30 kommer att analyseras och diskuteras i detalj i det tredje kapitlet. 

Det som kommer att behandlas här är endast EU-domstolens vägledande uttalande 

angående innebörden av begreppet upphovsmannens egna intellektuella skapelse.   

   EU-domstolen uttalade i Infopaq-målet att enskilda ord inte kunde anses falla 

under begreppet upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Istället var det 

enligt EU-domstolen:  

 

”genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa ord som upphovsmannen 

kan ge uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och som denne ges möjlighet 

att nå ett resultat som utgör en intellektuell skapelse.”31 

 

Av Infopaq-avgörandet följer att det krävs att en upphovsman ska kunna göra 

kreativa val i utformandet av sitt verk för att verket ska kunna utgöra en 

upphovsmans egna intellektuella skapelse. 

 

2.2.2.2 BSA-målet 

Efter Infopaq-målet var det i viss mån oklart om EU-domstolens uttalanden kring 

originalitetskravet och dess tolkning och tillämpning skulle ses som en 

allmängiltig upphovsrättslig princip eller som ett undantag med begränsad 

prejudikatverkan. I sitt förhandsavgörande i BSA-målet32 valde dock EU-

domstolen att bekräfta de principer som tidigare etablerats i Infopaq-målet, och 

preciserade innebörden av originalitetskravet ytterligare. 

                                                 
29 Communication from the Commission: Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology: 

Copyright Issues Requiring Immediate Action, p. 5.6.3.  
30 Mål C-5/08, Infopaq. 
31 Mål C-5/08, Infopaq, p. 45. 
32 Mål C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace. 
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   I BSA-målet ansåg domstolen att ett verk vars utformning endast styrts av dess 

funktion inte kunde skyddas av upphovsrätt. En av frågorna som domstolen hade 

att ta ställning till var om ett datorprograms grafiska användargränssnitt kunde 

skyddas av upphovsrätt. Domstolen konstaterade att ett sådant användargränssnitt 

inte utgjorde ett uttryckssätt för ett datorprogram, men att det skulle kunna 

omfattas av verksbegreppet så som det kommit till uttryck i infosoc-direktivets art. 

2 a.33 För skydd krävdes då i likhet med vad domstolen kommit fram till i Infopaq-

avgörandet, att användargränssnittet uppfyllde kravet på upphovsmannens egna 

intellektuella skapelse  

   På samma sätt som i Infopaq-målet valde domstolen att delegera den 

upphovsrättsliga bedömningen till de nationella domstolarna. Viss vägledning i 

hur prövningen skulle göras gavs dock. Den nationella domstolen skulle bedöma 

vilka av de komponenter som tillsammans utgjorde användargränssnittet som 

uppfyllde kravet på originalitet. De komponenter som endast fullgjorde en teknisk 

funktion kunde inte skyddas av upphovsrätt eftersom dessa utgjorde idéer och inte 

en uttrycksform.34 Som tidigare nämnts har upphovsrätten endast velat skydda 

uttryck och inte idéer eftersom man velat förhindra monopolisering av idéer. EU-

domstolen ansåg därför att de komponenter som fullgjorde en teknisk funktion inte 

kunde anses vara ett resultat av upphovsmannens egna intellektuella skapelse. 

 

2.2.2.3 Painer-målet 

I Painer-målet35 utökade EU-domstolen det kreativitetskrav som fastslagits i 

Infopaq-avgörandet. En av frågorna i målet var om ett porträttfotografi var skyddat 

av upphovsrätt. EU-domstolen ansåg att så var fallet om fotografen kunnat göra 

fria och kreativa val vid fototillfället. Valen skulle i sin tur bidra till att förse verket 

med upphovsmannens personliga prägel. Domstolen gav följande exempel på vilka 

kreativa val som en porträttfotograf kunnat göra och som skulle kunna resultera i 

upphovsrättsligt skydd för fotografiet:  

 

                                                 
33 Mål C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace, p. 41-45. 
34 Mål C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace, p. 49. 
35 Mål C-145/10, Painer. 
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”I samband med det förberedande stadiet kan upphovsmannen välja iscensättning, 

vilken pose den fotograferade personen ska inta och belysning. När fotot sedan tas 

kan han välja centrering, fotovinkel och även skapad atmosfär. Vid framkallningen 

kan upphovsmannen välja mellan olika framkallningstekniker eller, i 

förekommande fall, använda sig av datorprogram.”36 

 

Domstolen konstaterade också att utrymmet för att göra kreativa val vid 

porträttfotografering inte nödvändigtvis var litet, och hänvisade därefter målet till 

den nationella domstolen för bedömningen av om fotografiet var skyddat av 

upphovsrätt. 

   

2.2.2.4 Fotball DataCo-målet 

I likhet med Painer-målet berörde Football DataCo-målet37 tolkningen av 

upphovsmannens egna intellektuella skapelse och dess krav på kreativitet och 

personlig prägel. Frågan i målet var om en databas som innehöll spelprogram för 

fotbollsmatcher i England och Skottland var upphovsrättsligt skyddad. I 

domskälen uttalade EU-domstolen att en databas uppfyller kravet på en 

upphovsmans egna intellektuella skapelse när:  

 

”upphovsmannen genom urval eller sammanställning av de data som databasen 

innehåller har uttryckt sin kreativa kapacitet på ett egenartat sätt genom att göra 

fria och kreativa val och därmed har satt sin personliga prägel.”38 

  

2.2.2.5 Murphy och FAPL-målet 

I Murphy och FAPL-målet39 använde EU-domstolen ett liknande resonemang som 

det i BSA-målet. En av frågorna i målet var om fotbollsmatcher kunde skyddas av 

upphovsrätt. EU-domstolen besvarade denna fråga nekande. Matcherna uppfyllde 

inte kravet på en upphovsmans egna intellektuella skapelse eftersom ”de styrdes 

                                                 
36 Mål C-145/10, Painer, p. 91. 
37 Mål C-604/10, Fotball DataCo m.fl.. 
38 Mål C-604/10, Fotball DataCo m.fl., p. 38. 
39 Förenade målen C-403/08, Football Association Premier League och C-429/08, Murphy. 
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av spelregler som inte lämnade utrymme för en kreativ frihet i den mening som 

avses i upphovsrätten”.40 Matcherna ansågs vara ett resultat av spelreglernas 

funktion vilket enligt domstolen inte räckte för att uppfylla kravet på originalitet. 

 

2.2.2.6 SAS-målet 

I SAS-målet41 prövades bl.a. om ett datorprograms funktionssätt kunde skyddas av 

upphovsrätt. Den slutsats som drogs av EU-domstolen var att funktionen av ett 

datorprogram inte utgjorde en uttrycksform för programmet. Datorprogrammets 

funktion var istället en idé, och domstolen varnade för att om idéer kunde skyddas 

av upphovsrätt så skulle detta kunna leda till en monopolisering av idéer, vilket i 

sin tur skulle kunna vara till nackdel för ”den tekniska och industriella 

utvecklingen”.42 Datorprogrammet kunde därför inte anses vara en upphovsmans 

egna intellektuella skapelse och fick som en konsekvens av detta inte 

upphovsrättsligt skydd. 

  

2.2.2.7 Sammanfattning av rättspraxis 

Originalitetskravet i form av upphovsmannens egna intellektuella skapelse har 

behandlats av EU-domstolen i en rad olika mål. Som rättsläget ser ut idag krävs 

följande för att ett verk ska kunna ges upphovsrättsligt skydd enligt EU-rätten: 

 

- Skapelsen är upphovsmannens egna originella skapelse  

- Skapelsen avspeglar hans eller hennes personlighet 

- Upphovsmannen har i samband med skapandet av sitt verk kunnat uttrycka sin 

kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val och därmed sätta sin 

personliga prägel på verket. 

  

2.2.3 Originalitetskravets innebörd utifrån doktrinen 

Som framgår av ovan beskrivna mål har EU-domstolen krävt att upphovsmannen 

ska kunna göra kreativa val i utformandet av sitt verk för att det ska kunna få 

                                                 
40 Förenade målen C-403/08, Football Association Premier League och C-429/08, Murphy, p. 98.  
41 Mål C-406/10, SAS Institute Inc. 
42 Mål C-406/10, SAS Institute Inc, p. 40. 
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upphovsrättsligt skydd. Som tidigare nämnts kan ett verk vars skapande styrts av 

funktionella hänsyn inte anses ha tillkommit genom kreativa val, men vad mer 

krävs för att ett val ska anses vara kreativt?  

   Bentley och Sherman anför att kreativa val inte behöver vara av konstnärlig 

karaktär.43 Som stöd för detta anför de att den unionsrättsliga upphovsrätten också 

innefattar verk som inte är konstnärliga, t.ex. databaser och tekniska manualer. De 

menar istället att de kreativa val som en upphovsman måste utföra för att få sitt 

verk skyddat av upphovsrätt mer har att göra med verkets form än dess 

konstnärliga kvalitet.   

   En annan fråga är om kravet på att ett verk är en upphovsmans egna intellektuella 

skapelse avser själva skapandeprocessen eller om det endast avser den färdiga 

produkten. Begreppet intellektuell skapelse kan nämligen tolkas på två sätt. Det 

skulle kunna avse både hur verket produceras men också den färdiga produkten.  

Bentley and Sherman anser att rekvisitet upphovsmannens egna intellektuella 

skapelse tar sikte både på verkets skapandeprocess och det färdiga resultatet.44 De 

anför dock att det normalt sett endast bör krävas att skaparen kan göra fria val i 

själva skapandeprocessen för att resultatet också ska anses som originellt. 

   En tredje fråga är om det finns någon gräns för hur lite ansträngning eller arbete 

som en skapare behöver lägga ned på sitt verk för att det ska kunna skyddas av 

upphovsrätt, och om så är fallet, var ska i sådana fall denna gräns gå? Enligt EU-

rätten krävs det t.ex. mer än enbart en sammanställning av olika ljudspår på en CD-

skiva för upphovsrättsligt skydd.45 Detta har i ett brittiskt rättsfall tolkats som att 

det för upphovsrätt finns ett kvantitativt krav på upphovsmannens intellektuella 

skapelse.46  

   EU-domstolen har heller inte uteslutit ett kvantitativt krav. I Infopaq-målet 

uttalades att det var upp till den nationella domstolen att bedöma om ett utdrag om 

elva ord ur en nyhetsartikel uppfyllde kravet på originalitet. Enligt min mening 

krävs det en viss mått av kvantitet för att ett verk ska kunna skyddas av 

                                                 
43 Bentley, L, Sherman, B, Intellectual Property Law, fjärde upplagan, 2014, s. 101.  
44 Bentley L, Sherman, B, s. 101. 
45 Direktiv 96/9/EG, ingress p. 19. 
46 Bentley L, Sherman, B, s. 102. 
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upphovsrätt. Det följer av att ett verk måste vara sin upphovsmans egna 

intellektuella skapelse. Innehåller ett verk för lite substans eller information är det 

svårt att säga att det utgör en intellektuell skapelse. Det är t.ex. svårt för en 

upphovsman att sätta sin personliga prägel på ett verk bestående av två ord. För att 

ett verk ska kunna vara en upphovsmans egna intellektuella skapelse bör därför 

krävas att verket innehåller en sådan substansmängd att en upphovsrättslig 

bedömning kan göras. En sådan bedömning bör ske från fall till fall, men Bentley 

och Sherman föreslår att domstolarna som utgångspunkt bör titta på den samlade 

mängd kreativa beslut som upphovsmannen tagit vid skapandet av verket.47 

Originalitet skulle då kunna uppkomma som ett resultat av en mängd beslut av 

begränsad kreativitet eller genom ett fåtal beslut som visar på ett större mått av 

kreativitet.48  

    

                                                 
47 Bentley L, Sherman, B, s. 102. 
48 Bentley L, Sherman, B, s. 102. 
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3 EU-rätten och det svenska verksbegreppet 

3.1 NJA 2009 s. 159 

Som bekant är Sverige medlem i EU, vilket innebär att svensk rätt är bunden av 

unionens rättsakter och avgöranden. Det gäller också på upphovsrättens område. 

Till en början ansåg den svenska rättstillämpningen att det EU-rättsliga 

originalitetskravet så som det formulerats i de tre direktivsbestämmelserna endast 

gällde de harmoniserade delarna av upphovsrätten, d.v.s. för databaser, 

datorprogram och fotografier. Den då rådande uppfattningen skulle kunna 

exemplifieras med hjälp av HD:s resonemang i NJA 2009 s. 159.  

   Frågan i målet var om en viss sorts ficklampor kunde ges upphovsrättsligt skydd 

som brukskonstalster enligt 1:1 6 p. URL. För att avgöra om ficklamporna 

skyddades av upphovsrätt var HD tvungna att avgöra vilket kriterium som 

bedömningen skulle utgå ifrån: det svenska kravet på verkshöjd eller det 

europeiska kravet på originalitet. Domstolen konstaterade att bedömningen av om 

ficklamporna var upphovsrättsligt skyddade inte skulle ta sin utgångspunkt i 

originalitetskravet. Enligt domstolen var originalitetskravet endast tillämpligt på 

de verkstyper som harmoniserats i direktiven. Brukskonstalster hade dock inte 

harmoniserats i något direktiv. HD ansåg därför att det inte fanns skäl för att 

”avvika från hittills tillämpade krav på upphovsrätt […]”.49 Verkshöjdsbegreppet 

skulle därför enligt HD även i fortsättningen vara utgångspunkt för bedömningen 

av upphovsrättsligt skydd för de verkstyper som inte reglerats i EU-direktiv. 

 

3.2 Infopaq-målet  

3.2.1 Omständigheter och slutsatser 

Tre månader efter HD:s avgörande i NJA 2009 s. 159 kom EU domstolen med sin 

dom i Infopaq-målet. Avgörandet innebar att HD:s tolkning av originalitetskriteriet 

i NJA 2009 s. 159 var tvungen att revideras.  

                                                 
49 NJA 2009 s. 159. 
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   Infopaq-målet var ett förhandsavgörande från EU-domstolen som berörde 

tolkningen av begreppet mångfaldigande i art. 2 a i infosoc-direktivet och 

inskränkningen av vissa tillfälliga typer av mångfaldigande i art. 5.1 infosoc-

direktivet.50 Frågan i målet var om det danska företaget Infopaq gjort sig skyldiga 

till upphovsrättsintrång när de skapat nyhetssammanfattningar från danska 

tidningar. Av intresse för den här framställningen är endast det resonemang som 

EU-domstolens förde kring tolkningen av art. 2 a.  

   Enligt art. 2 a ska EU:s medlemsstater ”föreskriva en ensamrätt att tillåta eller 

förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett 

metod och form, helt eller delvis”.51 En av frågorna som ställdes av danska HD var 

om begreppet ”delvist mångfaldigande” i art. 2 a skulle omfatta lagring och utskrift 

av elva ord. EU-domstolen började besvarandet av frågan genom att konstatera att 

direktivsbestämmelserna skulle ges en självständig och enhetlig tolkning. Detta 

gällde särskilt för infosoc-direktivet, vars ingresspunkt 6 och 21 betonar vikten av 

harmonisering mellan medlemsstaterna. EU-domstolen konstaterade sedan att de 

rekvisit som tvisten gällde, nämligen ”mångfaldigande” och ”delvist 

mångfaldigande” inte definierats i direktiven. De skulle därför tolkas mot 

bakgrund av de andra bestämmelserna i art. 2, deras sammanhang, de mål som 

eftersträvades med direktivet samt folkrätten.52  

   Mot bakgrund av lydelsen i de andra bestämmelserna i art. 2 och deras 

sammanhang ansåg EU-domstolen att den rätt som upphovsmannen hade att tillåta 

eller förbjuda mångfaldigande tog sikte på ”verk”. EU-domstolen utredde sedan 

betydelsen av begreppet ”verk”. Domstolen ansåg att det framgick av bl.a. 

Bernkonventionens art. 2.5 och 2.8 att upphovsrättsligt skydd förutsatte att verket 

var en intellektuell skapelse. Domstolen fortsatte sitt resonemang genom att 

påminna om att det upphovsrättsliga skydd som gavs i enlighet med 

datorprogramsdirektivet, databasdirektivet och skyddstidsdirektivet också 

förutsatte originalitet i form av upphovsmannens egna intellektuella skapelse. 

                                                 
50 Mål C-5/08, Infopaq, p. 1. 
51 Direktiv 2001/29/EG, art. 2 a.  
52 Mål C-5/08, Infopaq p. 32. 
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Infosoc-direktivet som ”infört harmoniserade rättsliga ramar”53 inom EU-rätten 

ansågs grundad på samma princip. Därför ansåg domstolen att: 

  

”den upphovsrätt som avses i artikel 2 a i infosocdirektivet [kan] endast tillämpas 

med avseende på ett alster som är originellt på så sätt att det är upphovsmannens 

egna intellektuella skapelse”.54  

 

Infopaq-avgörandet innebar att det originalitetskrav som uppställts för 

harmoniserade verk kom att utsträckas till att också omfatta verkstyper som inte 

harmoniserats i EU:s direktiv.  

 

3.2.2 Omfattar originalitetskravet alla typer av verk? 

I efterdyningarna av Infopaq-avgörandet uppkom frågan om alla typer av 

upphovsrättsliga verk omfattades av det EU-rättsliga originalitetskravet så som det 

kommit till uttryck i domen. Osäkerheten gällde framförallt de verk som kunde 

klassas som brukskonstalster.   

   Vissa rättsvetetare har argumenterat för att brukskonstalster inte ska bedömas 

utifrån originalitetskravet så som det kommit att uttolkas i Infopaq-avgörandet. De 

har anfört att verkshöjdskriteriet istället ska användas för att bedöma om verken är 

skyddade av upphovsrätt. Det är framförallt två argument som presenterats som 

stöd för detta.  

   Det första argumentet, som framförts av Axhamn, bygger på en tolkning av 

infosoc-direktivet.55 I Infopaq-avgörandet slog EU-domstolen fast att verk så som 

begreppet kommit till uttryck i infosoc-direktivet kunde skyddas av upphovsrätt 

om verket var originellt i den meningen att det var upphovsmannens egen 

intellektuella skapelse. Axhamn ifrågasätter dock om art. 2 a verkligen är 

tillämplig på alla typer av verk, särskilt brukskonsten. Han framhåller att det i art. 

1 och ingresspunkt 20 stadgas att direktivets tillämpningsområde avser 

upphovsrätten i det s.k. informationssamhället. Då brukskonst inte hör till 

                                                 
53 Mål C-5/08, Infopaq p. 36. 
54 Mål C-5/08, Infopaq, p. 37. 
55 Axhamn, J, s. 346 f. 
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informationssamhällets kärnområde bör de inte omfattas av direktivets 

tillämpningsområde. Enligt Axhamn ska därför fortsättningsvis 

verkshöjdsrekvistet och inte originalitetskravet tillämpas på brukskonstalster.  

   Axhamn stödjer den slutsats som HD nådde fram till i NJA 2009 s. 159, nämligen 

att ficklampans eventuella upphovsrättsliga skydd skulle bedömas utifrån 

verkshöjdsrekvisitet. Han menar dock att skälen för detta inte är desamma som de 

som anfördes av HD. I motsats till vad HD ansåg vara gällande rätt vid tiden för 

avgörandet, står det numera klart efter Infopaq-avgörandet att det harmoniserade 

originalitetskravet också ska gälla för verk som faller in under infosoc-direktivet. 

Vad gäller brukskonstalster omfattas de dock inte av infosoc-direktivet enligt 

Axhamn och ska därför undantas från originalitetskravets tillämpningsområde.56 

   Ett andra argument har  framförts av Bengtsson och bygger på att Infopaq-

avgörandet visserligen också täcker brukskonstalster men att dessa kan undantas 

från originalitetskravet på andra grunder.57 Det skulle gälla fall där 

brukskonstalster kan erhålla dubbelt skydd av både upphovsrätt och mönsterrätt. 

Enligt mönsterskyddslagen (1970:485) (ML) skyddar mönsterrätten: 

 

”En produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens 

detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, 

konturer, färger, former, ytstrukturer eller material.”58 

 

För verk som passar in under både 1:1 6 p. URL och 1:1 p. 1 ML har 

medlemsstaterna enligt EU-rätten själva möjlighet att avgöra på vilka grunder som 

ett verk kan skyddas av upphovsrätt.59 För Sveriges del skulle detta innebära att 

verkshöjdsrekvisitet så som det uttolkats i svensk rätt fortsättningsvis kan tillämpas 

på dessa verk. Brukskonstalster som inte skulle kunna komma ifråga för 

mönsterrättsligt skydd och som därmed endast skulle kunna skyddas av 

                                                 
56 Axhamn, J, s. 347. 
57 Bengtsson, H, EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskravet, 7/5 2012. 
58 1:1 p. 1 ML. 
59 Direktiv 98/71/EG, art. 17, Förordning 6/2002, art. 96.2. 
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upphovsrätt skulle motsatsvis falla under EU:s kompetensområde och därför 

bedömas enligt det EU-rättsliga originalitetskravet.  

   Bengtssons menar liksom Axhamn, att HD gjorde rätt när de i NJA 2009 s. 159 

använde sig av verkshöjdsrekvisitet vid bedömningen av om ficklampan var 

upphovsrättsligt skyddad. Som en konsekvens av Infopaq-avgörandet anser dock 

Bengtsson att HD:s skäl borde formulerats annorlunda om målet hade avgjorts 

idag. Han anser att HD i sådana fall skulle ha argumenterat för att ficklampan både 

omfattades av upphovsrätt och mönsterrätt och att originalitetskravet därför inte 

skulle tillämpats.60   

   Om Axhamn och Bengtssons tolkning av gällande rätt är korrekt skulle det 

innebära att de upphovsrättsliga bedömningarna blir olika beroende på typ av verk. 

I Axhamns fall skulle endast de verk som kan kopplas till informationssamhället 

prövas med utgångspunkt i originalitetskravet. Alla andra verk skulle istället 

bedömas utifrån verkshöjdsrekvisitet. I Bengtssons fall skulle samma typ av verk, 

nämligen brukskonstalster, kunna bedömas antingen utifrån verkshöjdsrekvistet 

eller originalitetskriteriet, beroende på om verket kan anses falla under 

mönsterrätten eller inte.  

   Axhamns och Bengtssons tolkning av EU-rätten kan dock diskuteras. 

Beträffande Axhamns ståndpunkt anser jag visserligen att han har en poäng när 

han anför att brukskonstalster inte tillhör det s.k. informationssamhällets 

kärnområde. Däremot tolkar jag direktivsbestämmelsen 2 a annorlunda. I 

bestämmelsen nämns att medlemsstaterna ska föreskriva en ensamrätt för  

upphovsmän och deras verk. I likhet med URL tolkar jag det EU-rättsliga 

verksbegreppet som att det också omfattar brukskonstalster. I Murphy-målet 

konstaterade nämligen EU-domstolen att det unionsrättsliga verksbegreppet så 

som det kommit till uttryck i art 2 a i infosoc-direktivet kunde omfatta i princip 

vad som helst, så länge som det utgjorde upphovsmannens egna intellektuella 

skapelse.61  

                                                 
60 Bengtsson, H, EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskravet, 7/5 2012. 
61 Förenade målen C-403/08, Football Association Premier League och C-429/08, Murphy, p. 97, 155 och 

156. 
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   Bengtssons uppfattning om att verkshöjdsrekvisitet skulle kunna användas för 

verk som både faller in under brukskonst och mönsterrätt kan jag heller inte ansluta 

mig till. I Flos-målet uttalade EU-domstolen att det inte kan uteslutas att infosoc-

direktivet ”kan ge verk som kan utgöra icke registrerade mönster upphovsrättsligt 

skydd, förutsatt att villkoren för att tillämpa det direktivet är uppfyllda.”62 Som 

tidigare nämnts fastställde EU-domstolen i Infopaq att endast originalitetskravet 

skulle användas vid tillämpningen av infosoc-direktivet. Även om EU-domstolen 

uttryckt sig försiktigt i Flos, drar jag av domen slutsatsen att verkshöjdsrekvisitet 

inte fortsättningsvis bör göras för brukskonst som faller under både URL och ML. 

För dessa verk bör istället originalitetskravet användas. Med hänsyn till ovan förda 

resonemang kan HD:s domslut och domskäl i NJA 2009 s. 159 därför inte längre 

stå sig. 

   Min tolkning av gällande rätt bör också ses i ljuset av den allmänna 

rättsutvecklingen som skett på upphovsrättens område inom EU. EU har länge fört 

en aktiv harmoniseringspolitik på det upphovsrättsliga området, både vertikalt 

genom lagstiftning och horisontellt genom EU-domstolens avgöranden. En icke-

harmoniserad upphovsrätt skulle också kunna försvåra det fria utbytet av varor och 

tjänster, som är en av EU-rättens fyra friheter. Mot bakgrund av detta och EU-

domstolens avgörande i Infopaq-målet, som resulterade i en harmonisering av det 

upphovsrättsliga skyddskravet, menar jag att det vore märkligt om vissa typer av 

verk helt undantogs den EU-rättsliga originalitetsbedömningen. 

 

3.3 NJA 2015 s. 1097 

Efter Infopaq-målet fanns det i teorin två rättsliga standarder för bedömningen av 

om ett verk skyddas av upphovsrätt: det nationella verkshöjdskravet och det EU-

rättsliga originalitetskravet. Under en tid var det därför oklart hur dessa två 

standarder förhöll sig till varandra och hur de skulle tolkas och tillämpas i svensk 

rätt. Det dröjde dock länge innan frågan blev föremål för ett prejudikat. Det skedde 

först i och med HD:s avgörande den i NJA 2015 s. 1097, som var det första 

                                                 
62 Mål C-168/09, Flos, p. 34. 
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upphovsrättsliga mål som avgjorts i högsta instans sedan EU-domstolens 

avgörande i Infopaq.     

   NJA 2015 s. 1097 var inte ett civilrättsligt mål utan ett brottmål. I HD gjorde 

åklagaren gällande att den tilltalade begått upphovsrättsligt intrång mot C More 

Entertainment AB (C More) sedan han lagt ut länkar till deras livestreamade 

ishockeymatcher på sin hemsida. Länkarna kunde köpas av C More för 89 kronor 

men tillhandahölls gratis av den tilltalade. För att ta reda på om den tilltalade gjort 

sig skyldig till upphovsrättsintrång utredde HD om sändningarna från 

ishockeymatcherna var skyddade av upphovsrätt. Till skillnad från 

underinstanserna63, som endast berörde frågan om upphovsrättsligt skydd med 

utgångspunkt i verkshöjdsrekvisitet, valde HD att behandla målet både utifrån det 

svenska verkshöjdskravet och det EU-rättsliga originalitetskravet. HD inledde 

domskälen med att återge EU-domstolens slutsatser i Infopaq-målet. Det 

konstaterades att EU-domstolen uppställt som krav för upphovsrättsligt skydd att 

verket var upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Domstolen jämförde 

sedan originalitetskravet som det uttolkats av EU-domstolen med det svenska 

verkshöjdskravet, och konstaterade att de hade samma materiella innehåll: 

  

”Såsom innebörden av detta begrepp har kommit att uttolkas kan inte anses att det 

därmed avses något annat än det ganska måttliga krav på originalitet som EU-

rätten ger uttryck för.”64 

 

Efter detta uttalande kom domstolen in på den avgörande frågan i målet, nämligen 

om sportsändningarna var skyddade av upphovsrätt. HD konstaterade att ett 

idrottsevenemang i regel inte kan vara skyddat av upphovsrätt. En sändning eller 

delar av den skulle dock kunna skyddas som en följd av de arbetsinsatser som 

gjorts av kameramän, bildproducenter och intervjuare. HD fortsatte genom att 

konstatera att verkshöjdsrekvisitet skulle ges en direktivkonform tolkning:  

 

                                                 
63 Hudiksvalls tingsrätts dom den 10 november i mål nr B 1230-09, Hovrätten för Nedre Norrlands dom 

den 20 juni 2011 i mål B 1309-10. 
64 NJA 2015 s. 1097, p. 18. 
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”För att en sportsändning, eller delar av den, ska anses ha verkshöjd, får 

emellertid krävas att innehållet i sådan mån går utöver vad som är givet utifrån 

de förutsättningar som följer av själva matchen eller tävlingen att det kan 

betecknas som resultatet av ett eget intellektuellt skapande.”65  

 

I de efterföljande domskälen bedömdes sedan om sändningen uppnådde 

upphovsrättsligt skydd. Vid denna bedömning beaktade domstolen en rad 

omständigheter, som t.ex. bildproducentens arbete, kommentatorernas yttranden 

under matchen och de grafiska inslag som förekommit, och nådde slutsatsen att 

inget upphovsrättsligt skydd förelåg. Slutsatsen sammanfattades av domstolen i 

följande ordalag:  

 

”Även med beaktande av att det har funnits vissa valmöjligheter vid det närmare 

utförandet, och att utsändningarna innehållit enstaka s.k. grafiska inslag, kan det 

inte anses att resultatet framstår som en egen intellektuell skapelse. 

Utsändningarna har varken till någon del eller som helhet uppfyllt kraven på 

verkshöjd.”66      

 

HD ansåg inte att sändningarna var upphovsrättsligt skyddade som verk. De ansåg 

dock att sändningarna kunde skyddas som en närstående rättighet enligt 2:47 URL. 

Alla domare var däremot inte eniga om domskälen. Två justitieråd var skiljaktiga 

och anförde till skillnad från majoriteten att sändningarna var upphovsrättsligt 

skyddade i enlighet med den egentliga upphovsrätten. Liksom majoriteten ansåg 

minoriteten att verkshöjdsrekvistet skulle ges samma innebörd som 

originalitetskravet, men värderade det intellektuella arbete som låg bakom 

sändningen högre än majoriteten. De ansåg därför att sändningarna förtjänade 

upphovsrättsligt skydd.67  

  

                                                 
65 NJA 2015 s. 1097, p. 20.  
66 NJA 2015 s. 1097, p. 23. 
67 NJA 2015 s. 1097, p. 26 och 28, skiljaktigas domskäl. 
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4 Närmare om originalitetskravet och verkshöjd  

4.1 Verkshöjdslärans framtid 

HD:s domskäl i NJA 2015 s. 1097 kan tolkas på flera olika sätt. Rydén anser att 

HD i NJA 2015 s. 1097 visserligen noterat förekomsten av originalitetskravet men 

valt att behålla verkshöjdsrekvisitet som utgångspunkt för den upphovsrättsliga 

bedömningen.68 Som stöd för sin uppfattning anför han bl.a. att HD valt att 

sammanfatta den upphovsrättsliga bedömningen med formuleringen: 

”Utsändningarna har varken till någon del eller som helhet uppfyllt kraven på 

verkshöjd”.69  

   Jag tolkar däremot HD:s domskäl annorlunda. I motsats till Rydén anser jag att 

HD i NJA 2015 s. 1097 ger uttryck för att originalitetskravet, inte verkshöjdsläran, 

i fortsättningen ska användas vid bedömningen av om ett verk är upphovsrättsligt 

skyddat i Sverige. Enligt mig framgår detta av en läsning av de domskäl som berör 

bedömningen av om sändningarna varit upphovsrättsligt skyddade. Domstolen 

konstaterar här att prövningen bör utgå från frågan om sändningarna är ett resultat 

av ett eget intellektuellt skapande.70 Något som ytterligare stärker min uppfattning 

är att HD aldrig nämner de kriterier som traditionellt sett ansetts vara förknippade 

med verkshöjdsrekvistet, som t.ex. särprägel eller självständighet, i den 

upphovsrättsliga bedömningen. Det är visserligen sant som Rydén säger, att HD 

inte utesluter ett fortsatt användande av verkshöjdsrekvisitet. Hur domstolens 

underlåtenhet att byta ut begreppet verkshöjd mot ett autonomt 

originalitetskriterium ska tolkas kommer dock att diskuteras närmare under kapitel 

4.2.5. 

   Uppfattningen om att svenska domstolar fortsättningsvis bör pröva 

upphovsrättsligt skydd utifrån upphovsmannens egna intellektuella skapelse delas 

av Levin. Hon har uttalat att verkshöjdsläran sannolikt inte enbart är övergiven 

                                                 
68 Rydén, R, Det upphovsrättsliga originalitetskravet i ljuset av utvecklingen i Europeiska unionens 

domstol. En kommentar till Högsta domstolens dom den 29 december 2015 (NJA 2015 s. 1129) (C More 

Entertainment), NIR 2016, s. 209.   
69 Rydén, R, s. 206. 
70 NJA 2015 s. 1097 p. 20. 
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utan också förbjuden.71 Uttalandet stödjs också av direktivsbestämmelserna i 

databas-, datorprograms och skyddstidsdirektivet där det stadgas att: ”inga andra 

bedömningsgrunder [än originalitetskravet] skall tillämpas vid fastställandet av 

om [verken] skall komma i åtnjutande av skydd.”.72  

   Levin anför dock att bestämmelsen sannolikt endast gäller för de harmoniserade 

verken.73 Det är sant att bestämmelsen prima facie endast omfattar de verk som 

omfattas av direktiven. Enligt mig kan dock situationen jämföras med den som 

gällde för originalitetskravet innan Infopaq-avgörandet. Uppfattningen om att 

originalitetskravet endast omfattade de harmoniserade verken visade sig då vara 

felaktig. Det är därför troligt att bestämmelsen i databas-, datorprogram- och 

skyddstidsdirektivet också gäller de verk som inte omfattas av EU:s direktiv. 

   Mot bakgrund av det ovan sagda anser jag därför att det sannolikt skulle strida 

mot både svensk rätt och EU-rätt om svenska domstolar i framtiden endast 

tillämpade den nationella verkshöjdsläran utan några referenser till 

originalitetskravet, så som gjorts bl.a. av underinstanserna i mål NJA 2015 s. 1097. 

  

4.2 Följder för svensk upphovsrätt 

4.2.1 Likheter med tidigare rättsläge 

Vilka blir i sådant fall konsekvenserna för den svenska upphovsrätten att 

originalitetskravet ersätter verkshöjdskravet som bedömningsgrund? I doktrin har 

det framförts att detta inte kommer att innebära några större materiella 

förändringar av rättsläget. Axhamn anför att upphovsmannens egen intellektuella 

skapelse är en sådan bred formulering att ett verk som tidigare ansetts ha verkshöjd 

med största sannolikhet också kommer att omfattats av det EU-rättsliga begreppet. 

Han anser att det som en konsekvens av BK:s införlivande i svensk rätt redan finns 

en uppfattning i Sverige om att ett verk måste vara en intellektuell skapelse för att 

kunna ges upphovsrättsligt skydd.74 I likhet med Axhamn anser Bengtsson att 

                                                 
71 Levin, M, s. 86. 
72 Direktiv 96/9/EG art. 3.1, direktiv 91/250/EEG, art. 1.3 och direktiv 2006/116/EG, art. 6.  
73 Levin, M, s. 86. 
74 Axhamn, J, s. 348. 
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införandet av originalitetskravet inte innebär någon revolutionerande materiell 

förändring av svensk rätt.75 Den slutsatsen anser han följer av att EU-domstolen 

genomgående lämnat åt de nationella domstolarna att avgöra om 

originalitetskravet är uppfyllt. De nationella domstolarna ges därigenom ett viss 

skönsmässigt utrymme och har därför möjlighet att tolka originalitetskravet på ett 

liknande sätt som den tidigare nationella standarden.  

   Rosén anför dock i motsats till Bengtsson, att även om EU-domstolens 

förhandsbesked lämnar själva avgörandet åt de nationella domstolarna, så är 

anvisningarna kring själva tolkningsfrågan ofta av sådan preciserad art att det kan 

framstå som att de nationella domstolarna har: ”litet eller inget utrymme alls för 

sin bedömning.”76 Som exempel nämner han BSA-målet, där EU-domstolen tog 

ställning till om ett datorprograms grafiska användargränssnitt kunde utgöra en 

upphovsmans egna intellektuella skapelse och därmed vara skyddad av 

upphovsrätten.77 EU-domstolen konstaterade att det var upp till den nationella 

domstolen att avgöra om så var fallet, men valde ändå att ge den nationella 

domstolen riktlinjer för hur själva bedömningen skulle göras. Enligt EU-

domstolen skulle prövningen bl.a. ta hänsyn till arrangemanget eller gestaltningen 

av det grafiska användargränssnittets beståndsdelar.78  

   Här är jag av en annan uppfattning än Rosén. Till skillnad från honom anser jag 

att EU-domstolen ofta lämnar ett ganska brett tolkningsutrymme åt de nationella 

domstolarna. I BSA-fallet, som Rosén använder som stöd för sin tes, uttrycker sig 

EU-domstolen i generella ordalag om originalitetsbedömningen. Det sägs att: ”vid 

denna bedömning bör den nationella domstolen beakta, bl.a. […]” EU-

domstolens användande av uttrycket ”bl.a.” visar att det här lämnas ett ganska stort 

mått av tolkningsutrymme åt de nationella domstolarna.  

   I övrigt är jag av samma uppfattning som Axhamn och Bengtsson, nämligen att 

införandet av originalitetskravet i svensk rätt inte kommer att innebära några stora 

förändringar av rättsläget. Både det svenska verkshöjdskravet och 

                                                 
75 Bengtsson, H, EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskravet, 7/5 2012. 
76 Rosén, J, EU-domstolen och svensk rättspraxis – upphovsrätt och närstående rättigheter, SvJT 2013 s. 

549. 
77 Mål C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace, p. 21.  
78 Mål C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace, p. 48. 
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originalitetskravet har ansetts vara lågt satta, vilket borde medföra att det varken 

blir svårare eller lättare att upphovsrättsligt skydda verk efter NJA 2015 s. 1097. 

Verk som tidigare uppfyllt verkshöjdsrekvistet genom att vara individuella, 

självständiga eller särpräglade kommer därför med största sannolikhet också att 

bedömas vara en upphovsmans egna intellektuella skapelse enligt EU-rätten. Det 

stöds också av vissa uttalanden som HD gjorde i NJA 2015 s. 1097. I p. 18 framhöll 

domstolen nämligen att verkshöjdsrekvisitet och originalitetskravet i princip har 

samma materiella innehåll och de båda uppställer krav på viss individuell 

särprägel.  

   På samma sätt som att verk som tidigare uppnådde verkshöjd förmodligen också 

skulle uppfylla originalitetskravet, är det sannolikt att verk som tidigare inte 

uppnått verkshöjd heller inte skulle uppfylla originalitetskriteriet. Detta kan 

illustreras med ett exempel från praxis. I NJA 2004 s. 149 tog HD ställning till om 

en ritning föreställande en golvbräda var upphovsrättsligt skyddad. Domstolen 

svarade nekande på denna fråga och konstaterade att:  

 

”[d]et måste således anses att ritningen ligger klart under även de förhållandevis 

låga krav på verkshöjd som anses gälla för produkter av den art som avses i 1 § 

andra stycket”.79  

 

En bedömning av om golvskivan skulle kunna vara skyddad enligt EU-rätten hade, 

enligt mig, troligtvis gett samma utfall. Det hade krävts att ritningen av golvskivan 

var upphovsmannens egna intellektuella skapelse för att skydd skulle kunnat ges. 

I det kravet ligger bl.a. att skapelsen speglar upphovsmannens personlighet genom 

dennes fria och kreativa val.80 Att endast rita av en existerande golvbräda visar 

enligt mig att upphovsmannen inte utövat ett tillräckligt stort mått av kreativitet 

vid skapandet. En bedömning med utgångspunkt originalitetskravet hade därför 

inte heller gett verket upphovsrättsligt skydd. Bengtsson är inne på samma linje. 

Han anser att ritningen av golvbrädan är ett exempel på ett trivialt verk som inte 

                                                 
79 NJA 2004 s. 149.   
80 Se kapitel 2.2.2.7 i denna framställning. 
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heller skulle kunna uppfylla kravet på originalitet eftersom ”verket inte uttrycker 

upphovsmannens personliga prägel”.81  

   Sammanfattningsvis bör originalitetskriteriets införande i svensk rätt inte 

innebära några större förändringar av det materiella rättsläget, utan det som har 

skett är i huvudsak en språklig förändring. 

 

4.2.2 Jämförelse med andra europeiska länder 

Om verkshöjdsrekvisitet hade haft liknande innehåll som de krav som uppställts i 

andra europeiska länders rätt hade konsekvenserna av ett införande av 

originalitetskravet troligtvis varit större. I brittisk rätt var det t.ex. tidigare möjligt 

att få upphovsrättsligt skydd för verk som producerats genom ”mere routine 

labour”.82 Skapandet av en TV-tablå och en lista på advokater sorterade i 

alfabetisk ordning har av brittiska domstolar tidigare ansetts vara tillräckligt 

originella för att kunna skyddas av upphovsrätt.83 Efter Infopaq-avgörandet har 

dock det brittiska originalitetskravet höjts på så sätt att verk som inte är resultatet 

av en intellektuell skapelse inte längre kan skyddas av upphovsrätt.  

   Tysk rätt ställde tidigare upp ett krav på att den kreativa insatsen som lagts ner 

vid skapandet av ett datorprogram skulle vara påtagligt högre än den som en 

genomsnittlig programmerare skulle ha lagt ned.84 Som en konsekvens av 

införandet av datorprogramsdirektivet i tysk rätt och det där stadgade 

originalitetskravet, kom dock kravet att sänkas till att omfatta alla datorprogram 

utom rena rutinprogrammeringar.85  

   I österrikisk rätt var det tidigare endast fotografier som väsentligt skiljde sig från 

äldre fotografier som kunde skyddas av upphovsrätt.86 I och med införandet av 

skyddstidsdirektivet, och det där stadgade originalitetskravet, skyddas nu alla 

fotografier, så länge som fotografiet skiljer sig från existerande fotografier genom 

att upphovsmannen utnyttjat sin formmässiga frihet.87  

                                                 
81 Bengtsson, H, EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskravet, 7/5 2012. 
82 Bentley, L, Sherman, B, s. 103.  
83 Bentley, L, Sherman, B, s. 103. 
84 Bundesgerichtshof ZR 52/83. 
85 Bundesgerichtshof ZR 111/02. 
86 Oberste Gerichtshof Ob 121/93. 
87 Oberste Gerichtshof  Ob 221/03h. 
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4.2.3 Skillnader mot tidigare rättsläge 

4.2.3.1 Upphovsrättsbedömningen av brukskonst 

Det finns dock några tillfällen där införandet av originalitetskravet innebär en 

skillnad från vad som tidigare gällt enligt svensk rätt. Som nämnts i kapitel 3.2.2 

är en förutsättning för  upphovsrättsligt skydd för brukskonst att verket uppfyller 

originalitetskravet. I svensk rätt har det tidigare tagits hänsyn till upphovsmannens 

konstnärliga syfte vid bedömningen av om ett verk uppfyllt kravet på verkshöjd.88 

Det skulle dock strida mot EU-rätten om domstolen tog konstnärens syfte i 

beaktande vid en originalitetsbedömning. Av betydelse för den upphovsrättsliga 

bedömningen är endast om verket är ett resultat av upphovsmannens egna 

intellektuella skapande. 

 

4.2.3.2 Upphovsrättsbedömningen av beskrivande verk 

För att upphovsrättsligt skydda verk av beskrivande karaktär har det i svensk rätt 

traditionellt sett uppställts ett lägre krav på verkshöjd än för andra verkstyper. För 

skydd räcker: ”en viss distans från äldre verk av samma slag eller med andra ord 

en viss självständighet gentemot dessa.”89 Infopaq-målet tillåter dock inte att olika 

bedömningsgrunder används för prövningen av om ett verk är upphovsrättsligt 

skyddat. Denna konflikt mellan svensk rätt och EU-rätt har behandlats av Svea 

hovrätt (HovR) i mål T 3464-11. I målet prövade domstolen om en karta, som är 

ett beskrivande verk, var upphovsrättsligt skyddat. Domstolen uttalade att det som 

var av betydelse för den upphovsrättsliga bedömningen var om verket utgjorde 

upphovsmannens egna intellektuella skapelse och att: ”skapelsen avspeglat 

upphovsmannens personlighet genom att denne gjort fria och kreativa val vid 

skapandet.”90 HovR torde därmed ha anslutit sig till EU-domstolens tolkning av 

originalitetskravet. Det kan tänkas att formuleringen ”en viss distans och viss 

självständighet till äldre verk” är lättare att uppfylla än upphovsmannens egna 

intellektuella skapelse. Om så är fallet kommer införandet av originalitetskravet i 

                                                 
88 T 5541-01, T 728-08. 
89 NJA II 1961 s. 27, NJA 2004 s. 149. 
90 T 3464-11. 
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svensk rätt sannolikt att göra det svårare än tidigare för beskrivande verk att få 

upphovsrättsligt skydd. 

 

4.2.3.3 Skyddsomfångsbedömningen 

Som tidigare nämnts har uppfattningen i svensk rätt varit att ett verks 

skyddsomfång är kopplat till dess verkshöjd. Verk med låg särprägel har getts ett 

snävt skyddsomfång medan det omvända gällt för verk med ett högre mått av 

särprägel. Detta synsätt ifrågasattes dock av EU-domstolen i Painer-målet. I 

Painer-målet konstaterade domstolen att de verk som omfattades av art. 6 i 

skyddstidsdirektivet skulle ha samma skyddsomfång som verk som omfattades av 

art. 2 a i infosoc-direktivet. Verk som föll under art. 2 a i infosoc-direktivet skulle 

enligt EU-domstolen ges brett skyddsomfång. Som stöd för detta hänvisades till 

ett tidigare uttalande i p. 43 i Infopaq-målet, där domstolen nått fram till en 

liknande slutsats. I p. 97 kom domstolen också med ett uttalande som skulle kunna 

tolkas som en ogiltigförklaring av den svenska modellen med en differentierad 

skyddsomfångsbedömning: 

 

”Domstolen konstaterar dessutom att det inte finns något i [infosoc-direktivet], 

eller i något annat direktiv tillämpligt på detta område, som tyder på att 

räckvidden av ett sådant skydd skulle vara beroende av eventuella skillnader i 

möjligheterna till konstnärlig kreativitet i samband med skapandet av olika 

kategorier av verk.”91 

 

Mot bakgrund av EU-domstolens uttalande i Painer-målet anser Bengtson att det 

är sannolikt att mindre originella verk ska ges samma skyddsomfång som 

originella verk, d.v.s. att den svenska modellen med en differentierad 

skyddsomfångsbedömning bör överges. Han anför dock att det är oklart om EU-

domstolen i och med Painer-målet etablerat en allmän upphovsrättslig princip eller 

om resonemanget endast gäller fotografiska verk. Här håller jag visserligen med 

Bengtsson om att rättsläget är oklart, även om jag nog lutar åt att EU-domstolen 

                                                 
91 Mål C-145/10, Painer, p. 97.  
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sannolikt velat harmonisera skyddsomfångets räckvidd för i vart fall verk som 

omfattas av infosoc-direktivet och fotografier som faller under 

skyddstidsdirektivet. Detta anser jag följer av domstolens resonemang, men också 

av den aktiva harmoniseringspolitik som EU-domstolens fört. Jag anser att det är 

mer oklart om denna princip även gäller verk som kan klassificeras som databaser 

och datorprogram eftersom dessa verkstyper inte omnämns i domstolens 

resonemang.  

 

4.2.3.4 Användandet av dubbelskapandekriteriet 

Dubbelskapandekriteriet har som tidigare nämnts använts av svenska domstolar 

som en hjälpregel för att avgöra om ett verk är upphovsrättsligt skyddat eller inte. 

Enligt Rosén kvarstår detta kriterium även efter originalitetskravets införande i 

svensk upphovsrätt.92 Hans uppfattning stöds av HD:s uttalande i NJA 2015 s. 

1097, där domstolen öppnar för ett fortsatt användande av begreppet. Rosén anser 

också att hans inställning stöds av EU-domstolen och den tolkning som domstolen 

gjort av begreppet upphovsmannens egna intellektuella skapelse.93 

   Nordell och Rydén är dock av en annan uppfattning. De anser att 

dubbelskapandekriteriet inte längre är tillåten enligt EU-rätten. Nordell anför att 

den enda bedömningsgrunden som är relevant för upphovsrättsligt skydd är om 

verket uppfyller originalitetskravet.94 Rydén är inne på samma linje, och menar att 

EU-rättens förbud mot att använda andra bedömningsgrunder än 

originalitetskravet bör hindra en fortsatt användning av dubbelskapandekriteriet i 

svensk rätt.95  

   Dubbelskapandekriteriet har enligt min mening, mot bakgrund av EU-rätten, 

spelat ut sin rätt. Det faktum att HD nämner kriteriet i domskälen till NJA 2015 s. 

1097 bör inte tillmätas någon betydelse. Detta görs endast i förbigående och HD 

använder aldrig regeln vid prövningen av om sändningarna är upphovsrättsligt 

skyddade. Vad gäller Roséns påstående om att EU-domstolen i sin praxis tillåtit 

                                                 
92 Rosén, J, s. 10. 
93 Rosén, J, s. 10. 
94 Nordell, P J, Dubbelskapande i teori och praktik, NIR 1995, s. 639. 
95 Rydén, R, s. 209. 
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ett fortsatt användande av dubbelskapandekriteriet backas uttalandet aldrig upp av 

några källor. Det gör att hans inställning i den här frågan inte kan tillmätas någon 

betydelse. 

 

4.2.4 Verkshöjdslärans fortsatta tillämpning 

Som tidigare nämnts bör verkshöjdsläran numera vara ersatt av originalitetskravet 

i svensk upphovsrätt. Det finns dock några tillfällen där verkshöjdsläran fortsatt 

skulle kunna tillämpas. För datorprogram som skapades före den 1 januari 1993 

ska verkshöjdskravet så som det kommit till uttryck i svensk rätt gälla för 

bedömningen av upphovsrättsligt skydd. Detsamma gäller för fotografier tagna 

innan den 1 juli 1995, databaser skapade innan den 11 mars 1996 och verk som 

faller in under infosoc-direktivet innan dess ikraftträdande den 22 december 2002. 

För att tydliggöra vad jag menar med detta kommer jag att presentera ett exempel 

nedan.  

   Frågan om ett verk har upphovsrättsligt skydd uppkommer i princip alltid i 

intrångsmål. Det är möjligt att tänka sig en situation där en författare ger ut ett 

skönlitterärt verk under 2015. Bokens innehåll är nästan identiskt med en annan 

bok som gavs ut 1990. Författaren till boken som gavs ut 1990 kan då göra gällande 

att den bok som utgavs 2015 gör intrång på hans eller hennes upphovsrätt. 

Domstolen kommer att inleda med en prövning av om boken skriven 1990 har 

upphovsrättsligt skydd. Böcker är att betrakta som litterära verk och omfattas 

därför av infosoc-direktivet som trädde ikraft den 22 december 2002. Eftersom 

boken är skriven innan direktivet trädde i kraft kommer dock verkshöjdsläran att 

användas när domstolen gör sin upphovsrättsliga bedömning. 

 

4.2.5 Verkshöjdsrekvisitets fortsatta tillämpning 

I NJA 2015 s. 1097 valde HD att inte ersätta verkshöjdsrekvisitet med 

originalitetskriteriet. Domstolen har därmed inte helt stängt dörren för ett fortsatt 

användande av rekvisitet verkshöjd. Min tolkning av HD:s domskäl är dock att om 

verkshöjdsrekvisitet fortsatt ska användas i svensk rätt, vilket jag i och för sig 

ifrågasätter, så ska det tolkas som synonymt med upphovsmannens egna 
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intellektuella skapelse. Den slutsatsen anser jag stöds av att HD i sina domskäl inte 

ger verkshöjdsrekvisitet dess traditionella innebörd av särprägel eller 

självständighet. Istället anförs i t.ex. p. 20 att det för verkshöjd krävs att verket är 

ett resultat av ett eget intellektuellt skapande.  

   Som en harmoniseringsåtgärd hade jag, i likhet med Bengtsson, gärna sett att 

verkshöjdsrekvisitet byttes ut mot det EU-autonoma originalitetskravet. Det skulle 

sända signaler om att den svenska rätten är fullständigt harmoniserad med 

unionsrätten. Det hade i sin tur minskat riskerna för Sverige att ställas inför EU-

domstolen för felaktig tolkning och tillämpning av unionsrätten.96 Att som HD, i 

NJA 2015 s. 1097, inte tydligt sätta ned foten och ersätta verkshöjdsrekvisitet med 

originalitetskravet anser jag är fel väg att gå. I värsta fall skulle det kunna leda till 

att underinstanser fortsätter att tillämpa verkshöjdsrekvistet i tron att det 

fortfarande ska ges den innebörd som rekvisitet hade innan NJA 2015 s. 1097 och 

Infopaq-målet. 

   Detta skedde faktiskt i och med Hovrätten för Västra Sveriges (HovR) avgörande 

i mål FT 2348-15.97 HovR:s dom avkunnades efter NJA 2015 s. 1097 och 

baserades i mångt och mycket på Göteborgs tingsrätts (TR) föregående 

resonemang. TR hade i målet prövat om en tidning gjort sig skyldig till 

upphovsrättsligt intrång när dess ansvariga utgivare publicerat stillbilder från en 

filmsekvens utan upphovsmannens tillåtelse. Domstolen tog först ställning till om 

filmen eller bilderna var upphovsrättsligt skyddade enligt 1:1 URL. TR 

konstaterade att det för upphovsrättsligt skydd krävdes att de verk som var föremål 

för domstolens prövning uppfyllde kravet på verkshöjd. Genom att hänvisa till 

Olsson och Roséns ”Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar”, kom TR fram till 

att verkshöjd skulle definieras som ett resultat av en individuell, andligt skapande 

verksamhet, och inte som upphovsmannens egna intellektuella skapelse.98 

   TR nådde fram till slutsatsen att varken filmen eller stillbilderna uppnådde 

verkshöjd.99 Filmen för att den endast registrerat ett händelseförlopp och bilderna 

                                                 
96 Se Karnell, G, Europeisk originalitet – en upphovsrättslig chimär, NIR 1998, s. 166. 
97 Överklagande av Stockholms TR dom i mål FT 2591-14. 
98 FT 2591-14. 
99 FT 2591-14. 
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eftersom de inte var ”självständiga och originella”.100 Här använde sig visserligen 

TR av ordet originell, men det är tydligt att denna definition tog sikte på 

ordalydelsen i SOU 1956:25 och inte på originalitet i meningen upphovsmannens 

egna intellektuella skapelse.  

   TR domslut överklagades till HovR. HovR anslöt sig dock i all väsentlighet till 

TR:s resonemang kring verkshöjdsbegreppet, med enda skillnad att de inte ansåg 

att det gick att pröva filmsekvensen och stillbildernas verkshöjd då de inte 

förevisats för rätten.101 

   Även om de materiella skillnaderna mellan originalitetsbedömningen och 

verkshöjdsläran inte är särskilt stora anser jag att det är anmärkningsvärt att HovR 

fortsätter att pröva frågan om upphovsrättsligt skydd utifrån den gamla nationella 

standarden, detta trots HD:s uttalanden i NJA 2015 s. 1097 och Infopaq-

avgörandet. Särskilt problematiskt är detta vad gäller stillbilderna eftersom 

skyddstidsdirektivet stadgar att inga andra bedömningsgrunder än det EU-rättsliga 

får användas vid prövningen av ett fotografiskt verks upphovsrättsliga skydd.  

 

  

                                                 
100 FT 2591-14. 
101 FT 2348-15. 
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5 Upphovsrättsskydd av icke-originella verk 

I Sverige är det i dagsläget möjligt att få upphovsrättsligt skydd för verk som 

uppfyller originalitetskravet. Vad gäller då för verk som inte uppnår 

originalitetskravet? Finns det en möjlighet att även upphovsrättsligt skydda dessa 

verk?  

   I databasdirektivet stadgas att databaser som inte är originella kan ges ett sui 

generis-skydd.102 Vid direktivets införande behölls också möjligheten för de 

nordiska länderna att skydda icke-originella kataloger.103 I skyddstidsdirektivet 

stadgas att medlemsstaterna har möjlighet att skydda fotografier som inte når upp 

till originalitetskravet.104 Mot bakgrund av detta verkar det finnas en möjlighet för 

medlemsstaterna att skydda icke-originella verk. Frågan är dock om ”skydd” så 

som det formulerats i direktiven, tar sikte på upphovsrättsligt skydd eller på någon 

annan typ av rättsligt skydd. De typer av skydd som skulle kunna aktualiseras 

istället för upphovsrättsskydd är främst skyddet mot otillbörlig marknadsföring 

samt det begränsade upphovsrättsliga skydd som tillkommer verk som faller in 

under någon av de närstående rättigheterna.  

    Även om rättsläget till viss del är oklart, är jag av uppfattningen att de verk som 

regleras i direktiven och som ges möjlighet till skydd trots att de inte uppfyller 

originalitetskravet, inte bör kunna ges upphovsrättsligt skydd. Vad gäller databaser 

framgår detta bl.a. av EU-domstolens resonemang i Football DataCo-målet, där 

EU-domstolen prövade frågan om medlemsstater kunde ge upphovsrättsligt skydd 

till databaser som inte uppfyllde kravet på originalitet. Domstolen besvarade 

frågan nekande och konstaterade att databaser endast kunde skyddas av 

upphovsrätt om de uppfyllde originalitetskravet i art. 3.1 databasdirektivet.105 Icke-

originella databaser bör dock kunna ges en annan typ av rättslig skydd, t.ex. det 

som tillkommer närstående rättigheter. I Sverige har detta möjliggjorts i 5:49 URL. 

Även skydd mot otillbörlig marknadsföring bör kunna aktualiseras.106  

                                                 
102 Direktiv 96/9/EG, art. 7. 
103 Direktiv 96/9/EG, ingress p. 52. 
104 Direktiv 2006/116/EG, art. 6. 
105 Mål C-604/10, Fotball Dataco m.fl., p. 52. 
106 Bentley L, Sherman, B, s. 107. 
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  Vad gäller fotografier stadgar skyddstidsdirektivet att: ”medlemsstaterna får 

fastställa skydd för andra fotografier [än icke-originella]”.107 Då 

skyddstidsdirektivet syftar till att harmonisera upphovsrätten i medlemsstaterna, 

kan formuleringen tolkas som att den ger medlemsstaterna en möjlighet att 

upphovsrättsligt skydda fotografier som inte når upp till originalitetskravet. Jag 

anser dock att det är en felaktig tolkning, särskilt mot bakgrund av hur 

bestämmelsen i övrigt är formulerad. Samma artikel stadgar nämligen att inga 

andra bedömningsgrunder än originalitetskriteriet får tillämpas vid bedömningen 

av om ett fotografi är upphovsrättsligt skyddat. I likhet med vad som gäller för 

databaser bör därför inte fotografier som är icke-originella kunna ges 

upphovsrättsligt skydd. Istället bör icke-originella fotografier kunna ges skydd i 

form av den närstående rättigheten som finns för fotografier. I Sverige stadgas den 

typen av skydd i 5:49 a URL. 

   Verk som inte reglerats särskilt i något direktiv och som inte är originella bör 

heller inte kunna skyddas av upphovsrätt. Rosati anser att detta följer av principen 

om EU-rättens spärrverkan. Innebörden av principen är att medlemsstaterna inte 

får rättsligt reglera ett område där medlemsstaternas kompetens är delad med EU, 

om EU redan utnyttjat sin befogenhet till att reglera området.108 

Spärrverkansdoktrinens omfattning är något oklar, och det är därför svårt att exakt 

fastställa hur mycket utrymme medlemsstaterna har att själva lagstifta eller anta 

rättsligt bindande beslut när EU-utnyttjat denna kompetens. Sannolikt innebär EU-

rättens spärrverkan dock att en rättsakt från EU på ett område med delad 

kompetens helt utestänger möjligheterna för medlemsstaterna att rättsligt reglera 

området.109 Rosati menar att det faktum att EU utnyttjat sin kompetens att till att 

införa originalitetskravet genom direktivsbestämmelser innebär att 

medlemsstaterna inte längre har något utrymme att ge verk som inte uppfyller 

originalitetskravet upphovsrättsligt skydd. Jag håller med Rosati, men anser att 

samma slutsats redan bör följa av en e-contrario-läsning av Infopaq-målet.  

 

                                                 
107 Direktiv 2006/116/EG, art. 6. 
108 Art. 2 FEUF. 
109 Rosati, E, s. 173. 
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6 Avslutande analys 

I och med den senaste tidens EU-rättsliga utveckling har förutsättningarna för 

upphovsrättsligt skydd i Sverige undersökts. Arbetet har fokuserat på de nationella 

och EU-rättsliga krav som uppställs för att ett alster ska omfattas av upphovsrätten. 

Numera kan sägas att ett alster måste uppfylla originalitetskravet för att ges 

upphovsrättsligt skydd i Sverige. Det framgår av NJA 2015 s. 1097 och Infopaq-

målet. Originalitetskravet, eller upphovsmannens egna intellektuella skapelse som 

kravet formulerats av EU-domstolen, har därmed kommit att ersätta 

verkshöjdsläran. Om verkshöjdsrekvistet fortsatt ska användas i svensk rätt, vilket 

jag egentligen inte tycker, bör det tolkas synonymt med originalitetskravet. 

   Originalitetskravet är tillämpligt på alla slags verk. Begreppet har inte getts 

någon utförlig definition i EU-lagstiftning men har tolkats och tillämpats av EU-

domstolen. För att rekvisitet ska vara uppfyllt krävs att:  

 

- Skapelsen är upphovsmannens egna originella skapelse  

- Skapelsen avspeglar hans eller hennes personlighet 

- Upphovsmannen i samband med skapandet av sitt verk kunnat uttrycka sin 

kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val och därmed sätta sin 

personliga prägel på verket. 

 

Avskaffandet av verkshöjdsläran till förmån för originalitetskriteriet kommer med 

största sannolikhet inte att innebära några materiella förändringar av svensk rätt. 

De verk som tidigare ansetts ha verkshöjd kommer allt som oftast uppfylla kravet 

på originalitet och vice versa. Detta eftersom ett individuellt, självständigt eller 

särpräglat verk också bör motsvara en upphovsmans egna intellektuella skapelse, 

särskilt med tanke på att båda rättsliga standarder är lågt satta. För vissa verk, som 

brukskonstalster och beskrivande verk kommer dock införandet av 

originalitetskravet innebära större skillnader för den upphovsrättsliga 

bedömningen.  
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   Originalitetskravets införande i svensk upphovsrätt innebär också ett förbud för 

Sverige att upphovsrättsligt skydda icke-originella verk. Dessa verk bör istället 

kunna skyddas av de närstående rättigheterna. Även skydd mot otillbörlig 

marknadsföring skulle kunna aktualiseras för dessa typer av verk. 
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