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Abstract  

This study analyzes the requirements for a work to obtain copyright protection according to              
the Act on Copyright in Literary and Artistic Works. There is nothing in the legislation that                
explicitly describes the qualifications that a work must possess in order to obtain copyright              
protection. The fact that specific requirements are set for a work becomes clear when looking               
at the legislative history. The legislative history clearly emphasizes that the work to be              
protected must possess a certain degree of independence and originality. It appears that the              
conditions for protection is linguistically difficult to define which resulted in uncertainty            
regarding what is required of a work according to the law. The purpose of this study is to                  
investigate the conditions required by copyright in order for a work to obtain the rights that a                 
protection implies and how the legal position has developed in practice.  

The study is investigated using a legal dogmatic method where the source of law is the                
basis for both the analysis and the disposition in order to be able to answer the questions                 
being discussed. A number of precedential cases will be discussed along with articles written              
by experts within copyright law, which has been published in the journal Nordiskt             
Immateriellt Rättsskydd (NIR).  

Conclusions that can be drawn from this study is that it’s possible to determine the               
copyright protection requirements by two different assessments, the originality assessment          
and the work height assessment. Both assessments are considered equivalent to each other             
where one doesn’t have to exclude the other. It is also clear that there is a varying conceptual                  
use by the courts to determine whether a work reaches the required level to obtain copyright                
protection. A conclusion that can be drawn from this is that the concepts themselves cannot               
be assigned any significant importance in individual decisions. The concepts primarily serve            
the function as the closest definition one can come to purely linguistically describe the actual               
requirements set by the Copyright Act. It is stated that one of the reasons for the lack of                  
protection requirements in the legislative text is partly due to deficiencies in the Swedish              
language at the time of the law’s creation.  

  

 



 

Sammanfattning  

I denna uppsats utreds kraven som ställs för att ett verk skall åtnjuta skydd enligt lag (SFS                 
1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I lagstiftningen återfinns            
inget som uttryckligen beskriver de kvalifikationer som ett verk egentligen måste besitta för             
att det skall kunna få upphovsrättsligt skydd. Att det ställs särskilda krav på ett verk blir                
tydligt när man återgår till lagens förarbeten. Förarbetena framhåller tydligt att verket som             
skall skyddas måste besitta en viss grad av självständighet och originalitet. Det framgår att              
skyddsförutsättningarna är språkligt svåra att definiera vilket resulterat i otydligheter gällande           
vad som krävs av ett verk i lagens mening. Syftet med uppsatsen är att utreda               
förutsättningarna som ställs enligt upphovsrätten för att ett verk ska erhålla de rättigheter som              
ett skydd innebär samt hur rättsläget utvecklats i praktiken.  

Uppsatsen utreds med hjälp av en rättsdogmatisk metod där rättskälleläran ligger till grund             
för såväl analysen som för uppsatsens disposition för att kunna besvara de frågeställningar             
som behandlas. Ett antal prejudicerande rättsfall på rättsområdet kommer att avhandlas           
tillsammans med artiklar som är författade av sakkunniga på området och som blivit             
publicerade i tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR).  

Slutsatser som kan dras av denna uppsats är att det går att fastställa de upphovsrättsliga               
skyddskraven enligt två olika bedömningar, originalitetsbedömningen och       
verkshöjdsbedömningen. De båda bedömningarna anses vara likvärdiga med varandra där          
den ena inte behöver utesluta den andra. Det står även klart att det finns en varierad                
begreppsanvändning hos domstolarna för att avgöra om ett verk når upp till den nivå som               
krävs för att kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd. En slutsats som kan dras av detta är att                
begreppen i sig inte kan tillmätas någon större betydelse vid enskilda avgöranden, utan de              
tjänar främst funktionen som den närmsta definitionen man kan komma för att rent språkligt              
beskriva de krav som URL faktiskt uppställer. Det konstateras att en av anledningarna till det               
uteblivna skyddskraven i lagtexten delvis beror på bristfälligheter i det svenska språket vid             
lagens tillkomst.  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Sedan urminnes tider har människan varit en kreativ varelse som skapat något tack vare sin               
idérika natur. Många människor lever idag på sitt egna personliga skapande, men det har även               
blivit allt vanligare att försöka tjäna pengar på något som vi redan tidigare sett och tar                
inspiration av. Ibland kan det vara en hårfin gräns mellan att inhämta inspiration och att rent                
av kopiera ett verk. Här blir upphovsrätten aktuell då den syftar till att skydda det andliga                
skapandet, ett nyskapande, inom bland annat det litterära såväl som det konstnärliga.   1

Vad krävs egentligen för att få upphovsrättsligt skydd? Upphovsrätten är ett mycket            
omfattande område och skyddar många olika typer av verk. Uppräkningen som görs i 1 kap.               
1 § URL, som fortsättningsvis kommer benämnas som portalparagrafen, är inte uttömmande            
utan illustrerar endast hur vidsträckt område som upphovsrätten skyddar. Ett verk skyddas av             2

upphovsrätten direkt när alstret skapats och då har upphovsmannen ensamrätt på verket.   3

Men hur vet man egentligen när man har ensamrätt över sitt verk, och kan yrka att intrång                 
gjorts på verkets skyddsområde, när det inte finns något lagstadgat uttryck inom            
upphovsrätten om vad som krävs för att få skydd? Således kan ingen vara helt och hållet                
tillförsäkrad att hens verk är skyddat enligt upphovsrätten förrän saken avgjorts i domstol.             4

Eftersom upphovsrätten är ett skydd som upphovsmannen aldrig aktivt söker eller registrerar            
skulle det vara önskvärt med en tydligare lagstiftning som underlättar och röjer eventuella             
tveksamheter kring om man faktiskt har ensamrätt och därmed uppnått kraven som            
upphovsrätten ställer på ett verk.   5

Eftersom förutsättningarna för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd är komplexa har man i            
praxis sett hur man sammanfattat kraven för att få ensamrätt genom begreppet verkshöjd . Det              
är även stor variation i hur domstolarna väljer att benämna upphovsrättens krav. Många             
gånger har domstolarna tagit hjälp av föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd (SFO) som            
utger yttranden kring brukskonst och dess verkshöjdsbedömning.   6

Denna uppsats ämnar att undersöka och framställa de krav som ställs för att ett verk skall                
erhålla upphovsrättsligt skydd, dels utifrån lagens framställning men även utifrån          
domstolarnas tillämpning i praktiken för att belysa vad som är svensk gällande rätt.  
  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera det nationella upphovsrättsliga kraven för att ett verk              
ska skyddas samt analysera dess innebörd och tillämpning i praktiken. Syftet är även att              
utreda varför det inte finns ett uttryckligt krav på det upphovsrättsliga skyddet i lagtexten. I               
uppsatsen kommer även den varierade begreppsanvändningen hos domstolarna vad gäller          
kraven för skydd att undersökas.  
 

1 Maunsbach, U. och Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, s. 49.  
2 Olin, A., Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1969:729) kommentaren till 1 kap. 1 §,                  
Karnov.  
3 Nordell, PJ., Rätten till det visuella, s. 4.  
4 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, s. 26. 
5 Nordell, PJ., Rätten till det visuella, s. 4.  
6 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 101. 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som uppställs är centrala för att kunna uppnå uppsatsens syfte. De            
frågeställningar som kommer att behandlas är:  
 

1. Vad krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd?  
2. Varför finns det inte något uttryckligt krav på det upphovsrättsliga skyddet i            

lagtexten?  
3. Finns det något samband i rättens varierande val av begrepp vid utredningen om ett              

verk skyddas enligt upphovsrätten? 
 
1.4 Metod och material 

En metod kan enligt Sandgren beskrivas som vägen från problemformulering, genom           
materialet och vidare till ett konstaterande. Metoden är det verktyg man använder sig av för               
att komma fram till valet av material, för att sedan slutligen komma fram till ett svar på                 
frågan man hade från start. Något som står klart är att oberoende val av rättsvetenskaplig               
metod är att rättskälleläran alltid är tillämplig. För att kunna studera det upphovsrättsliga             
kravet och uppnå syftet med uppsatsen behöver vi använda oss av den rättsdogmatiska             
metoden.   7

Det råder ofta diskussioner gällande den rättsdogmatiska metoden, vad den faktiskt           
innebär och hur man tillämpar den på olika rättsområden. Klassiskt definieras           
rättsdogmatiken som att metoden har till uppgift att fastställa gällande rätt (de lege lata)              
vilket görs i enlighet med allmänt accepterade rättskällor De lege ferenda argument är något              
som kan framföras inom den rättsdogmatiska metoden, detta till syfte att åskådliggöra            
analysen av gällande rättens framtida utveckling. Genom att tillämpa en rättsdogmatisk           
metod anger rättskälleläran vilket material som är relevant för att uppsatsen ska uppnå             
trovärdighet. Vid användningen av den rättsdogmatiska metoden utgår man ofta från en            8

konkret problemställning som skall analyseras. Kleineman menar att den rättsdogmatiska          
metoden innebär att man analyserar de olika materialen i rättskälleläran så att resultatet får              
antas återge de lege lata i dess konkreta kontext. Relationen mellan en specifik rättsregel och               
den valda tillämpningen gör rättsdogmatiken speciell. Jareborg menar att det är           
återskapandet av vårt rättssystem som utgör rättsdogmatiken, alltså att beskriva en särskild            
metod gällande ett särskilt problem. Då syftet med uppsatsen är att utreda det nationella              9

upphovsrättsliga skyddskraven och därmed alltså fastställa gällande rätt är den          
rättsdogmatiska metoden applicerbar. Detta genom att metoden syftar till att beskriva           
gällande rätt med hjälp av vedertagna rättskällor. 

Valet av material har gjorts löpande genom en värdering av dess validitet, reliabilitet samt              
auktoritet. Metodvalet är som nämnts ovan den rättsdogmatiska metoden. För att uppsatsen            
skall uppnå validitet krävs en användning av material som är förenligt med rättskälleläran,             
d.v.s. lag, förarbete, praxis och doktrin. Vid val av material har även dess tillförlitlighet tagits               
i beaktning. Vid inhämtning av onlinematerial används juridiskt vedertagna källor såsom           10

Zeteo, Karnov m.fl. I uppsatsen kommer ett antal artiklar att bearbetas. Dessa artiklar är              
publicerade i NIR och är av relevans dels för våra rättsfallsanalyser men även för våra               
frågeställningar i sin helhet. NIR är en tidskrift som publicerar artiklar med centrala             

7 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 44. 
8 A.a., s. 48-50. 
9 Nääv, M. och Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21-26. 
10 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 36-37. 

2 



 

avgöranden på det immaterialrättsliga området. Materialets auktoritet har värderats genom          11

ett urval av prejudicerande rättsfall på det upphovsrättsliga området och valet av doktrin har              
gjorts genom att beakta tongivande författare inom det immaterialrättsliga området. De           
prejudicerande rättsfallen som kommer att utredas har valts utifrån dess möjlighet att bäst             
besvara vår uppsats syfte och frågeställningar. 
 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att behandla skyddskraven på det upphovsrättsliga området. Därför          
kommer en avgränsning att göras till det immaterialrättsliga området och därmed även till             
upphovsrätten. Uppsatsen fokuserar främst på skyddskraven, de delar inom upphovsrätten          
som inte syftar på de upphovsrättsliga skyddsförutsättningarna kommer därför inte att           
behandlas. Uppsatsen kommer främst att behandla 1 kap. 1 § URL. Vid beskrivningen av det               
upphovsrättsliga området återges däremot en mer översiktlig förklaring över det          
immaterialrättsliga området för att kunna redogöra för rättsläget. Uppsatsen ämnar inte heller            
att beröra internationell rätt i någon vidsträckt mening utan en avgränsning görs till att endast               
blicka ut mot relevant EU-rätt som berör skyddskraven inom upphovsrätten. En komparation            
av utländsk rätt kommer således inte att ske då syftet med uppsatsen är att fastställa nationell                
gällande rätt på det upphovsrättsliga området.  
 
1.6 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem olika kapitel. Det inledande kapitlet beskriver vårt             
ämnesområde och dess problembakgrund. Sedan kommer en beskrivning av vår uppsats           
syfte, frågeställningar, metod, material och avgränsningar att behandlas i nämnda ordning. I            
det andra kapitlet framställs en bakgrund över immaterialrättslig och upphovsrättslig historia.           
Det upphovsrättsliga skyddet behandlas här nationellt såväl som på ett internationellt plan.            
Uppsatsens tredje kapitel omfattar vår analys av det upphovsrättsliga rättsområdet. Kapitlet är            
uppbyggt på sådant vis att det löpande varieras med fakta och analys, detta för att få en mer                  
levande text i uppsatsen. Kapitlets syfte är att analysera det upphovsrättsliga skyddskraven,            
vilket görs med hjälp av rättskällelärans disposition. Således inleds kapitlet med en analys             
och redogörelse över den upphovsrättsliga lagstiftningen samt en jämförelse med annan           
immaterialrättslig lagstiftning. Vidare analyseras skyddskravet genom en granskning av         
förarbeten, praxis och doktrin. I det fjärde kapitlet redogörs det för uppsatsens slutsatser             
utifrån de frågeställningar som har behandlats. Slutligen vävs uppsatsen samman med           
avslutande reflektioner där det även framförs en de lege ferenda diskussion.  

 

  

11 Olsson, H., Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, s. 17. 
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2. Bakgrund 

2.1 Immaterialrättslig historia 

Tidig immaterialrätt influerades mycket av såväl filosofiska som rättsliga principer och idéer            
för att konstruera ett rättsligt skydd. Idag präglas det immaterialrättsliga skyddet av            
ekonomiska och tekniska faktorer.   12

Immaterialrätten fick sitt genomslag ur den ekonomiska och tekniska         
samhällsutvecklingen under 1800-talet. I samband med att Sverige utvecklade en allt mer            
friare handel där allmänheten fritt kunde bedriva näringsverksamhet utan statliga ingrepp blev            
behovet av immaterialrättslig skydd aktuellt. Industrialismen möjliggjorde exempelvis att         
framställa efterbildningar av ett verk på ett mer kostnadseffektivt sätt, därigenom uppstod ett             
behov av ett rättsligt skydd för skaparna. Vid denna tidpunkt hade andra länder redan              
fastslagit vissa lagar som uppställde ett rättsligt skydd på detta område.   13

Ursprungligen brukar immaterialrätten fördelas i två olika typer av rättigheter, det ena            
syftar på de upphovsrättsliga rättigheterna medan de andra rättigheterna avser industriella           
rättigheter. Kategoriseringen är utformad enligt ovan med anledning av Pariskonventionen          14

(PK) och Bernkonventionen (BK). PK antogs år 1883 och är en konvention som tar fasta på                
det industriella rättsskyddet, det vill säga patent, mönster och varumärken. BK däremot            
antogs år 1886 och skyddar litterära och konstnärliga verk, alltså upphovsrätten. Avsikten            
med konventionerna var att skapa en global harmonisering av immaterialrättsligt skydd för de             
länder som anslutit till konventionerna.   15

 
2.2 Upphovsrättslig historia 

Upphovsrättens historia går hela vägen tillbaka till Platons tid. Platon arbetade fram en             
bildteori, den så kallade efterbildningsläran. Platon menade att funktionen av att skapa en bild              
var att illustrera något existerande. Teorins huvudsakliga utgångspunkt var att själva           
efterbildningen endast skulle förmedla verkligheten, ett krav var att individens personliga           
uttryck inte fick vara central i verket. Genom detta fanns det inget skydd för något               
individuellt skapande då ett verk under denna tid enbart kunde skapas i form av ett               
hantverksarbete. Det var alltså lika kostsamt att skapa ett originalverk som det var att skapa               
en efterbildning av ett verk, därav fanns det heller ingen ekonomisk lönsamhet i             
efterbildningen. Skaparen av originalverket hade därför ingen nytta av att skydda sitt verk.   16

Under 1400-talet växte ett så kallat privilegiesystem fram som var tillägnat bokförläggare            
men det kunde även vid vissa undantagsfall ges till författare. Privilegiesystemet kom som ett              
resultat av boktryckarkonsten då det blev svårt för skaparna att disponera över verket. Senare              
framställdes även ett privilegie åt konstnärer som innebar att konstnärer kunde förfoga över             
sina verk under en viss tid. Detta system kom att utvecklas ytterligare under 1600-talet och               17

staten började att privilegiera vissa i samhället genom att tilldela dem ensamrätt över skrift              
och verk under en begränsad tidsperiod. För att kunna tilldelas ett privilegium behövde verket              
tjäna den allmänna statsnyttan.   18

12 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 11 uppl., s. 21.  
13 Valentin Rehncrona, P., Immaterialrättens grunder , s. 14-15. 
14 Maunsbach, U. och Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, s. 17. 
15 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 12-13. 
16 Nordell, PJ., Rätten till det visuella, s. 2-3. 
17 A.a., s. 2-4. 
18 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C.,  Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 4-5. 
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John Locke var en rättsfilosof som i slutet av 1600-talet presenterade den så kallade              
äganderättsteorin. Äganderättsteorin gjorde ett stort avtryck även i nutida diskussioner          
gällande verksbegreppet inom upphovsrätten. Äganderätten delade in verk i både litterära och            
konstnärliga verk, på så vis kunde de skyddas upphovsrättsligt i enlighet med den romerska              
rätten.   19

En av de tidiga upphovsrättslig lagarna har sitt ursprung från den engelska rätten. År 1709               
kom den så kallade Statute of Anne som reglerade författarrätten. Denna följdes av Lex              
Hogarth som kom år 1735, den lagen bildades för att skydda ensamrätten till konstverk.              
Senare år 1741 utvecklade även Danmark den första europeiska upphovsrättsliga lagen. Till            20

följd av den svenska tryckfrihetsförordningen (TF) år 1810 stadgades de första           
grundläggande bestämmelserna kring upphovsrätt. Fler lagar tillkom och under år 1919           
ersattes tidigare lag med lagar kring litterära och musikaliska verk, bildkonst samt            
fotografiska bilder. Sedan 1930-talet har de nordiska länderna strävat efter likartade           
upphovsrättsliga lagar. År 1960 och 1961 antog de nordiska länderna lagar på området som i               
det stora hela överensstämde med varandra. Den gällande rätten är idag samlad i en enda lag,                
alltså lag (SFS 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Lagen             
antogs år 1960 och efter detta tillkom det två förordningar år 1994. År 2016 antogs lagen om                 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt, denna lag kompletterar upphovsrättslagens        
bestämmelser.   21

 
2.3 Upphovsrättsligt skydd 

Det upphovsrättsliga skyddet uppkommer i samband med att ett verk skapas. Det finns inget              
krav på registrering eller någon annan slags formalitet för att skyddet ska existera. Det              
upphovsrättsliga skyddet är ett efterbildningsskydd som innebär ett skydd för verkets uttryck            
men inte mot senare självständiga uttryck som påminner om den tidigare skapelsen. Alltså             
skyddar inte URL mot omedvetna dubbelskapelser utan skyddet omfattar endast den faktiska            
utformningen av verket och inte idéen om verket.   22

Skyddssubjektet inom upphovsrätten är den fysiska personen som skapat ett litterärt eller            
konstnärligt verk, även kallad upphovsmannen. I lagen uppställs inga krav på           
upphovsmannens ålder, rättskapacitet eller liknande. Den som i verket uppgetts vid namn            
eller pseudonym presumeras vara den rätta upphovsmannen till verket. Överlåtelse av           
rättigheter till ett upphovsrättsligt verk kan göras av upphovsmannen. Upphovsmannen kan           
själv bestämma om hen vill överlåta alla rättigheter till verket eller enbart vissa specifika. När               
ett verk har flera skapare och det inte går att urskilja deras enskilda prestationer besitter               
upphovsmännen gemensam upphovsrätt över verket, detta kallas för upphovsrättsligt         
samägande. Skyddet som upphovsmannen erhåller är giltigt i 70 år efter upphovsmannens            23

död, efter detta är det fritt för allmänheten att nyttja verket.  24

Upphovsrätten ger skaparen av ett verk två olika typer av rättigheter, dels ekonomiska men              
även ideella rättigheter. De två olika rättigheterna ger sammantaget en ensamrätt för            
upphovsmannen att fritt disponera över verket där ingen annan har rätt till detta så länge               
skaparen inte medgivit sitt tillstånd. De ekonomiska rättigheterna innebär att upphovsmannen           

19 Nordell, PJ., Rätten till det visuella, s. 4.  
20 A.a., s. 4-5. 
21 Olsson, H., Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, s. 34-36. 
22 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 70-72. 
23 A.a., s. 114-118.  
24 Maunsbach, U. och Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, s. 67. 
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har rätten att tillgängliggöra verket för allmänheten samt rätten att bestämma om verket ska              
mångfaldigas, och i sådant fall vilken form verket ska framställas i. Medan den ideella rätten               
eller droit moral som den också kallas ger upphovsmannen rätt att bli namngiven i samband               25

med att verket nyttjas och verket får heller inte ändras så att den kränker upphovsmannens               
anseende på det ursprungliga verket. Upphovsmannen har rätt att överlåta de ekonomiska            
rättigheterna till annan än sig själv medan de ideella rättigheterna inte kan överlåtas till någon               
annan, däremot kan man som upphovsman underlåta att tillvarata sin ideella rätt.  26

Upphovsrättsligt skydd har kommit att bli allt mer omfattande med tiden men            
skyddsobjekten kan främst indelas i två olika verkskategorier, litterära eller konstnärliga           
verk. Ett litterärt eller konstnärligt verk kan i traditionell bemärkelse anses vara bland annat              
konstnärliga skildringar såsom musik- och bildkonst. Medan litterära verk har en språkligt            
beskrivande karaktär och kan exempelvis vara allt från låttexter, kartor och romaner o.s.v.             
Ofärdiga verk kan dessutom skyddas enligt URL och anses vara ett enskilt verk i verket,               
exempelvis ritningar på en byggnad eller refrängen i en låt. Skyddet som URL uppställer              
omfattar även bearbetning av ett redan befintligt verk. Det krav som uppställs då är att               
skaparen har den ursprungliga upphovsmannens medgivande till att bearbeta eller          
sammanställa verket.  27

Vad som betraktas vara ett skyddsobjekt i upphovsrättslig mening skiftar i takt med             
samhällsutvecklingen. I den nutida moderna upphovsrätten behöver det således inte          
begränsas till vad som anses vara ett klassiskt verk utan idag är referensramarna till vad som                
är ett verk mer flytande och kan omfatta mycket mer än vad det tidigare gjort.   28

Verk som inte omfattas av det upphovsrättsliga skyddet är dels författningar,           
myndighetsbeslut, yttranden och översättningar på ovannämnda. Detta innefattar bland annat          
lag, rättspraxis, offentliga utredningar och andra rättsliga föreskrifter. Däremot vad gäller           
handlingar som är offentliga eller allmänna så berörs de inte av detta undantag. En handling               
förlorar inte sitt upphovsrättsliga skydd även om den omfattas av offentlighetsprincipen. Det            
innebär att upphovsmannen till en ritning som inkommit till en myndighet fortfarande har sitt              
upphovsrättsliga skydd trots att det är en allmän handling som allmänheten har rätt att ta del                
av.   29

Problematiken ligger inte i huruvida ett verk träffas av upphovsrättsligt skydd utan om             
verket kan få ensamrätt och påvisa en intrångssituation. För att intrång ska föreligga måste              
det grundläggande originalitetskravet som upphovsrätten ställer på ett verks beskaffenhet          
uppfyllas. Originaliteten beskrivs sammantaget i praxis och doktrin med begreppet verkshöjd .           
I rättspraxis kan man dock inte se en tydlig och enhetlig användning och bedömning av               
verkshöjdsbegreppet utan den är skiftande. Intrång föreligger således endast om          30

upphovsmannen kan påvisa att det personliga skapandet av hens verk otillbörligen utnyttjas            
av annan än upphovsmannen själv. Detta krävs för att upphovsrätten ska kunna göras             
gällande. Problemet med det upphovsrättsliga kravet på personligt skapande är att det inte             
finns en tydlig vägledning som klargör hur ett verk uppfyller skyddsförutsättningarna, detta            
gör att det blir svårt att fastställa om intrång föreligger.   31

25 Valentin Rehncrona, P., Immaterialrättens grunder , s. 111. 
26 Olsson, H., Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, s. 20-21. 
27 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 72-76.  
28 A.a., s. 72-73.  
29 A.a., s. 75-76. 
30 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C.,  Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 57-60. 
31 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 79-81. 
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Kraven som skall uppfyllas för att ett verk skall erhålla skydd enligt upphovsrätten har              
kommit att utvecklas och påverkas med tiden. Något som kommit att förändra domstolens             
sätt att avgöra en sådan situation har bland annat varit EU:s påverkan. Den nationella rätten               
har och blir ständigt påverkad av internationell rätt. Upphovsrätten är inget undantag vad             
gäller att vara föremål för EU:s harmonisering. Den hittills nationella och vedertagna            
verkshöjdsbedömningen har kommit att påverkas av det EU-autonoma kravet på originalitet.           
Kravet på originalitet kräver av verket att det måste vara ett resultat av upphovsmannens egna               
intellektuella skapelse, alltså att verket skall ha skapats med en personlig prägel.            
Originalitetsbedömningen ser till verkets individualitet och ursprunglighet. Den        
internationella originalitetsbedömningen införlivades i svensk rätt i takt med datorprograms-,          
databas- och skyddstidsdirektiven som tar fasta på originalitetskraven. Eftersom den          32

nationella domstolen tolkat dessa direktiv som endast tillämpliga på vissa verk ansåg de att              
verkshöjdsbedömningen fortfarande gällde. Senare kom infosoc-direktivet som skulle        33 34

harmonisera kravet på upphovsrättens samtliga skyddsobjekt, alltså att kravet på originalitet           
generellt skulle föreligga på alla sorters verk.   35

Som ett resultat av harmoniseringen har det upphovsrättsliga området varit i konflikt med             
vilka krav som skall uppnås för att ett verk ska erhålla upphovsrättsligt skydd. Genom dessa               
direktiv menar vissa att kravet på verkshöjd är förlegat medan man fortfarande kan se hur               
domstolarna åberopar verkshöjdsbedömningen tillsammans med originalitetsbedömningen.      36

Alltså innebär detta att “Om en domstol idag använder orden ‘verkshöjd’ eller ‘särprägel’ i              
sina överväganden om originalitet, så finns det ingen anledning att bara därför anse att något               
annat avses än den originalitet som krävs enligt EU-direktivens bestämning sådan den            
kommit att belysas av EU-domstolen i ett stort antal mål.”  37

  

32 A.a., s. 80-85. 
33 Se NJA 2009 s. 159. 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för              
upphovsrätt och vissa närstående rättigheter.  
35 Maunsbach, U. och Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, s. 64-65. 
36 Se NJA 2015 s. 1096 och  NJA 2017 s. 75. 
37 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 57.  
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3. Upphovsrättens skyddskrav  

Upphovsrätten är idag ett vidsträckt område med diffust ställda krav för upphovsrättsligt            
skydd. Det uppstår därigenom problematik när det kommer till att fastställa om ett verk              
uppnår de upphovsrättsliga kraven. Nedan kommer en redogörelse och analys av det            38

upphovsrättsliga skyddskraven att göras utifrån vad som framkommer i lag, förarbete, praxis            
och doktrin.  
 
3.1 Lag  

3.1.1 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

Upphovsrättslagen saknar en beskrivning av hur ett verk uppnår verkshöjd för att åtnjuta             
upphovsrättsligt skydd. I portalparagrafen till lagen anges upphovsrättens olika         39

skyddsobjekt. Paragrafen lyder enligt följande:  
 

“Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt          
till verket oavsett om det är 
1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 
2. datorprogram, 
3. musikaliskt eller sceniskt verk, 
4. filmverk, 
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. 
Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller           
grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.Vad som i            
denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även           
förberedande designmaterial för datorprogram.” 

 
Vad man kan utläsa från URL:s portalparagraf är således att det skall röra sig om ett litterärt                 
eller konstnärligt verk, det är alltså alla typer av sådana verk som är upphovsrättens              
skyddsobjekt. Vad som framkommer av en lagkommentar är att ett litterärt verk syftar till så               
kallade språkliga verk som antingen kan vara av skönlitterär eller annan beskrivande art. Vad              
som räknas som konstnärliga verk är framförallt musikaliska alster, brukskonst, film,           
byggnationer etc. Paragrafen har ingen fullständig uppräkning av sina skyddsobjekt utan är            40

en mer allmän definition av vilka verk som kan skyddas enligt upphovsrätten. Tack vare den               
allmänna bestämmelsen i URL:s portalparagraf kan tolkningen av upphovsrättens         
skyddsobjekt göras mycket vidsträckt. Det framkommer även att lagen inte har något            
uttryckligt krav på ett verk för att det skall kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd.  

Enligt en kommentar till 1 kap. 1 § URL av Henry Olsson, juris hedersdoktor vid               
Stockholms universitet, skyddar upphovsrättslagen verk som skapats genom en andlig och           
individuell process. Denna process benämns genom begreppet verkshöjd som inte går att            

38 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 79.  
39 1 kap. 1 § URL.  
40 Olin, A., Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1969:729) kommentaren till 1 kap. 1 §,                  
Karnov. 
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utläsa i lagtexten. Däremot är verkshöjdsbegreppet dolt i begreppen skapat och verk , detta             41

är det enda typ av krav som lagen uppställer för ett upphovsrättsligt skydd enligt Olsson. I                42

en annan lagkommentar till 1 kap. 1 § URL skriver Anders Olin, jur.kand. och              
hovrättsassessor,  följande:  
 

“Grundförutsättningen för skydd är att verket är självständigt och         
originellt. Det skall härröra från upphovsmannen själv och vara ett          
resultat av hans personliga, skapande insats. Att det skall föreligga ett           
visst mått av särprägel innebär ett krav på verkshöjd. Den närmare           
innebörden av kravet på verkshöjd är olika på olika litterära och           
konstnärliga områden. När det t.ex. gäller brukskonst är kravet         
allmänt något lägre ställt än vid annan konst.”   43

 
Begreppen skapat och verk är inte oberoende av varandra för att kunna åtnjuta ett              
upphovsrättsligt skydd. Ett verk som är framställt rent mekaniskt och alltså inte skapats med              
en individuell prägel kan inte omfattas av något skydd och är därmed fritt för allmänheten att                
förfoga samt nyttja. Har ett alster uppkommit genom individuellt skapande och därmed är att              
anse som ett verk omfattas det av upphovsrättsligt skydd enligt portalparagrafen i URL.             44

Rättsläget är dock fortfarande osäkert utifrån vad som framkommit ovan gällande vilka krav             
lagen ställer för att uppnå skydd. Med anledning av detta måste lagens syfte vidare analyseras               
för att kunna utreda vad som krävs för att erhålla upphovsrättsligt skydd enligt dess krav.  
 

3.1.2 Annan immaterialrättslig lagstiftning 

Lagen om upphovsrättsligt skydd för litterära och konstnärliga verk utmärker sig jämfört med             
de andra immaterialrättsliga lagrummen. Patentlag (SFS 1967:837) (PL), mönsterskyddslag         
(SFS 1970:485) (ML) och varumärkeslag (SFS 2010:1877) (VmL) har alla tre en uttrycklig             
beskrivning i lagtexten om hur immaterialrättsligt skydd uppnås. Som tidigare konstaterats           
har URL ingen sådan klar bestämmelse över vad som krävs för att uppnå upphovsrättsligt              
skydd utan hänvisar endast till att verket ska vara skapat och att det antingen ska vara av                 
konstnärlig eller litterär karaktär, lagen säger egentligen inget om att ett verk måste besitta              
vissa egenskaper.  
 

3.1.2.1 Patentlagen 

Patentlagen däremot ställer upp tre stycken tydliga och grundläggande kriterier för att man             
skall kunna få skydd enligt PL. Nämligen kraven på att uppfinningen måste tillgodogöras             
industriellt, nyhetsrekvisitet samt kravet på uppfinningshöjd. Enligt 1 kap. 1 § PL fastställer             
det första kravet att uppfinningen måste kunna tillgodogöras industriellt. Här uppställs dock            
två ytterligare krav som inte är direkt uttryckta i lagtexten nämligen kravet på             
reproducerbarhet och att uppfinningen ska vara ett svar på ett tekniskt problem, kraven anses              
dock vara underförstådda. Vidare slår lagen fast i 1 kap. 2 § PL ett krav på att uppfinningen                  

41 Olsson, H., Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar , s. 41.  
42 Olsson, H., Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, s. 60. 
43 Olin, A., Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1969:729) kommentaren till 1 kap. 1 §,                  
Karnov.  
44  Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 55-56.  
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måste vara ny i förhållande till tidigare uppfinningar på området och uppfinningen måste             
dessutom skilja sig väsentligen, d.v.s. uppfylla kravet på uppfinningshöjd.   45

För att patenträttsligt skydd skall kunna uppstå krävs att en ansökan görs till Patent- och               
registreringsverket (PRV) eller om man vill söka europeiskt patent görs detta till European             
Patent Office (EPO). Ansökan ska bestå av en patentbeskrivning samt patentkrav, dessa            
avgör helt vad patentet ska omfatta. Kortfattat beskrivet granskas ansökningen av PRV eller             
EPO och när granskningen är klar blir resultatet antingen ett patent eller ett avslag. Om               
sökande får sitt patent beviljat blir patentet allmänt tillgängligt och de som vill kan ta del av                 
patenten.   46

 
3.1.2.2 Mönsterkyddslagen 

Likt patentlagen är även mönsterskyddslagen harmoniserad inom EU och därigenom kan           
designskydd sökas nationellt eller internationellt. Mönsterskyddslagen skyddar en produkts         
utseende, alltså dess design och inte den tekniska idén som inom PL. Designskyddet kan              47

erhållas via tre olika sätt, antingen genom att söka registrerat nationellt mönsterskydd hos             
PRV eller europeiskt mönsterskydd hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet        
(EUIPO), man kan även ha ett oregistrerat skydd. Kraven som ML uppställer för att erhålla               
designskydd är ett nyhetskrav likt patenträtten samt ett krav om särprägel. Nyhetskravet            
innebär att mönstret kan betraktas som nytt om inget identiskt mönster har tillgängliggjorts             
för allmänheten innan ansökan om registrering görs. Kravet på särprägel innebär att en             
kunnig användares sammanfattande intryck av mönstret uppfattas som unikt i jämförelse med            
tidigare mönster som är tillgängliga för allmänheten. Kravet som uppställs gällande särprägel            
kan jämföras med kravet för att kunna söka patenträttsligt skydd, det vill säga             
uppfinningshöjd. Det är även jämförbart med upphovsrättens outtalade krav på verkshöjd           
samt det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga som kommer att behandlas i det            
följande.   48

 
3.1.2.3 Varumärkeslagen 

Enligt varumärkesrätten kan ett varumärke få rättsligt skydd så länge varumärket uppnår            
särskiljningsförmåga, det är det enda kravet som uppställs i lagtexten. Man måste kunna             
återge varumärket grafiskt för att kunna söka skydd för dess rättighet. Genom detta skulle det               
lätt kunna framstå som att VmL endast skyddar varumärken som kan återges i bild eller               
litterär form, men i praxis kan man även se hur ljud blivit skyddade som ett varumärke. Det                 
har många gånger varit aktuellt huruvida man till och med skulle kunna få färger eller dofter                
skyddade enligt VmL. Rätten till ett specifikt varumärke kan fås genom antingen            49

registrering eller genom inarbetning av varumärket. Registreringen av nationella varumärken          
görs likt patent- och mönsterrätten av PRV. En granskning huruvida registreringshinder           
föreligger görs och det är särskiljningsförmågan som utgör grunden för denna. Inarbetning av             
varumärket innebär att varumärket måste vara känt inom landet av en väsentlig del av den               
grupp som varorna åsyftar, detta kallas även för omsättningskretsen. Ett varumärkes           

45 Lindgren, A., Skydda dina idéer - patent, varumärken, design, upphovsrätt och piratkopiering, s. 28-33;               
Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, s. 52.  
46 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, s. 49-51. 
47 Valentin Rehncrona, P., Immaterialrättens grunder , s. 97-99. 
48 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, s. 79-87. 
49 Maunsbach, U. och Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, s. 114-119. 
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kännetecken anses vara inarbetat när det blivit välkänt av den större delen av             
omsättningskretsen.   50

 

3.1.2.4 En jämförelse mellan patentlag, mönsterskyddslag, varumärkeslag och        
upphovsrättslag 

Det kan utläsas en tydlig skillnad på lagens utformning vad gäller beskrivningen av de krav               
som uppställs för de tre andra immaterialrättsliga lagstiftningarna kontra vad upphovsrätten           
uppställer för skyddskrav. PL uppställer tre stycken mer generella krav men ändå tydliga för              
att kunna söka patenträttsligt skydd. Medan ML ställer krav på att mönstret måste ha en viss                
särprägel samt vara nytt. För att ett varumärke ska kunna skyddas enligt VmL måste              
varumärket som tidigare nämnts ha särskiljningsförmåga. Gemensamt för nämnda lagrum är           
att det står tydligt vad som krävs för att ett skydd ska bli aktuellt. Det råder heller inte lika                   
stora oklarheter gällande vilka skyddsobjekt som PL, ML och VmL omfattar, något som inte              
lika tydligt går att utläsa genom lagtexten i URL.  

En anledning till denna skillnad kan tänkas vara att upphovsrätten har väldigt varierande             
skyddsobjekt. Som nämnts i tidigare kapitel förändras upphovsrätten mycket i takt med            
samhällsutvecklingen och därigenom även dess skyddsobjekt. Detta är kanske något som de            
andra immaterialrättsliga lagarna inte påverkas lika lätt av, vilket skulle kunna vara en             
anledning till varför de kan ha en relativt tydlig lagstadgad bestämmelse som reglerar kraven              
för immaterialrättsligt skydd. Det kan anses att den upphovsrättsliga lagstiftningen borde           
kunna uppställa en klarare bestämmelse vad gäller kraven för skydd. Detta för att man inte               
skall behöva läsa mellan raderna att ett verk måste nå upp till en viss nivå för att kunna                  
erhålla skydd genom orden skapat och verk som istället står klart i portalparagrafen. En              
generell lagbestämmelse som tar fasta på att ett verk måste uppnå skyddskraven likt de andra               
immaterialrättsliga lagarna hade varit önskvärt för att tydliggöra vilka krav URL uppställer. I             
dagsläget krävs att man ser till praxis för att kunna tolka och få vägledning huruvida ett verk                 
ska få skydd eller inte. Det är oklart på rättsområdet huruvida det skulle vara problematiskt               
eller inte att fastställa en tydligare bestämmelse vad gäller kraven för skydd. Detta är något               
som vidare kommer att utredas i uppsatsen. Det utesluter dock inte att man inte längre skall                
söka vägledning i rättspraxis för att bedöma huruvida ett verk uppnår skydd på vederbörande              
verksområde, detta eftersom det inte torde gå att ställa likvärdiga skyddskrav bland URL:s             
olika skyddsobjekt.  

I den upphovsrättsliga lagstiftningen finns det ingen möjlighet att få sitt skydd registrerat,             
något som skiljer sig från de andra immaterialrättsliga lagarna som dessutom har en tydlig              
bestämmelse vad gäller krav för skydd på vederbörande lag. Hade registrering av ett             
upphovsrättsligt verk varit möjligt hade detta blivit tydligare för upphovsmannen samt gett en             
bekräftelse om att verket nått upp till de krav som URL egentligen ställer. Detta torde dock                
vara svårt att införa med tanke på mängden verk som skapas samt att skyddet uppstår direkt                
vid skapelsen. 
 
3.2 Förarbete 

Eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer i lagtexten om när ett verk erhåller              
upphovsrättsligt skydd bör lagens förarbeten utredas vidare för att kunna fastställa det            
ursprungliga skyddsförutsättnignarna och syftet med dessa. De förarbeten som kommer att           
behandlas i det följande är SOU 1956:25 som skrevs av Auktorrättskommittén. Lagförslaget            

50 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 263-268.  
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har framtagits med syftet att skapa en förenad nordisk lagstiftning på det upphovsrättsliga             
området. Förslaget resulterade i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.            51

Auktorrättskommittén har som grund i sin revision utgått från uppgifter av myndigheter och             
andra sammanslutningar med sakkunnighet inom det relevanta området.  52

Följaktligen kommer även prop. 1960:17 att behandlas. Propositionen är ett mer utarbetat            
lagförslag från den utredning som framlades av Auktorrättskommittén år 1956 med avsikt att             
utforma en nordisk rättslikhet på det upphovsrättsliga området. Tidigare upphovsrättslig          
lagstiftning kommer även att behandlas samt dess förarbeten, bland annat lagen angående            53

eganderätt till skrift och lag om rätt till litterära och musikaliska verk. Detta då det               54

upphovsrättsliga kravens kärna skall utredas.  55

 
3.2.1 SOU 1956:25 

Tidigare i uppsatsen har det klarlagts att det i lagens mening uppställs krav på ett verk för att                  
det skall erhålla skydd genom begreppen skapat och verk som återfinns i portalparagrafen.             
Som tidigare nämnts benämns dessa krav med begreppet verkshöjd. Det ger ingen förklaring             
till vad som krävs för ett verk att skyddas upphovsrättsligt. På grund av detta måste syftet                
med begreppen ovan utredas, även begreppen litterärt samt konstnärligt verk som nämns i             
paragrafen kan vara av intresse för att djupare kunna undersöka bakgrunden till de             
upphovsrättsliga kraven för att erhålla skydd.  

I utredningen förklaras att mängden skyddsobjekt är under en ständig utveckling i takt             
med tiden, detta gör att lagens utformning kring vad den omfattar bör vara så tidlös och                
allmän som möjligt. Här kan man utläsa att en av orsakerna till att dagens lagstiftning är                56

utformad med en sådan allmän beskrivning gällande dess skyddsobjekt dels beror på att             
skapandet av olika verk utvecklas och därför måste fångas upp genom allmänna            
bestämmelser. Vår uppfattning är att den vidsträckta utformningen samt tolkningen av           
begreppen konstnärligt samt litterärt verk korrelerar med att man inte kan se något uttryckligt              
krav på verkshöjd i lagtexten. Eftersom att upphovsrättens skyddsobjekt är under en evig             
förändring i takt med utvecklingen borde även kraven för att erhålla upphovsrättsligt skydd             
också förändras i samförstånd med utvecklingen. Kraven behöver alltså vara relativt generellt            
utformade för att det ska kunna tillämpas på såväl dåtidens, nutidens som framtidens verk.              
Detta kan vara anledningen till varför det inte finns något uttryckligt krav i lagtexten. I               
SOU:n formuleras detta på följande vis: 

 
“En dylik uppräkning har den nackdelen, att utvecklingen lätt gör den           
otidsenlig; nya former för att meddela sig med omvärlden framträda,          
och även det andliga skapandet tager nya hjälpmedel i bruk. I           
moderna lagar är det därför vanligt, att man på ett mera allmänt sätt             
angiver tillämpningsområdet för den upphovsmannarättsliga     
lagstiftningen. Detta är även Bernkonventionens metod. Enligt       
kommitténs mening bör tillämpningsområdet för den lag som nu         

51 SFS 1960:729. 
52 SOU 1956:25, s. 9-11. 
53 SFS 1877:28.  
54 SFS 1919:381.  
55 Prop. 1960:17, s. 1.  
56 SOU 1956:25, s. 64.  
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föreslås bestämmas genom en dylik, mera allmänt hållen        
beskrivning.”  57

 
Genom att litterära och konstnärliga verk skall bedömas i vidsträckt mening kan det tyckas att               
verkshöjdsbegreppet även borde kunna tolkas vidsträckt. Med anledning av detta torde lagen            
kunna uppställa ett uttryckligt skyddskrav som kan tolkas vidsträckt. Ett uttryckligt           
skyddskrav i lagtexten skulle kunna vara lika tidlöst och därmed evigt tillämpbart i relation              
med den samtida utvecklingen som begreppen litterärt och konstnärligt är. 

I SOU 1956:25 framgår det att betydelsen av begreppet litterärt verk är skildringar genom              
ord. I lagens mening skall begreppet tolkas så vidsträckt som möjligt då litterära verk även               
innefattar andra former av uttryck som aktualiseras och får stor innebörd i takt med tiden. Ett                
litterärt verk kan alltså även bestå av siffror och grafiska alster. Tillsammans med             
utvecklingen var den äldre lagstiftningen svår att tillämpa på det ständigt förändrande            
upphovsrättsliga området. De tidigare definitionerna av vad ett verk är var i lagens mening              
inte längre tillräckligt omfattande och det behövdes därför en bredare definition.   58

Ett konstnärligt verk beskrivs som ett verk skapat med en konstnärlig målsättning att             
framställa ett konstnärligt alster. Betydelsen ska likt de litterära verken tolkas i omfattande             
utsträckning. Det kan röra sig om verk som uttrycks i de vanligaste formerna men det kan                
även inrymma nya framställningar av verk som i nuläget ännu inte är kända.   59

De båda begreppen kan enligt utredningen vara flytande och gå in i varandra, därför              
behöver inte lagstiftningen formulera en uppräkning av vilka sorters verk som hör till             
litterära respektive konstnärliga verk. Syftet med att sammanfatta upphovsrättens         
skyddsobjekt med begreppen litterära och konstnärliga verk var enligt utredningen att           
försöka uppnå ett så vidsträckt begrepp som möjligt. Från början var det tänkt ett mer               
allmängiltigt begrepp för att beskriva de verk som skyddas enligt URL, vad som framgick av               
utredningen var dock att det saknades en term på området som var tillfredsställande nog. Det               
saknades begrepp som förklarade att beskrivande alster kunde skyddas enligt upphovsrätten,           
särskilt inom den litterära verkskategorin. Härav ansåg de att det behövdes ett stycke som              
fångade upp de övriga verken som var av mer beskrivande art.   60

I utredningen fastställer Auktorrättskommittén att begreppet verk utgör ett av kraven för            
att få upphovsrättsligt skydd. Kommittén anser därtill att begreppet har en väsentlig betydelse             
i den upphovsrättsliga lagstiftningen. Utredningen menar att det måste vara fråga om ett             
andligt skapande för att skydd skall kunna uppnås. Kommittén hänvisar i utredningen till             
1914 års betänkande och menar att verksbegreppet egentligen är ett krav på att det skapade               
verket uppfyller originalitet och självständighet. Det poängteras att det kan vara           
problematiskt att definiera vilka faktorer som skall tas i beaktning vid bedömningen av ett              
verks individuella självständighet, detta då de menar att det är svårt att formulera dessa krav               
rent språkligt. Auktorrättskommitén hävdar att det borde finnas en formulering i lagtexten            
som tydliggör vilka krav som uppställs på skyddsobjektets individuella originalitet då termen            
verk inte förklara detta i tillräcklig utsträckning. Samtidigt konstaterades det dock att det             
svenska språket hade en avsaknad av ett samlat begrepp som kunde återge kraven på              
originalitet och självständighet i den mån som var önskvärd. Det framkommer att både             

57 A.st. 
58 A.a., s. 65.  
59 A.st.  
60 A.a., s. 65-66. 
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Tyskland och Norge har ett begrepp som beskriver kraven tydligare än det svenska             
verksbegreppet nämligen “ geisteswerk”  på tyska och “åndsverk”  på norska.   61

I tidigare kapitel där en analys gjordes på den upphovsrättsliga lagstiftningen           
konstaterades det att skapat och verk var svaret på vad lagen uppställde som krav för att                
erhålla upphovsrättsligt skydd. Som tidigare nämnts gav det inte någon tydligare förklaring            
gällande vad som faktiskt var upphovsrättens befintliga skyddskrav. Vid analyserandet av           
bakgrunden till lagens uppkomst där bland annat betänkandet från Auktorrättskommitén          
analyserades har det kunnat klarläggas vilka krav som uppställs för att åtnjuta skydd,             
nämligen att verkshöjd är ett krav på verkets originalitet och självständighet. Sålunda kan det              
nu konstateras att kraven inte framkommer tydligt i portalparagrafens ordalydelse på grund            
av att man vid tidpunkten ansåg att det saknades en tillräckligt samlad term för originalitet               
och självständighet. Detta ger en förklaring till en av de frågeställningar som uppställts i              
uppsatsen, nämligen varför man inte kan finna något uttryckligt krav på det upphovsrättsliga             
skyddet i lagen. Detta kan anses vara anmärkningsvärt då andra nordiska länder, exempelvis             
Norge, har ett skyddsbegrepp lagstadgat medan den svenska utredningen fann det omöjligt att             
fastställa ett sådant begrepp i lagen.  

Auktorrättskommitén hävdade att “[...] vårt språk saknar ett adekvat uttryck för det            
begrepp som här avses.” Det var därför endast möjligt att formulera kravet på verkshöjd              62

genom termen verk . Detta trots att syftet med lagen och utredningen till vår nuvarande lag var                
att få en enhetlig nordisk rättslikhet på det upphovsrättsliga området. Det råder oklarheter             
gällande varför den svenska lagstiftningen inte kunnat översätta det norska begreppet           
“åndsverk” till andesverk eftersom utredningen hävdar att kravet på verket är att det skall ha               
varit ett resultat av andligt arbete. Auktorrättskommitén fastslår själva att begreppen           
originalitet och självständighet är de egentliga kraven som ett verk måste uppfylla,            
därigenom torde dessa begrepp kunna implementeras i lagen. Detta hade varit önskvärt            
istället för att göra en så, i vår och dessutom utredningens mening, otydlig markering på               
kraven med termen verk. Det borde gå att uttrycka ett tydligare skyddskrav i portalparagrafen              
eftersom man redan år 1914 var överens om att ett verk skall uppnå originalitet och               
självständighet för att kunna erhålla skydd. Genom att markera ett begrepp i lagen, som redan               
vid utredningen var önskvärt, synliggör man skyddskraven. Eftersom att det är omöjligt att             
göra en uttömmande kravspecifikation lämnas det fortfarande utrymme för att kunna göra en             
enskild bedömning på varje verk om verket skall åtnjuta skydd eller inte.  

Utredningen ansåg även att begreppet skapat var av mycket stor betydelse. Termen syftar             
till att det är det andliga skapandet som upphovsrätten skall skydda. Skapande begreppet skall              
inte tolkas för snävt. Endast avbildning av ett tidigare verk uppnår inte kraven på skapande               
utan vidare måste den nya upphovsmannen ha lagt sin andliga prägel på efterverket. Det kan               63

ifrågasättas varför begreppet skapat inte beskrivs som ett krav på andligt skapande i lagen,              
det hade illustrerat kravet på det personliga skapandet som begreppet egentligen uppställer.            
Auktorrättskommittén menar att begreppet har en mycket central innebörd då det är det             
andliga skapandet som skall resultera i ett upphovsrättsligt skydd. Härav hade det varit             
fördelaktigt om detta var uttryckt i lagens portalparagraf. Begreppet skapat är missvisande i             
den mening att det inte ger några indikationer på att det finns ett krav på personlig prägel vid                  
skapandet av ett verk. Rena efterbildningar är också en form av skapande men skyddas inte               
enligt URL då skaparen inte bearbetat verket till sitt utan endast reproducerat ett tidigare              
verk. Vi anser alltså att begreppet skapat inte ger en tillräcklig förklaring i lagtexten om att                

61 A.a., s. 66. 
62 A.st.  
63 A.st. 
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verk som skapats genom ren efterbildning inte omfattas av upphovsrättsligt skydd, utan detta             
framkommer endast om man bland annat läser utredningen till URL. 

Genomgående i SOU 1956:25 används begrepp som självständighet och originalitet för att            
beskriva kraven som ställs för att ett verk skall omfattas av det upphovsrättsliga skyddet. Det               
är anmärkningsvärt att lagstiftaren väljer att utelämna dessa begrepp då man klart och tydligt              
ser att det är just dessa termer som är avgörande för att ett verk ska få skydd, men istället                   
väljer man att dölja dessa krav genom orden skapat och verk . Detta torde vara en svaghet i                 
lagen och kan försvåra för bland annat de kreatörer som livnär sig på sitt skapande eftersom                
att lagen inte blir tillräckligt förutsebar för skaparen när lagstiftaren väljer att dölja de              
faktiska kraven.  
 

3.2.2 Prop. 1960:17  

I prop. 1960:17 till riksdagen med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och              
konstnärliga verk, m.m.; given Stockholms slott den 27 november 1959 beskrivs en            
omarbetning på lagområdet som reglerar skydd för författare och andra upphovsmän till            
litterära och konstnärliga verk. Syftet med propositionen var att modernisera den gällande            
rätten och göra den mer kompatibel med samhällsutvecklingen på området. Det var även             
nödvändigt att göra ändringar i lagen för att göra den mer harmoniserad med den reviderade               
BK. För att uppnå en större rättslikhet i norden på det upphovsrättsliga området var det även                
nödvändigt att bearbeta lagen och förslaget har arbetats fram i gemenskap med övriga             
nordiska länder och deras utlåtanden. Propositionen medför förslag till mer långtgående           
rättigheter för upphovsmännen, detta genom att exempelvis ge ett utökat skydd för hens             
intresse till verket.  64

Vad som enligt propositionen krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd formuleras på            
sådant vis att uttrycken litterärt och konstnärligt verk har valts för att understryka URL:s krav               
för att kunna åtnjuta skydd, detta i likhet med vad SOU:n fastslår. Det framhålls att verket                
måste vara en slutprodukt av ett självständigt och originellt skapande, det tydliggörs också att              
det specifikt är orden verk och skapat som utgör detta krav i portalparagrafen till URL. Här                65

kan man se att begreppen som använts för att fastställa kraven för det upphovsrättsliga              
skyddet är självständighet och originalitet .  

Departementschefen förklarar att den upphovsrättsliga lagstiftningen är till för att          
tillförsäkra samhället ett rättsligt skydd för det som skapats genom en andlig verksamhet. För              
att detta syfte skall kunna upprätthållas anser departementschefen, i likhet med vad            
Auktorrättskommiten framhåller i sin utredning, att skyddsobjekten måste bestämmas genom          
en tämligen allmän beskrivning för att kunna vara giltig i takt med samhällsutvecklingen.             
Departementschefen anför vidare att:  

 
“Jag vill därför liksom kommittén förorda att rättens föremål         
bestämmes genom en mera allmänt hållen beskrivning. I anslutning         
till Bernkonventionens uttryckssätt synes man härvid, såsom       
kommittén föreslagit, böra som föremål för skydd ange litterärt eller          
konstnärligt verk. I enlighet härmed förklaras i förevarande paragraf         
upphovsrätt tillkomma den som skapat ett dylikt verk. Såsom         

64 Prop. 1960:17, s. 1. 
65 A.a., s. 42-43.  
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kommittén understrukit tages uttrycket "litterärt eller konstnärligt       
verk" här i mycket vidsträckt mening.”  66

 
Propositionen beskriver likt Auktorrättskommittén i SOU:n och som tidigare nämnts att det            
för upphovsrättsligt skydd ställs krav på självständighet och originalitet av alstret. Det            
framförs i propositionen att det inte går att framställa några bestämda skiljelinjer i lagen              
angående skyddskraven. Prövningen behöver göras med utgångspunkt i praxis och andra           
rättsliga källor. Då det upphovsrättsliga området är något som likväl är en internationell             
företeelse bör även andra länders utveckling på området beaktas vid bedömningen av kraven             
för att uppnå upphovsrättsligt skydd. För att kunna använda praxis som vägledning vid en              67

bedömning om huruvida verket uppnår de skyddskrav som URL uppställer genom orden            
skapat och verk , anser vi att det hade behövts en tydligare förklaring eller utformning av               
dessa krav i lagen. Hade lagen haft ett bättre uttryck för kraven hade den möjligtvis på ett                 
enklare sätt kunnat agera som ett rättesnöre. Med en tydligare lagtex hade lagen och              
rättspraxis kompletterat varandra på ett allt mer tillfredsställande sätt och skapat större            
rättsäkerhet vid en bedömning av huruvida verkshöjd är uppfyllt.  

 
3.2.3 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk samt dess förslag 

I betänkandet till 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk beskrivs det att                
rättens föremål måste uppnå ett krav på självständighet och originalitet. Verket måste vara             
resultatet av ett andligt skapande där upphovsmannen satt sin personliga prägel på det             
skapade för att skydd skall kunna åtnjutas. Vidare framhålls att det svenska språket inte har               
ett begrepp som beskriver det andliga skapandet i den utsträckning det kräver. Som tidigare              68

nämnts är det oklart varför man inte valt att använda sig utav begreppet andligt skapande för                
att definiera kravet på verkshöjd. Det hade varit rimligt att fastställa skyddskravet som sådant              
eftersom det i förarbetena poängterats vid flertalet tillfällen att det svenska ordförrådet anses             
vara otillräckligt men trots detta beskriva lagens krav sammanfattande med termen andligt            
skapande.  

Lagens första portalparagraf gavs i uttryck på följande sätt år 1919:  
 

“Enligt de i denna lag givna bestämmelser skyddas rätten till följande           
verk, nämligen: 
1) skrift och muntligt föredrag; 
2) musikaliskt verk; 
3) teckning samt grafisk eller plastisk avbildning, där teckningen        
eller avbildningen är av vetenskaplig eller teknisk art samt ej, efter sitt            
huvudsakliga ändamål, att betrakta såsom konstverk; 
4) mimiskt verk (balett eller pantomim); 
5) kinematografiskt verk, vartill i denna lag hänföres jämväl verk,         
avsett att återgivas genom ett kinematografi liknande förfarande.  
Med författare förstås i denna lag upphovsman till verk, varom här           
ovan sägs.”  69

66 A.a., s. 48.  
67 A.a., s. 49.  
68 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk, lag om rätt till verk av bildande konst samt lag om                      
rätt till fotografiska bilder: avgivna den 28 juli 1914 av därtill inom kungl. Justitiedepartementet förordnade               
sakkunniga., s. 57.  
69 SFS 1919:381. 
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Av ovan paragraf går det inte att utläsa något uttryckligt krav på ett verk för att det skall                  
kunna tillmätas upphovsrättsligt skydd, detta trots att det uppställs skyddskrav i förarbetena            
från år 1914. Vi anser att problematiken ligger i att det inte finns något uttryckligt skyddskrav                
i lagtexten. Detta är ett mönster som går att utläsa i såväl dagens lagstiftning som i den från år                   
1919. Genom förarbetena kan man se att kraven för att uppnå upphovsrättsligt skydd idag är               
densamma som de krav som uppställdes år 1914. Alltså krav på verkets självständighet och              
originalitet , att verket skall ha varit ett resultat av ett andligt skapande. Innebörden av kraven               
kan dock ha förändrats genom åren men vi kan här se en enhetlig användning i förarbetena att                 
fastställa kraven med hjälp av uttrycken andligt skapande, självständighet och originalitet.           
Det kan även konstateras att svaret på vår fråga varför det inte finns något uttryckligt krav på                 
det upphovsrättsliga skyddet i lagtexten är densamma som framkommit i tidigare redogörelse            
av förarbetena, det vill säga att det saknades ett motsvarande begrepp i det svenska språket.  
 

3.2.4 1877 års lag om eganderätt till skrift samt dess förslag år 1877 

Av vad som tidigare framkommit i denna uppsats har man kunnat se en användning av               
uttrycken andligt skapande, självständighet och originalitet. I propositionen till 1877 års lag            
kan man se en användning av uttrycket andligt skapande redan så tidigt som under 1800-talet.               
Det framgår bland annat att “I lagförslaget hänföras derföre under ordet skrift, utom hvad              
dermed af alla förstås, endast vissa särskildt uppräknade alster af andlig verksamhet, och             
deribland äro genom tryck mångfaldigade efterbildningar af konstverk icke upptagna.”          70

Alltså kan vi se hur de redan i propositionen från år 1877 uttryckt det andliga skapandet som                 
idag är ett krav för att erhålla upphovsrättsligt skydd. Däremot ger propositionen ingen             
djupare förklaring till det andliga skapandets syfte och dess innebörd.  
 
3.3 Rättspraxis 

Ovan har det framkommit att skyddsförutsättnignarna inom upphovsrätten är att verket skall            
vara ett resultat av ett andligt skapande. Verket skall ha en viss grad av självständighet och                
originalitet för att tillmätas upphovsrättsligt skydd. Således har det konstaterats vilka begrepp            
som definierar skyddskraven utifrån vad som framkommit i förarbetena, vi har dock ännu inte              
kunnat se någon förklaring till vad det faktiskt innebär och vad som krävs i praktiken för att                 
ett verk ska omfattas av upphovsrättsligt skydd. Nedan skall därför rättspraxis på området             
utredas för att se hur domstolarna tillämpar skyddskraven samt om det går att utläsa något               
mönster gällande valet av begreppsanvändningen vid bedömningen av upphovsrättsligt         
skydd. Det kan fastställas att verkshöjdsbegreppet ej kommit till uttryck i förarbetena utan             
detta begrepp är något som kommit till i rättspraxis och doktrin. Begreppet har kommit att               
användas för att avgöra upphovsrättsliga mål, men att domstolarna använder specifikt           
verkshöjdskriteriet är något som förändrats med åren. Detta kommer senare att behandlas            71

ytterligare i avsnitt 3.4 som berör doktrin på området. Antalet fall som avgjorts i HD och som                 
behandlar skyddskraven är ett fåtal. På grund av detta bör stor aktsamhet vidtas när en               
bedömning görs med utgångspunkt från tidigare rättsfall då det råder en osäkerhet på området              
i den praktiska tillämpningen. Nedan kommer en redogörelse för några av de rättsfall som              72

70 Prop. 1877 Kongl. Maj:ts Nåd. proposition till riksdagen, med förslag till lag angående eganderätt till skrift                 
och förordning rörande utsträckt tillämpning af lagen angående efterbildning af konstverk., s. 27-28. 
71 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 84.  
72 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 60.  
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varit prejudicerande på området framföras. Samtliga instanser i rättsfallen kommer att beaktas            
för att kunna besvara våra frågeställningar. De olika bedömningar som görs inom rätten på              
det upphovsrättsliga området kommer att lyftas fram tillsammans med de krav som uppställs             
för att ett verk ska åtnjuta skydd.  
 

3.3.1 NJA 1994 s. 74 

3.3.1.1  TR och HovR 

Parter i målet var Borås Wäferi AB (BW) och AG Pehrson Modegrossisten AB (PM). BW               73

väckte talan i TR gentemot PM och yrkade bland annat att intrång förelåg på deras               
upphovsrättsliga mönster som kallas för smultronmönstret. TR behövde här göra en faktisk            
prövning huruvida BW hade upphovsrättsligt skydd på smultronmönstret för att kunna avgöra            
om det förelåg intrång. Domen är prejudicerande i den mån att den bland annat avhandlar               
brukskonst och dess bedömning vad gäller kraven för att skyddas upphovsrättsligt. 

TR prövade om BW hade upphovsrätt för mönstret Smultron. För att kunna fastställa detta              
använde de sig av förarbetena till mönsterskyddslagstiftningen. För att brukskonst skall           74

erhålla upphovsrättsligt skydd torde, enligt propositionen till ML, verket vara en produkt av             
en individuell och konstnärlig gestaltning. Dessutom skall chansen att någon annan skapat ett             
liknande alster vara minimal. Vidare anför TR i sitt domskäl att smultronmönstrets            
utformning ger ett sammanfattande intryck som är tillräckligt konstnärligt självständig för att            
det ska uppnå upphovsrättens krav på verkshöjd. TR fastställde att BW hade upphovsrätt på              
smultronmönstret och att PM hade gjort intrång på BW:s upphovsrättsliga skydd. 

TR väljer att använda sig av verkshöjdsbegreppet i sin beskrivning över vad som krävs för               
att åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Det framkommer dock ingen uttömmande beskrivning          
eller redogörelse för hur bedömningen faktiskt gjorts utan de stödjer främst sin argumentation             
på ML:s proposition. Det är intressant att TR väljer att bygga sin argumentation på              
propositionen till ML och inte till URL:s förarbete för att kunna se till lagens syfte. Vi är av                  
uppfattningen att det hade varit av relevans att se till de upphovsrättsliga förarbetena trots att               
det rör sig om ett mönster, eftersom vi anser att det framgår i förarbetena vilka krav som URL                  
uppställer. Om TR hade gjort detta hade de bakomliggande kraven blivit allt tydligare i              
praktiken. PM överklagade domen till HovR som fastställde TR domslut.  

 
3.3.1.2 HD 

HD valde i sin bedömning att använda sig av yttranden från Föreningen Svensk Forms              
Opinionsnämnd (SFO). Nämnden yttrade att mönstret uppnådde verkshöjd och därmed          
omfattades av skyddet inom upphovsrätten. Grunden till detta var att de ansåg att             
helhetsintrycket var originellt, konstnärligt individuellt och självständigt. SFO ansåg även att           
verket var behäftat med en viss grad av särprägel. Denna bedömning motiverar SFO på              
följande sätt “Genom sin balans mellan färgintensitet, ytornas storlek och inbördes           
förhållanden samt avgränsningen i bildspråksdetaljer har verket givits ett helhetsintryck som           
är originellt, konstnärligt individuellt och självständigt.” Nämnden beskriver i sitt yttrande           75

att PM:s mönster ligger inom det skyddsområde som BW besitter genom sitt upphovsrättsliga             
skydd och att PM:s mönster är ett uttryck av osjälvständigt skapande i relation till              
smultronmönstret. HD framhåller i sitt domskäl att de likt TR och HovR anser att              

73 NJA 1994 s. 74. 
74 Prop. 1969:168, s. 135. 
75 NJA 1994:16, s. 79. 
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smultronmönstret ska erhålla upphovsrättsligt skydd då verket uppnår en tillräcklig grad av            
självständighet och särprägel. Domstolen fastställer även i domskälen, som tidigare nämnts,           
att det enbart är den individuella utformningen av smultronmönstret som skyddas och inte             
själva idén till mönstret. Det framgår även att det skyddsomfång som verket får påverkas av               
bedömningen som gjordes för att fastställa huruvida verket erhåller upphovsrättsligt skydd.           
Desto högre grad av verkshöjd som verket uppnår desto större skyddsomfång får alstret. Mot              
detta framhåller HD att BW:s upphovsrättsliga skyddsomfång måste tolkas relativt snävt.           
Slutligen anser domstolen att det sammanfattande intrycken av mönstren framställs lika, och            
bidrar därför till motiven att PM skulle ha avbildat smultronmönstret avsiktligt. HD finner             
dock att olikheten hos de båda mönstren är tillräckligt stor för att det inte ska röra sig om                  
intrång på BW:s skyddsomfång. Härav ändrar HD HovR dom och ogillar BW:s talan.  

I bedömningen som görs av HD används begreppet särprägel när de fastställer att             
mönstret uppnår upphovsrättsligt skydd. Vi kan här se att HD inte använder sig av              
verkshöjdsbegreppet överhuvudtaget. De diskuterar heller inte skyddsförutsättningarna som        
förarbetena till URL uppställer, till skillnad från TR som åtminstone sökte vägledning i             
förarbetena till ML. Det är anmärkningsvärt att domstolen inte går tillbaka till lagens             
förarbete, då lagen i sig inte fastställer några skyddsförutsättningar vad gäller kraven för att få               
skydd enligt URL, utan istället endast inhämtar yttrande från SFO. Vi tror att det hade               
underlättat för lagens förutsebarhet och den rättsliga tolkningen på området om HD hade             
försökt bearbeta innehållet i förarbetena till URL och därigenom skapat en tydligare            
vägledning vad gäller bedömningen om kravet på verkshöjd. Vi kan konstatera att samtliga             
instanser är överens om att verkshöjd föreligger på smultronmönstret, däremot tycker vi att             
beskrivningen av hur verkshöjd har fastställts och varför är relativt tunn och otydlig. Det är               
även oklart varför det inte förts en djupare diskussion med utgångspunkt i förarbetena till              
URL och de begrepp som varit återkommande där. Alltså analyserat mönstret ytterligare och             
bedömt det utifrån dess självständighet och originalitet, det vill säga måttet av det andliga              
skapandet, för att därefter fastställa att verket uppnår skyddsförutsättningarna enligt          
upphovsrättslig lagstiftning.  

I en debattartikel av Gunnar Karnell, professor emeritus i rättsvetenskap, kritiserar han            
HD:s dom i fallet. Även Karnell påpekar det som redan tidigare diskuterats i uppsatsen,              
nämligen att domen inte är särskilt vägledande utan snarare innehåller ett flertal brister. Han              
anser vidare att HD gått miste om chansen att skapa tydliga riktlinjer vad gäller begreppen               
som tillämpas på området brukskonst och som är kopplat till problematiken kring            
verkshöjdsbegreppet. Vår uppfattning är att HD kunde haft sin utgångspunkt ur SFO:s            76

yttrande i sin bedömning. Nämndens yttrande står helt fritt i domskälen utan att HD i någon                
vidare mening tar stöd i deras utredning. Önskvärt hade varit om HD utnyttjade SFO:s              
kompetens på området vad gäller just bedömningen kring verkshöjd på brukskonst, men att             
HD i sin tur gjorde en egen utredning som hade haft en mer rättslig bakgrund. Utifrån HD:s                 
domskäl och domslut ser vi inte någon tydligare förklaring till vad som krävs för att få svar                 
på vår första frågeställning, alltså vad som krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd. Det              
lämnas inte heller något tydligt svar på vår tredje frågeställning, om det finns något samband               
i rättens varierande val av begrepp vid utredningen om ett verk skyddas enligt URL. Även               
Karnell påpekar att HD inte förtydligar begreppssvårigheterna på det upphovsrättsliga          
området utan istället använder sig av begrepp som avviker och faller in under andra              
immaterialrättsliga områden. Exempel på detta är begreppet särprägel som används inom           

76 Karnell, G., Bland smultron och jordgubbar, mellan två stolar?, NIR 1994, s. 86. 
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mönsterrätten och enligt Karnell även inom marknadsrätten, istället för begreppet originalitet           
som är mer accepterat för att beskriva kraven för upphovsrättsligt skydd.   77

  
3.3.2 NJA 2004 s. 149 

3.3.2.1  TR  

Parter i målet var Välinge Aluminium AB (Välinge) och Perstorp Flooring AB (Perstorp).             78

Fallet behandlar om en ritning till en golvskiva kan skyddas enligt upphovsrätten. Välinge             
hade framställt en konstruktion som underlättade läggning och mekanisk hopfogning av           
golvskivor. Välinge beviljades patent för ritningen och några år senare ansökte Perstorp om             
patent för sin ritning på en golvskiva som enligt Välinge var nästintill identisk. Välinge              
väckte talan i TR och yrkade bland annat att de hade upphovsrätt på ritningen till golvskivan                
och därigenom förfoganderätt över ritningen och inte Perstorp. Prejudicerande i detta mål är             
hur domstolen utrett kravet på verkshöjd samt att dubbelskapandekriteriet inte kan vara motiv             
till att ett verk uppnår kravet på verkshöjd.  

TR framställer i domskälen att sådana ritningar som fallet behandlar hör till kategorin             
litterära verk. För att de ska åtnjuta skydd enligt upphovsrättslagen måste de vara skapade              
individuellt och med en viss grad av särprägel i relation till vad som tidigare skapats.               
Domstolen poängterar även att det inte finns lika stora variationsmöjligheter i skapandet på             
detta område jämfört med andra typer av litterära verk. Därtill menar TR att det är tillräckligt                
med en mindre grad av självständighet från tidigare verk inom verksområdet. Det            
upphovsrättsliga skyddet på detta området är relativt begränsat och upphovsmannen till           
verket skyddas i första hand mot en direkt reproduktion av originalverket. TR gjorde             
härigenom en prövning på ritningens självständighet och särprägel samt jämförde detta med            
verk som var av samma karaktär. Domstolen använde sig även av en hjälpnorm nämligen              
dubbelskapandekriteriet, för att komma fram till att det inte fanns så många olika sätt att               
utforma en liknande ritning på och därtill var variationsmöjligheten mycket liten. TR            
fastställde att kravet på verkshöjd inte kan ställas så högt vid tekniska ritningar men trots               
detta betraktar inte domstolen att Välinges ritning besitter nog särprägel och individualitet för             
att skyddas enligt upphovsrätten. Således ogillar TR käromålet.  

 

3.3.2.2  HovR 

Välinge överklagade domen i HovR. Domstolen prövar frågan gällande om ritningen i fallet             
är att betrakta som ett litterärt verk enligt URL. Det framgår i domskälen att denna prövning                
görs med utgångspunkt i praxis där verkets verkshöjd granskas för att se om den är tillräcklig                
för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd. HovR förtydligar här att begreppet verk uppställer krav             
på originalitet och självständighet. Likt TR poängterar HovR att kravet på verkshöjd inte är              
lika högt ställt som vid andra verk på grund av de knappa variationsmöjligheterna till en               
särpräglad formgivning. HovR förklarar i domskälen att det finns en nedre gräns där ett verk               
av detta slag inte skyddas av upphovsrätten, detta innefattar bland annat ett klart             
mångfaldigande av en ritning som framställs i nära anslutning till en tidigare förebild. HovR              
poängterar att verk som endast återger något från det gemensamma formförrådet är under den              
nedre gränsen och skyddas inte av URL. HovR fastslår att “En ritning som endast avbildar               
någonting ur det som brukar benämnas det gemensamma formförrådet, exempelvis en cirkel            

77 A.a., s. 90.  
78 NJA 2004 s. 149. 
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eller en rektangel, ligger självfallet under gränsen för vad som krävs för upphovsrätt.”             79

Ritningar kan alltså vara ett exempel på sådant verk som endast är en avbildning från det                
gemensamma formförrådet. HovR kommer fram till att den ritning som Välinge är            
rättighetsinnehavare till är av sådan karaktär att den inte enbart kan betraktas som en ren               
avbildning av en förebild utan ritningen är ett resultat av självständigt skapande. De fastslår              
att ritningen har utmärkande egenskaper som gör att den överstiger den lågt ställda gränsen              
för verkshöjd inom denna typ av verk. Med anledning härav anser HovR att verket ska               
omfattas av upphovsrättsligt skydd, domstolen ändrar därför TR:s dom och bifaller Välinges            
talan.  
 

3.3.2.3 HD 

Pergo (tidigare Perstorp) överklagade HovR:s dom och yrkade att Välinges ritning inte var             
skyddad enligt upphovsrätten. Frågan HD prövar är således huruvida ritningen på golvskivan            
besitter upphovsrättsligt skydd. Domstolen poängterar att patentansökningar i sin helhet,          
inklusive ritningar, kan betraktas som ett litterärt verk och därigenom erhålla upphovsrättsligt            
skydd. På grund av att Välinge enbart gjort gällande 1 kap. 1 § st. 2 URL i sin talan kunde                    
HD inte pröva om deras patentansökan i sin helhet skyddas av upphovsrättslagen. HD             
fastställer i sitt domskäl att kraven för skydd uttrycks i lagen genom begreppen skapat och               
verk, samt att det enligt förarbetena är svårt att definiera mer språkligt vad som skall skyddas                
och inte. Vidare anför HD: “Som grundläggande kriterium anges i förarbetena att fråga skall              
vara om en produkt som "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet”. De                80

poängterar även att verk som härrör till 1 kap. 1 § st. 2 URL måste nå upp till detta krav. HD                     
kommer i sin bedömning fram till huruvida ritningen besitter verkshöjd eller inte, att             
ritningen är tämligen elementärt skapad utan några individuellt särpräglade drag. För att HD             
skulle kunna avgöra om ritningen skyddades enligt URL behövde de utreda verkets            
självständighet och originalitet. Domstolen framhåller att dubbelskapandekriteriet inte kan         
vara ett bevis på att ett verk når upp till verkshöjd utan kan endast användas till hjälp att                  
definiera verkets skyddsområde. Därigenom fastställer HD att Välinges resonemang om att           
deras ritning skall erhålla skydd genom att referera till dubbelskapandekriteriet, inte är            
förenlig med svensk rätt. Av vad som framkommit genom HD:s utredning kommer            
domstolen fram till att frågan om det upphovsrättsliga skyddet för ritningen inte behöver             
undersökas ytterligare för att kunna fastställa att ritningen inte når upp till kraven på              
verkshöjd. HD fastställer att Välinges ritning är att betrakta som en avbildning och därigenom              
kan ritningen inte åtnjuta något upphovsrättsligt skydd enligt URL. HD ändrar därmed HovR             
dom och Välinges talan lämnas utan bifall.  

Utifrån fallet kan man se hur kraven för upphovsrättsligt skydd, som framkommit genom             
de olika förarbetena, konkretiseras och levandegörs i praktisk bemärkelse. Det har stått klart             
att kraven för att uppnå upphovsrättsligt skydd utgjorts av termer i form av självständighet,              
särprägel och originalitet. Vi anser att domen i detta fall gör att man tydligare kan se en form                  
av lägsta nivå för vad som krävs för att ett verk skall uppnå verkshöjd, detta genom att                 
domstolen lyfter fram det gemensamma formförrådet som en måttstock och jämför detta med             
de befintliga krav som kommit av förarbetena. Härigenom blir kraven mer tydliga och vi kan               
nu säga att det krävs mer än att endast återskapa exempelvis en rektangel. Detta är något som                 
vi anser varit otydligt då det nästintill framstått som att man så fort man skapat ett verk                 
åtnjuter skydd enligt URL, om man tyder portalparagrafens krav på skapat och verk . Om ett               

79 A.a., s. 159.  
80 NJA 2004:17, s. 161. 
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verk inryms inom det gemensamma formförrådet blir URL:s krav konkret, då det blir mer              
tydligt att verket måste särskiljas från det gemensamma formförrådet. Välinges ritning var en             
rektangulär avbildning och fanns således inom det gemensamma formförrådet och därtill           
skulle det krävas att de hade skapat något mer än bara ritningen av golvskivan i sig. Kanske                 
hade Välinges ritning ansetts nå upp till kravet på verkshöjd om det hade tillförts något mer                
till den rektangulära avbildningen då den hade överstigit gränsen för vad som inryms inom              
det gemensamma formförrådet.  

Utifrån ovan kan det konstateras att vad som i detta fall krävs för att uppnå               
upphovsrättsligt skydd är att verket måste nå upp till lägsta nivån på verkshöjd och därmed               
vara något mer än en avbildning av det som inryms inom det gemensamma formförrådet. Det               
står även klart att dubbelskapandekriteriet inte kan definiera det upphovsrättsliga kravet. Det            
går inte att hävda att ett verk uppnår kravet på verkshöjd endast på grund av att risken för                  
dubbelskapande inte finns. Detta är något som Välinge hävdar men HD fastställer att detta              
inte är förenligt med gällande rätt utan endast kan ses som en hjälpnorm.  

Jan Rosén , professor i civilrätt, kommenterar fallet och drar slutsatsen att           
dubbelskapandekriteriet, det vill säga att risken att någon annan skapar ett nästintill likadant             
verk skall vara så gott som obefintlig, inte kan ses som en indikation på verkshöjd. Rosén                
uttrycker vidare att “Det omvända förhållandet, att en upphovsman haft ett spektrum av             
valmöjligheter, ur vilket han faktiskt gjort sitt i förekommande fall originella val, torde             
däremot utgöra en typisk grund för rättsskydd, men utan nämnvärt stöd av hjälpregeln.”             81

Rosén tydliggör alltså att det finns en skillnad mellan att endast hävda att verket skall erhålla                
skydd på grund av att risken för oberoende dubbelskapande är minimal, jämfört med att              
skapa ett originellt verk utifrån ett visst antal variationsmöjligheter. Om upphovsmannen           
skapar ett originellt verk skulle detta räcka som grund för skydd och inte vara beroende av                
dubbelskapandekriteriet. Därigenom torde Välinge möjligtvis haft bättre lycka med sitt          
anförande att deras ritning uppnådde verkshöj om de hade argumenterat och lagt mer vikt vid               
ritningens originalitet istället för att hävda att “Ritningen uppfyller kravet på verkshöjd            
genom dess distans till äldre verk, genom att den uppfyller dubbelskapandekriteriet, genom            
dess självständighet och genom att den är en följd av intellektuellt arbete.”  82

Marianne Levin, professor i civilrätt, skriver att andra stycket i portalparagrafen enbart har             
ett platt skydd som skyddar beskrivningar och tekniska ritningar, därigenom hade Välinge            
inte haft någon möjlighet att tillmätas upphovsrättsligt skydd för hela sin patentansökan            
genom att endast göra gällande andra stycket. Vår uppfattning är att Välinge försöker             
framhäva att ritningen är ett konstnärligt verk och inte någon teknisk ritning, trots att de gör 1                 
kap. 1 § st. 2 URL gällande. Detta framkommer tydligt utifrån HD:s domskäl enligt följande: 
 

“Ritningen var därför enligt Välinges uppfattning inte någon teknisk         
ritning utan en illustration av ett föredraget utförande av en idé.           
Välinge har också betonat att ritningen inte framställts endast i          
efterhand som illustration till den färdiga idén utan att ritningsarbetet          
ingått som ett led i en interaktiv process under utvecklandet av idén.”           

 83

 
Detta är mycket oklart eftersom det enligt Levins mening endast är ritningar av rent              
beskrivande karaktär som skyddas i nämnda stycke medan ritningar som kan uppfattas som             

81 Rosén, J., Verkshöjd för ritning som återger en teknisk idé? Kommentar till NJA 2004 s. 149, s. 596. 
82 NJA 2004:17, s. 157. 
83 A.a., s. 162. 
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konstverk skall hänföras till paragrafens första stycke. Av vad som ovan anförts är det              84

fortfarande oklart om Välinge eventuellt hade kunnat åtnjuta upphovsrättsligt skydd på hela            
sin patentansökan om de hade yrkat på portalparagrafen i dess helhet. Detta ligger dock              
utanför uppsatsens syfte och är inte något som kommer att behandla ytterligare.  
 

3.3.3 NJA 2009 s. 159 

3.3.3.1 TR 

Parter i målet är ett amerikanskt företag vid namn Mag Instrument, Inc. (Mag) och IKEA.               85

IKEA sålde och marknadsförde en ficklampa (IKEA-ficklampan) som liknade en av Mags            
ficklampor. IKEA uppmanades av Mag att sluta sälja sina IKEA-ficklampor då de liknade             
Mags. Av denna anledning upphörde IKEAs försäljning av ficklampan.  

Mag väckte talan i TR och yrkade bland annat att IKEA hade begått upphovsrättsligt              
intrång på Mags ficklampor. TR prövade huvudsakligen huruvida Mags ficklampa var att            
betrakta som brukskonst och därigenom skulle erhålla upphovsrättslig skydd. Domstolen          
förtydligade, även i detta fall, att kraven som URL uppställer endast synliggörs genom orden              
skapat och verk . Vidare refererar TR till lagens förarbete för att förtydliga det             
upphovsrättsliga kravet, alltså ett krav på att verket skall: "höjt sig till en viss grad av                
självständighet och originalitet" samt att det sammanfattas med begreppet verkshöjd. Vidare           86

i TR:s domskäl yttrar de att industridesign har bland annat en viktig ekonomisk mening och               
det är därtill nödvändigt att skydda sådan design. Ett sådant rättsskydd får dock inte vara               
alltför stark då den effektiva konkurrensen skall kunna fungera. Därigenom är frågan om man              
borde ställa hårdare krav på verkshöjd för industriverk aktuell. TR kommer fram till att man               
inte kan bestämma vad som skall skyddas hos industrialster genom att forma särskilda             
kriterier, utan detta måste bedömas från fall till fall.  

Domstolen framhåller att utformningen på ficklampor inte har så stora          
variationsmöjligheter om de fortfarande skall ha samma funktion, men det finns dock plats             
för viss konstnärlig variation på det nämnda område. Härigenom tydliggör TR att ficklampor             
kan vara föremål för upphovsrätten. Vid sådana fall krävs det att designen på ficklampan har               
nog originalitet samt att utformningen ska vara nyskapande, således räcker det inte om             
ficklampan endast är praktiskt formad. SFO har vid två tillfällen lämnat yttranden och             
kommit fram till att Mags ficklampor borde anses vara tillmätt upphovsrättsligt skydd i den              
aspekt att ficklamporna anses vara brukskonstalster. SFO har hävdat att Mags ficklampa ger             
intrycket av ett konstnärligt, självständigt och originellt skapande. TR kommer fram till i sin              
bedömning att Mags design på ficklampan inte uteslutande är ett resultat på en funktionell              
utformning. Vidare går domstolen igenom vad som är utmärkande för Mags ficklampa och             
förklarar att ficklampan är originell och ett resultat av ett självständigt nyskapande. För att              
det skulle vara möjligt för TR att fastställa huruvida Mag erhåller upphovsrättsligt skydd             
måste domstolen väga in intresset från allmänheten att kunna förfoga över tekniska lösningar             
samt att skyddet inte skall begränsa den fria konkurrensen. TR konstaterar att möjligheten för              
att Mag skulle få skydd enligt URL endast skulle kunna tillmätas på utformningen och inte på                
den tekniska lösningen. Domstolen anför även att dubbelskapandekriteriet verkar som en           
hjälpregel för att bedöma huruvida vad som krävs av ett verk för att det ska tillmätas                
upphovsrättsligt skydd. Genom hjälpregeln kommer TR fram till att risken för att ett             

84 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 190. 
85 NJA 2009 s. 159.  
86 A.a., s. 168. 
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oberoende dubbelskapande skulle inträffa på liknande alster betraktas som mycket liten. Av            
vad domstolen tidigare anfört och genom en fullständig bedömning anser TR att Mags             
ficklampa betraktas som brukskonstalster samt har tillräcklig verkshöjd för att erhålla skydd            
enligt URL. TR fastställer därigenom att IKEA gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång.  

 
3.3.3.2 HovR 

IKEA överklagade domen av TR i HovR. HovR förklarar att bedömningen av om ett verk               
uppnår kravet på verkshöjd görs i två olika steg. Först skall en teoretisk standard på gränsen                
för verkshöjd fastställas gällande den specifika verkskategorin, sedan krävs att det fastställs            
om verket uppnår den standarden. Då fallet rör brukskonst hänvisar HovR till URL:s och              
ML:s förarbeten för att kunna besvara frågan var den lägsta nivån för verkshöjd anses ligga               
på brukskonstalser. Enligt förarbetena så anses bland annat att kraven på verkshöjd skall             
betraktas som relativt stränga när det kommer till brukskonst, detta på grund av införandet av               
mönsterskydd.  

Vidare i målet har både Mag och IKEA lämnat in flera rättsutlåtanden där författare har               
anfört sin mening kring vilken lägre gräns som verkshöjdskravet skall anses ligga på.             
Rättsutlåtandena var mycket varierande men sammantaget var att verkshöjdskravet ligger          
olika högt beroende på vilket verk det är samt att kravet är tidsberoende. En av författarna,                
Jan Rosén , menar att verkshöjdskravet nuförtiden skall ställas relativt lågt. Även Marianne            
Levin gav sitt utlåtande på saken och även hon hävdade att för att ett verk ska erhålla                 
upphovsrätt ställs det en i förhållandevis låg individualitetsnivå samt att denna minskning har             
skett med tiden. Ulf Bernitz däremot uttalade att det är nödvändigt att i allmänhet ställa högre                
verkshöjdskrav för industriverk i jämförelse med annan brukskonst. HovR finner ingen           
anledning av vad som anfördes att dra slutsatsen att verkshöjdskravet för industriverk skulle             
vara lägre ställt än vad som uttrycks i förarbetena till lagen. Av denna anledning hävdar               
HovR att det skall ställas relativt hårda krav på Mags konstnärlighet i utformningen för att de                
skall erhålla upphovsrättsligt skydd som brukskonst.  

Domstolen hävdar att för att kunna fastställa nivån på verkshöjd ser man till om              
variationsutrymmet på området är begränsat, detta i enlighet med förarbetena till ML. För att              
fastställa variationsutrymmet på industrialster använder sig HovR bland annat av tidigare           
yttranden från SFO. HovR finner efter utredningen att det saknas skäl att ge Mag större               
hänsyn vad gäller verkets konstnärliga utformning enbart på grund av begränsade           
variationsmöjligheter på området. Vidare behandlar HovR frågan huruvida Mag uppfyller          
kravet på verkshöjd. Vid denna bedömning väger domstolen inte in de tekniska lösningar och              
idéer som tillkommit Mags ficklampa utan det är enbart dess faktiska utformning, alltså             
helhetsintrycket av ficklampan som ligger till grund för bedömningen. HovR finner i sin             
bedömning att ficklampans utformning är huvudsakligen praktiskt designad för sitt syfte.           
Domstolen anser även att Mags ficklampa liknar tidigare stavlampors standardformer som           
fanns innan Mini Maglites uppkomst. HovR poängterar att denna anledning inte hindrar att             
utformningen av Mini Maglite har vissa särdrag som gör att verkshöjdskravet fortfarande            
skall användas. Slutligen anser HovR att ficklampans särdrag och dess helhetsintryck inte kan             
anses nå upp till det högt ställda kravet på brukskonst för att verket skall kunna åtnjuta                
verkshöjd. HovR ändrar domen i TR och ogillar Mags talan.  

Hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth var skiljaktig i domen. Han anförde att           
variationsmöjligheterna för en ficklampa begränsas på grund av dess tekniska funktioner,           
härav kan kravet på verkshöjd inte ställas för högt. I samband med detta menar han även att                 
intrångsbedömningen påverkas och skyddsområdet därigenom blir inte särskilt stort utan          
främst omfattar det rena efterbildningar av andra verk. Nilsson Hjorth hävdar att Mini             
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Maglite-ficklampan visar upp en tillräcklig grad av självständighet och originalitet i           
jämförelse med andra liknande ficklampor. Dessutom anser han att Mags utformning av            
ficklampan uppnår dubbelskapandekriteriet. Av dessa anledningar finner Nilsson Hjorth att          
Mag skall anses ha uppnått kraven för verkshöjd och därigenom erhålla upphovsrättsligt            
skydd för sin lampa, i likhet med vad TR kom fram till.  
 

3.3.3.3 HD 

Mag överklagade HovR:s dom och yrkade att HD skulle fastställa TR:s dom. För att HD               
skulle kunna utreda saken ansåg domstolen att det var nödvändigt att först klargöra             
rättsutvecklingen och de förändringar som skett vad gäller reglerna för att erhålla            
upphovsrättsligt skydd och mönsterskydd. Domstolen hänvisade till två EU-rättsliga direktiv          
som bland annat behandlade kraven för att erhålla upphovsrättsligt skydd när det kom till              
datorprogram och fotografier. Kraven som uppställdes i direktiven var att datorprogrammen           
och fotografierna hade tillräcklig originalitet i den betydelse att det är skaparens intellektuella             
kreation. Vidare framgick att det inte behövdes uppställas något ytterligare krav på verket för              
att erhålla upphovsrättsligt skydd. Domstolen framhåller att den inte helt fullständiga           
harmoniseringen från dessa direktiv har inneburit att det endast går att använda denna             
originalitetsbedömning på vissa typer av verk. HD finner således att det inte finns skäl att               
tillämpa denna typ av bedömning i det aktuella fallet utan istället göra en             
verkshöjdsbedömning eftersom det gäller brukskonst. HD förtydligar att kravet på verkshöjd           
inte skall tolkas strängare på grund av att ett verk både kan erhålla mönsterskydd samt               
upphovsrättsligt skydd i samband med ML:s reformering.  

Vidare i domstolens bedömning kommer de fram till att variationen gällande utformningen            
av en stavformad ficklampa anses som relativt begränsad. Parallellt med vad som anförts             
hävdar HD att genom att skydda industrialster kan detta bland annat begränsa den effektiva              
konkurrensen och därtill måste kraven på originalitet, självständighet och individualitet          
uppnås för att ett industrialster ska vara förtjänt av ett upphovsrättsligt skydd. Vidare kommer              
domstolen fram till att nivån på verkshöjd har påverkats av rättsutvecklingen till att sättas ned               
något, men kravet på verkshöjd anses fortfarande stå i relation till andra krav som används för                
att utreda om andra verk än brukskonst skall erhålla upphovsrättsligt skydd. HD framhåller             
att det kan vara motiverande till en lägre verkshöjdsgrad på brukskonstområdet till skillnad             
från annan konst eftersom variationsmöjligheterna kan vara begränsade. Domstolen nämner          
även här att dubbelskapandekriteriet kan vara till hjälp för att fastställa skyddsområdet men             
inte att det ensamt kan vara något som motiverar att ett verk skall skyddas enligt URL.  

HD prövar frågan om Mini Maglite-ficklampan är upphovsrättsligt skyddad. Domstolen          
fastställer, som tidigare nämnts, att det enbart är verkets faktiska uttryck genom individuellt             
skapande som kan erhålla upphovsrättsligt skydd och inte själva idén till verket eller dess              
tekniska lösning. HD beskriver i sina skäl att Mags ficklampa utförts i ett litet format men                
med på marknaden tidigare känd stavform. Domstolen fastslår att det inte i sig behöver              
innebära att kraven för upphovsrättsligt skydd är uppfyllda enbart på grund av att en              
minskning gjorts av en tidigare känd form, alltså kraven på originalitet, självständighet och             
individualitet. Domstolen fastslår i domskälen att det finns en del likheter med tidigare kända              
ficklampor och den lampa som framställts av Mag. HD menar vidare att graden av              
självständighet i dess utformning inte är särskilt stor men att hänsyn måste tas till att               
variationsmöjligheterna på området är begränsade vad gäller den tekniska utformningen.          
Domstolen menar dock att ficklampan som tillhör Mag ger ett annat helhetsintryck än de              
ficklampor som den jämförts med i målet och att dess användningsområde skiljer sig i              
jämförelse med de tidigare kända ficklamporna. Härav poängterar HD att Mini           
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Maglite-ficklampan uppnår den grad av självständighet som krävs vid en liknelse med de             
tidigare kända ficklamporna som diskuterats i målet. HD anför att ficklampan uppnår det             
krav som ställs på originalitet och individualitet för att ett verk ska kunna åtnjuta              
upphovsrättsligt skydd enligt URL. Vidare poängterar HD att dess form sträcker sig över det              
som kan anses vara banalt eller trivialt, ficklampan är inte heller skapad genom en              
rutinmässig tillverkning. HD anser att Mini Maglite-ficklampan uppfyller de krav som ställs            
för att kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt kravet på verkshöjd. HD poängterar dock             
slutligen att detta rör sig om ett gränsfall. HD ändrar HovR dom och bifaller Mags talan.  

Av vad som framkommit ovan kan vi konstatera att det som krävs för att uppnå               
upphovsrättsligt skydd även här är det tidigare nämnda kravet på verkshöjd. Det framgår att              
HD väljer att inte tillämpa originalitetsbedömningen med hänvisning till att direktivet inte            
omfattar specifikt brukskonst. Det noteras att det finns en annan typ av bedömning som              
tillkommit internationellt än den nationella verkshöjdsbedömningen för att fastställa om ett           
verk kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd eller inte. Av vad som ovan framlagts i rättsfallet är               
det fortfarande oklart huruvida bedömningen gällande om verket skall åtnjuta          
upphovsrättsligt skydd eller inte hade sett annorlunda ut om en originalitetsbedömning hade            
gjorts istället. Kanske hade fallet fått samma utfall med tanke på att bedömningarna torde se               
lika ut, detta är även något som HD poängterar. Per Jonas Nordell, professor i civilrätt,               
skriver i en artikel att verkshöjdsbedömningen och originalitetsbedömningen är i princip           
densamma. Nordell anför följande “[...] även om originalitet och verkshöjd kan anses som            
skilda uttryck för i grunden en och samma sak.”  87

Vi anser även att beskrivningarna av de olika kraven för att bedöma om upphovsrättsligt              
skydd är uppfyllt eller inte utgår från kriterier som är så gott som likbördiga. HD förtydligar                
att kravet på verkshöjd inte ställs lika högt som det gjorde vid lagens tillkomst. Det               
framkommer att en anledning till detta är på grund av att det bland annat rör sig om                 
brukskonst och variationsutrymmet på det särskilda området. Genom rättsfallet är det osäkert            
hur låg nivå det faktiskt var på skyddskraven i detta fall. Då fallet var prejudicerande anser vi                 
att det skulle kunna uppstå problematik med hänseende till att verkshöjdsnivån ställs så pass              
lågt i detta fall. Vi anser att problematiken ligger i att detta skulle kunna medföra att                
vardagliga produkter skulle kunna skyddas enligt URL om skaparen endast kan visa att det              
ligger något mer än bara en ren funktionell utformning på verket och därigenom hävda att det                
rör sig om brukskonst och att någon annan gör intrång. Vi menar här likt med vad HD anför                  
att det upphovsrättsliga skyddet inte får förhindra den effektiva konkurrensen genom att            
verkshöjdsnivån ställs för lågt och skyddet blir för omfattande. Å andra sidan så verkar det               
som att HD är medvetna om denna risk genom att begränsa en sådan bruksprodukts              
skyddsområde. 

Vi kan även se hur dubbelskapandekriteriet används för att lättare kunna definiera kravet             
på verkshöjd. Likt med föregående rättsfall använder sig HD av denna hjälpnorm för att              88

kunna få vägledning vid avgörandet om upphovsrättsligt skydd uppfylls enligt kravet på            
verkshöjd. HD använder således dubbelskapandekriteriet för att kunna bevisa att det är            
mycket liten chans att någon annan oberoende utformar en ficklampa likt Mags.  

Utöver denna hjälpnorm kan vi se att domstolen även tillämpar en annan typ av norm för                
att fastställa kraven för att erhålla upphovsrättsligt skydd. Detta är något som även har varit               
återkommande i tidigare fall. Denna norm skulle kunna uttryckas som en variationsnorm där             
domstolen ser till de variationsmöjligheter som finns på det berörda verksområdet. Av vad             

87 Nordell, PJ., Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Sverige 2008–2010, s. 559. 
88 NJA 2004 s. 149. 
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som framkommit kan vi se att i fall där variationsutrymmet är begränsat ställs det ett lägre                
krav på verkshöjd där även skyddsområdet påverkas och blir begränsat.  

HD fastställer att det som omfattas av det upphovsrättsliga skyddet enbart är den             
konstnärliga framställningen, detta uttrycks redan i förarbetena. Det tydliggörs i fallet att            
verkets tekniska och funktionella utformning inte omfattas av något upphovsrättsligt skydd. I            
detta fall konstateras alltså att det inte är ficklampans tekniska egenskaper som når upp till               
verkshöjd utan endast den konstnärliga utsmyckningen. Detta anser vi har stått klart med             
tanke på lagens syfte, alltså att tillförsäkra upphovsmannen skydd på dennes litterära och             
konstnärliga skapande, men genom fallet konkretiseras detta och en lägsta nivå på vad som              
kan anses vara konstnärligt fastställs genom att skala bort de tekniska betingelserna på             
ficklampan. Det spelar således ingen roll hur originella verkets tekniska delar är eftersom             
detta inte står som krav för att tillmätas upphovsrättsligt skydd. Dessa delar kommer även              
aldrig kunna skyddas av upphovsrättslig lagstiftning utan då måste skydd sökas i någon av de               
andra immaterialrättsliga lagstiftningarna. Detta understryker även domstolen genom att         
bland annat hänvisa till att upphovsrättslig skydd inte får störa den effektiva konkurrensen.  

Vi kan genom detta fall se att kraven för att uppnå upphovsrättsligt skydd fastställs genom               
flera olika hjälpnormer, dessa hjälpnormer består av dubbelskapandekriteriet,        
variationsutrymme, jämförelse med tidigare verk på området samt en helhetsbedömning av           
utformningens intryck. De grundläggande kraven för att uppnå upphovsrättsligt skydd som           
återfinns i förarbetena ser vi finns dolt i dessa hjälpnormer, men eftersom kraven från början               
är såpass abstrakta blir det nödvändigt för domstolen att använda dessa hjälpnormer för att              
kunna definiera kraven och göra en bedömning. Således skulle man kunna säga att om ett               
verk klarar sig genom de nu nämnda hjälpnormerna skulle det vara en indikation på att               
verket har uppnått det upphovsrättsliga kraven för att åtnjuta skydd.  

Huruvida det finns något samband gällande valen av begrepp vid utredningen om verket             
skyddas enligt URL kan vi här se att HD väljer att använda sig av de redan vedertagna                 
begrepp som återges i förarbetena på det upphovsrättsliga området. Däremot ser vi            
användning av två andra begrepp för att motivera att kravet på verkshöjd är uppfyllt. HD               
skriver att “Det kan konstateras att Mini Maglite-lampans formgivning distinkt höjer sig över             
att vara banal eller trivial och att den inte utgör ett resultat av en rutinmässig arbetsinsats.”                89

Detta anförs delvis för att besvara IKEA:s talan. Vi anser det dock problematiskt att              
begreppen banal eller trivial används som en del i HD:s motivering då det skulle kunna leda                
till att andra domstolar tar fasta på dessa uttryck eller dess innebörd för att bedöma om ett                 
verk uppnår verkshöjd. Vi är av uppfattningen att försiktighet bör tas i beaktning vid              
begreppsanvändning på detta område eftersom att en av anledningarna till att           
begreppsanvändningen är varierande i praxis kan bero på att domstolarna inte varit            
konsekventa. Detta medför även vissa svårigheter för att kunna fastställa vilka krav som             
används. Vid en mer konsekvent användning hade man enklare kunnat fastställa kraven för             
att uppnå upphovsrättsligt skydd samt se om kraven förändrats med tiden. 
 

3.3.4 NJA 2015 s. 1097 

3.3.4.1 TR  

Parter i målet är C-More Entertainment AB (C-More) och Linus Sandberg (L.S). C-More             90

väckte talan i TR och yrkade att L.S gjort sig skyldig till upphovsrättsligt intrång genom att                
göra C-Mores hockeysändning gratis och tillgängligt för allmänheten. Nedan kommer därför           

89 NJA 2009:18, s. 181. 
90 NJA 2015 s. 1097. 
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frågan om C-Mores sändning anses nå upp till verkshöjdskravet och därigenom åtnjuta            
upphovsrättsligt skydd att beröras.  

I TR:s domskäl utreder de frågan huruvida C-Mores sändningar skyddas enligt URL. TR             
framhåller kraven på att verket måste vara ett resultat av det andliga och individuella              
skapandet. Dessutom måste alstret ha ett visst mått av självständighet och originalitet. TR             
poängterat att några vidare kvalitativa alternativt kvantitativa krav inte uppställs. Verk som            
anses vara relativt simpla kan skyddas enligt URL om det är tillräckligt originellt. TR yttrar               
att en hockeymatch i sig inte kan skyddas enligt upphovsrätten utan det är C-Mores              
sändningsinnehåll som kan erhålla skydd. TR har i sitt domskäl tagit med ett rättsutlåtande              
skrivet av Jan Rosén där han har anfört att:  
 

”[...] att en TV-sändnings programinnehåll kan vinna upphovsrättsligt        
skydd exempelvis såvitt gäller kommentatorers tal i en direktsändning,         
kameraarbete, ljudläggning och visuella effekter, allt under       
förutsättning att erforderlig verkshöjd framträder hos sådana objekt        
var för sig eller, i förekommande fall, som en helhet, dvs.           
samverkande till att framträda som ett originellt programinnehåll.” 

 
Vidare i TR domskäl framkommer det att programinnehållet är välarbetat i det hänseende att              
kameraarbetet är bestämt och komponerat av en bildproducent. Domstolen anser att           
producenten målar upp sändningen med en palett av olika kameravinklar. Domstolen anser            
att programinnehållet är framfört på ett komplicerat sätt och att det inte skett genom ett redan                
förbestämt förfarande och att denna prestation ger kameramannen ett skydd enligt URL.            
Sedan framför TR att en bedömning av helheten medför att sändningen har tillräckligt             
individuellt särpräglade egenskaper som ger bildproducenten rätt till upphovsrättsligt skydd.          
Således anser domstolen redan här i sitt domskäl att båda hockeymatcherna skyddas enligt             
URL. De menar även att kommentatorerna och musiken i sändningen styrker skälet till att              
programmen bör skyddas upphovsrättsligt. Detta eftersom det enligt TR:s mening bidrar till            
originalitet. TR finner av det ovan anförda att C-Mores programinnehåll skall tillmätas            
upphovsrättsligt skydd av den anledning att innehållet omfattar både inslag av konstnärliga            
såväl som litterära verk. Domstolen ansåg därtill att L.S hade gjort sig skyldig för brott mot                
URL. 
 

3.3.4.2 HovR 

Båda parter överklagade TR:s dom. HovR prövar bland annat frågan huruvida sändningen av             
matcherna utgör verk som faller in under 1 kap. 1 § URL och därmed uppfyller kraven på                 
verkshöjd. I sitt domskäl diskuterar HovR kraven för verkshöjd. Det fastställs likt i TR att               
verket skall vara ett resultat av ett andligt och individuellt skapande samt vara ensam i sitt                
slag för att kunna tillmätas skydd. Domstolen anför vidare att verket måste besitta en viss               
nivå av självständighet och originalitet där upphovsmannens egenart ges i uttryck genom            
verket. HovR fastslår att avgörande för om ett verk kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd är              
huruvida verket särskiljs från andra redan skapade verk och verk som kan antas bli till i                
framtiden. Gränsdragningen gällande hur mycket som ska särskilja verken är en bedömning            
som måste göras i varje enskilt fall. HovR fastställer även här att det finns två olika typer av                  
verk som inte omfattas av upphovsrättsligt skydd och alltså därmed inte når upp till kravet på                
verkshöjd. Dessa verk är sådana som är helt banala där skaparens insats är så gott som                
obefintlig samt verk där produkten av skapandet är logisk och given med hänsyn till att det                
inte finns några alternativa lösningar på det aktuella problemet eller området.  
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Vidare konstaterar HovR i domskälen att sändningar av matcher kan omfattas av            
upphovsrättsligt skydd då det kan finnas flera delar i sändningarna som innefattar alster av              
litterär och konstnärlig art. I detta fall anser HovR däremot att det som skulle kunna vara                
fråga om verkshöjd, alltså kommentatorernas beskrivningar av matchen och kameramännens          
samt producenternas arbetsinsats vad gäller framställningen av matchen, inte uppnår de           
uppställda kraven. Domstolen hänvisar till att kommentatorernas insatser inte särskiljer sig           
från andra referat i en hockeymatch. HovR anser även att inte heller kommentatorernas             
personliga utläggningar är tillräckligt särpräglade för att kunna uppnå verkshöjdskravet. Vad           
gäller kameramännen och producenternas arbetsinsats menar HovR att framställningen av          
matchen inte gjorts på ett tillräckligt individuellt och särskiljande vis som kan anses vara              
unikt i sitt slag. Med anledning härav anser HovR att sändningarna inte kan anses uppnå               
kravet på verkshöjd enligt URL.  

 

3.3.4.3 HD 

C-More överklagade HovR:s dom till HD och yrkade att L.S även skulle fällas för brott mot 1                 
kap. 1 § URL. Därigenom måste HD utreda om sändningarna skyddas enligt upphovsrätten.             
Domstolen fastställer att för att ett verk skall kunna tillmätas skydd måste det vara originellt i                
den mån att det är upphovsmannens egna intellektuella kreation, detta är alltså den så kallade               
originalitetsbedömning som EUD utformat. HD tydliggör att begreppet verkshöjd länge          
använts i förarbeten, rättspraxis och i den juridiska doktrinen för att sammanfatta            
upphovsrättens krav för att åtnjuta skydd. De anför vidare och poängterar att            
verkshöjdsbedömningen och originalitetsbedömningen har samma krav för att avgöra om ett           
verk skall tillmätas skydd enligt upphovsrätten. HD nämner även i sitt domskäl att             
dubbelskapandekriteriet är en hjälpnorm för att göra en bedömning av verkshöjd. HD anför             
att matcher i sig inte brukar skyddas enligt URL, dock kan exempelvis intervjuer och              
bildproducenters kreationer i anknytning till matcher omfattas av upphovsrättsligt skydd.          
Även HD framhåller att det krävs att sändningen eller avsnitt av sändningen måste             
framställas som utöver det som vanligen kan förväntas av en sådan sändning. HD anser i               
likhet med HovR att kommentatorernas, bildproducenternas och kameramännens        
framställningar av matchen inte går att betrakta som någon intellektuell kreation då            
framställningen utformats på ett sätt som antas vara givet vid sändningen av en match.              
Därmed anser domstolen att sändningarna inte uppfyller kravet på verkshöjd i någon mening.             
HD ändrar HovR dom enbart i fråga om påföljdens omfattning.  

I detta fall anser vi att instanserna på ett väldigt sakligt sätt beskriver vad som krävs för att                  
uppnå upphovsrättsligt skydd enligt URL. Det är tydligt att stor vikt har lagts vid vad som                
sägs i förarbetena gällande kraven på verkshöjd. I bedömningen gällande om sändningarna i             
det aktuella fallet uppnådde verkshöjdskravet hade HovR och HD en enhetlig bedömning.            
Denna bedömning är vägledande i vår frågeställning vad gäller kraven för att uppnå             
upphovsrättsligt skydd men även för avgöranden i framtida fall. Detta eftersom man får en              
tydlig bild härigenom vad som måste uppfyllas för att få skydd. Det framgår tydligt att               
helhetsintrycket av den aktuella sändningen måste vara unik i sitt slag, alltså att den skiljer               
sig och är något utöver det som normalt förväntas av en sådan sändning. Utifrån detta fall kan                 
vi se att för att uppfylla kraven för upphovsrättsligt skydd måste en sändning som är aktuell i                 
detta fall utmärkas av att skaparna till verket, alltså kameramännen, producenten och            
kommentatorn sätter sin personliga prägel på verket. Vilket blir förståeligt med tanke på             
kravet av intellektuellt skapande som ställs på upphovsmannen genom         
originalitetsbedömningen. Så om en sändning har skapats intellektuellt tycks det uppnå           
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verkshöjd och därigenom skyddas enligt URL. Detta är ännu en gång som man sett till               
verkets helhetsintryck för att avgöra om verket når upp till verkshöjdsnivån. Det som ovan              
anförts anser vi kan styrkas genom dubbelskapandekriteriet. Vi menar alltså att skapandet av             
en sändning som är utöver vad som förväntas inte utgör en stor risk för att någon oberoende                 
skapar en liknande sändning, ett indicium på verkshöjd, om man däremot gör något som är               
förväntat av ett sådant inslag är risken för oberoende dubbelskapande stor.  

Det är intressant hur underinstanserna inte berör den internationella         
originalitetsbedömningen utan endast utgår från det nationella kravet på verkshöjd. HD           
däremot förklarar båda bedömningsgrunderna, d.v.s. verkshöjdsbedömningen och       
originalitetsbedömningen. De anser att det inte finns någon skillnad på de olika            
bedömningarna vad gäller nivån på kraven. Detta torde kunna tolkas som att            
verkshöjdsbedömningen fortfarande är aktuell fastän originalitetsbedömningen har       
implementerats. Ross Rydén , jur.kand., skriver i sin artikel att “Intressant i detta avgörande             
var att HD, trots sitt inledande erkännande av upphovsmannens egen intellektuella skapelse            
som EUD:s gällande originalitetskrav, valde att fortsätta använda verkshöjd som          
huvudbeteckning för det upphovsrättsliga skyddet.” Likt Rydén anser vi att det är            91

anmärkningsvärt att HD väljer att hålla fast vid verkshöjdsläran trots sitt erkännande av             
originalitetsbedömningen.  

Vad gäller begreppsanvändningen kan det utläsas att HovR poängterar att det för            
verkshöjd krävs andligt och individuellt skapande. Vidare kan det konstateras att HovR även             
använder sig av originalitet och självständighet i sin beskrivning för vad som krävs för att               
åtnjuta verkshöjd. Det går även i detta fall att se att HovR använder uttrycket banalt för att                 
beskriva ett verk som inte kan erhålla upphovsrättsligt skydd. Det noteras här att detta              
begrepp förekommit i tidigare fall rörande verkshöjdsbedömningen och det är fortfarande           
oklart vilken relevans det har vid en bedömning om upphovsrättsligt skydd.  

HD använder sig parallellt av originalitetsbedömningen och verkshöjdsbedömningen för         
att avgöra om upphovsrättsligt skydd föreligger. Genomgående i domskälen använder de           
däremot inte särskilt många vedertagna begrepp för att motivera varför de kommer fram till              
sin dom, därigenom kan vi inte heller utläsa något samband med begreppsanvändningen.            
Detta blir inte heller tydligare när de i slutet förklarar att de inte uppnår verkshöjd på grund                 
av att sändningen inte är ett resultat av ett intellektuellt skapande, här blandar de således               
termer från de olika bedömningarna. 
 
3.4 Doktrin 

För att kunna besvara de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats började vi               
med att se till gällande rätt på det upphovsrättsliga området. Portalparagrafen i URL gav inga               
direkta svar på vad som krävs för att ett verk skall åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt kravet                
på verkshöjd. Med anledning härav krävdes att vi undersökte lagens förarbeten för att kunna              
se vilket syfte lagstiftaren hade med lagstiftningen. I förarbetena kunde vi se en tydligare              
beskrivning av de krav som uppställs för att ett verk ska kunna åtnjuta upphovsrättsligt              
skydd, däremot lämnades ingen vidare förklaring till kravens innebörd och vad som i             
praktiken krävs för att ett verk ska uppnå dem. För att kunna fastställa hur bedömningarna går                
till i praktiken har prejudicerande rättsfall på området granskats. I praxis framgick att en              
utveckling skett och att den inarbetade verkshöjdsbedömningen påverkats bland annat av ett            

91 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), s.                 
206. 
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antal direktiv och ett prejudicerande fall där bedömningen harmoniserats med en           92 93

originalitetsbedömning. Något som kan konstateras är domstolarna trots detta valde att           
använda sig av verkshöjdsbedömningen eller en blandning av det två olika bedömningarna.            
Det framgår även att verkshöjdsbedömningen fortfarande tillämpas av HD vid bedömningen           
av rättsfall  under de senaste åren.  94

Av denna anledning skall uppsatsen slutligen analysera det upphovsrättsliga skyddskraven          
utifrån vad som sägs i doktrinen för att skapa en bredare bild över hur kraven skall uppfattas                 
och tillämpas enligt andra sakkunniga på området. I detta avsnitt kommer yttranden på det              
upphovsrättsliga området som blivit publicerade i NIR att inhämtas och analyseras. Kapitlet            
kommer således att behandla frågan gällande vad som är kraven för att uppnå             
upphovsrättsligt skydd med hjälp av doktrin.  
 

3.4.1 Upphovsrättsliga skyddsförutsättningar i doktrinen 

Det råder minst sagt oenigheter gällande vad som anses vara upphovsrättens krav för att              
åtnjuta skydd. Av vad som redan anförts kan man komma fram till att rättsläget på området är                 
oklart och så även hur man definierar URL:s skyddsförutsättningar. I doktrinen formulerar            
man oftas kraven som ett krav på verkshöjd, vilket redan är känt. Verkshöjdskravet brukar              
man förklara som att verket måste vara originellt, termen originellt används som tidigare             
nämnts inom EU-rättsliga sammanhang. Det EU-rättsliga kravet på originalitet brukar          95

beskrivas som en förutsättning på att verket skall vara ett resultat av upphovsmannens             
intellektuella skapande. Man kan beskriva upphovsrättens skyddsförutsättningar som ett         96

kvalitetskrav på verket och att det skall finnas en viss nivå av självständigt och originellt               
skapande. Upphovsmannens egna personliga prägel ska komma till uttryck i verket. Alstret            97

skall vara en produkt av ett individuellt andligt skapande och därmed vara särpräglat för att               
det skall uppnå verkshöjd, det framgår även att dessa kriterier är abstrakta och svåra att               
precisera då de inte heller återfinns uttryckligen i lagen.   98

Av vad som framkommit av denna redogörelse är en inte helt klar definition av de               
upphovsrättsliga skyddsförutsättningarna. I slutändan kan man besvara frågan genom två          
olika svar, antingen säger man att ett verk skall uppnå verkshöjd eller att verket ska vara                
originellt. Genom dessa två olika svar uppkommer ytterligare frågor såsom om           
originalitetsbedömningen och dess krav på intellektuellt skapande är något annat än kravet på             
verkshöjd eller om det är likvärdigt, och om det EU-rättsliga kravet skall utesluta det              
nationella kravet på verkshöjd. Detta är något som Jan Rosén skriver om och anför då att                99

“Om en domstol idag använder orden ‘verkshöjd’ eller ‘särprägel’ i sina överväganden om             
originalitet, så finns det ingen anledning att bara därför anse att något annat avses än den                

92 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.;                
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt              
och vissa närstående rättigheter.; Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om               
rättsligt skydd för datorprogram. 
93 Mål C‑5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening. 
94 NJA 2017 s. 75. 
95 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv s. 26. 
96 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och              
internationellt, 12 uppl., s. 80. 
97 Maunsbach, U. och Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, s. 61. 
98 Olsson, H., Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, s. 60.  
99 Maunsbach, U. och Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, s. 63. 
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originalitet som krävs enligt EU-direktivens bestämning sådan den kommit att belysas av            
EU-domstolen i ett stort antal mål.”   100

Det har konstaterats att det råder stor osäkerhet på det upphovsrättsliga området vad gäller              
verkshöjdsbedömningen. I doktrinen kan det utläsas att författarna stödjer sina          
ställningstaganden och beskrivningar genom att hänvisa till URL:s förarbeten samt de fåtal            
prejudicerande rättspraxis som finns på området. Detta gör att inget nytt eller djupare svar på               
vår frågeställning kan ges genom doktrinen utan den kan endast användas för att föra ett               
resonemang kring de olika författarnas personliga åsikter angående rättsläget, vilket kommer           
att redogöras för nedan. 
 

3.4.2 Verkshöjds- eller originalitetsbedömning enligt sakkunniga 

I en artikel om det upphovsrättsliga originalitetskravet skriver Ross Rydén att           
verkshöjdsbegreppet fortfarande har en bestående plats inom det upphovsrättsliga området i           
Sverige, detta trots att det konstaterats att verkshöjdsbedömningen numera är passé. Rydén            
framhåller vidare att domstolen anser att båda bedömningarna är ekvivalenta med varandra.            101

Med anledning härav tror vi att detta är en av orsakerna till att valet av bedömning är såpass                  
varierande inom domstolarna. En annan anledning till varför domstolarna väljer att kvarhålla            
verkshöjdskravet fastän det ses som inaktuellt tror vi kan bero på att de inte finner någon                
skillnad i de två olika bedömningarna och därigenom inte ser någon anledning att byta ut en                
redan inarbetad och likvärdig bedömning. Vi är av uppfattningen att det skulle kunna vara en               
fördel att behålla verkshöjdsbedömningen med anledning av att upphovsrätten skyddar så           
varierande skyddsobjekt. Verkshöjdsbedömningen kan kanske anses vara lämpligare till vissa          
verk medan originalitetsbedömningen torde passa bättre till andra för att komma fram till om              
ett verk skall åtnjuta upphovsrättsligt skydd eller inte. Gunnar Karnell anför i sin artikel att               
den varierande mängden av verk som upphovsrätten omfattar leder till att           
originalitetsbedömningen inte kan erbjuda en likvärdig bedömning och innebörd i dess           
tillämpning.   102

Kerstin Calissendorff, jur.kand. och ledamot av Högsta domstolen, drar i sin artikel            
slutsatsen att de EU-direktiv som implementerats gällande originalitetsbedömningen inte         
utgjort någon direkt grund eller motivering åt domstolarna att avvika från den            
verkshöjdsbedömning som legat till grund för tidigare bedömningar på området.          
Calissendorff drar denna slutsats med hänvisning till att det inte direkt skett någon omväxling              
i begreppsanvändningen och inte heller någon direkt inkorporering av kravet på intellektuellt            
skapande i fall från 1997 till 2001. Trots att Calissendorffs artikel är ett antal år gammal kan                 
det konstateras att domstolarna än idag inte ser någon större anledning till att förändra              
begreppsanvändningen och utesluta verkshöjdsbedömningen enbart på grund av EU         
harmoniseringen. Calissendorff ser ingen användning alls av originalitetsbedömningen i de          
fall hon granskat. Utifrån vad som framgått ovan kan man notera en utveckling hos              
domstolarna där de väljer att belysa originalitetsbedömningen och använda den i kombination            
med verkshöjdsbedömningen. Det har framgått att domstolarna i sina domskäl konstaterat hur            
ett verk uppnår verkshöjd på grund av att det är ett resultat av ett intellektuellt skapande från                 

100 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J. och Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 57. 
101 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),                 
s. 209. 
102 Karnell, G., Europeisk originalitet - en upphovsrättslig chimär , NIR 1994, s. 163. 
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upphovsmannens sida, något som Calissendorff aldrig kunde notera i de fall hon            
gransanskade.  103

Marianne Levin är av uppfattningen att verkshöjdsbedömningen i sin helhet skall uteslutas            
från de svenska domstolarnas avgöranden då det inte är förenligt med EUD:s direktiv. Levin              
anför följande: 
 

“Det betyder inte endast att verkshöjdsläran är övergiven enligt de          
nämnda direktiven, den är förbjuden. På andra områden har den          
nationella traditionen styrt. Men även om ländernas delvis olika         
synsätt inte hittills ansetts störa den gemensamma marknadens        
funktion, har EUD den 16.7.2009 i mål C-5/08 Infopaq uttalat i en            
bindande tolkning att det originalitetskriterium som angetts i        
datorprogramdirektivet, databasdirektivet och skyddstidsdirektivet ska     
tillämpas generellt i unionen.”  104

 
Vår uppfattning är att Levins anförande är förklarligt med hänvisning till att direktiven som              
EUD lämnar har direkt effekt och skall implementeras i svensk rätt. Däremot är vi, i likhet                
med domstolarna, av uppfattningen att verkshöjdsbedömningen och originalitetsbedömningen        
är lika och det enda som skiljer dem åt är i princip dess benämning och ordval för att                  
definiera förutsättningarna för skydd. 

Johan Axhamn , jur.kand. och civ.ek., framhåller i sin artikel att sedan originalitetskravet            
uttryckts i EU-direktiven har det svenska rättsväsendet vid ett flertal avgöranden fortfarande            
åberopat verkshöjdskravet, för att kunna konstatera att ett verk skall skyddas enligt            
upphovsrätten. Detta är även något som kunnat konstateras genom bland annat rättsfallen            
Mini Maglite och C-More . Axhamn konstaterar även att harmoniseringen av          105 106

originalitetskravet inte kommer att orsaka någon direkt förändring i den svenska nationella            
rätten. Detta menar Axhamn främst är på grund av att originalitetsbedömningen tar sig i              
uttryck genom “upphovsmannens egen intellektuella skapelse” och att detta uttryck är såpass            
övergripande att den tidigare verkshöjdsbedömningen inryms under detta och inte bör           
påverkas. Trots detta menar Axhamn att det lär ske en förändring vid domstolarnas             
bedömningar där verkshöjdsbedömningen kommer att ersättas av originalitetsbedömningen        
med anledning av det prejudicerande avgörandet i Infopaq-målet där originalitetskravet          
harmoniserades.   107

Det har framgått av rättspraxis att de nationella domstolarna inte gör detta i dagsläget utan               
man kan urskilja att det är en blandad tillämpning av både originalitetsbedömningen men             
också av verkshöjdsbedömningen. I avgöranden från år 2015 och 2017 kan man se att HD i                108

sin bedömning använt sig av både verkshöjdsbedömningen och originalitetsbedömningen. Av          
detta kan man notera att HD åtminstone i dessa fall inte anser att verkshöjdsbedömningen och               
originalitetsbedömningen måste vara uteslutande av varandra, utan en tillämpning av de båda            

103 Calissendorff, K., Verkshöjdsbegreppets tillämpning under senare tid i Sverige och från Gustaf Frödings              
brev till ”man känner sig som en ödla” , s. 538 ff. 
104 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU             
och internationellt, 12 uppl., s. 85. 
105 NJA 2009 s. 159. 
106 NJA 2015 s. 1097. 
107Axhamn, J., EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga            
former av mångfaldigande , s. 345 & 352 ff.  
108 NJA 2015 s. 1097; NJA 2017 s. 75. 
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bedömningarna kan definiera upphovsrättens krav för skydd och ligga till grund för ett             
avgörande. 

Av vad som framkommit i ovan avsnitt kan vi se att det finns varierade åsikter gällande                
verkshöjdsbegreppet och originalitetsbegreppet. Det har bland annat uttryckts av flera att det            
inte finns skäl att utesluta verkshöjdsbedömningen från det nationella upphovsrättsliga          
området. Bedömningarna anses vara densamma på så sätt att resultatet av de båda             
bedömningarna kommer leda till ett enhetligt avgörande oavsett om det är           
verkshöjdsbedömningen eller originalitetsbedömningen som tillämpas. Det har även        
redogjorts för och framhållits att det är möjligt att göra en blandad bedömning, alltså att               
domstolar åberopat både verkshöjd och originalitet. Medan vissa menar att          
verkshöjdsbedömningen skulle strida mot gällande rätt och vara förlegad. Vår uppfattning är            
efter denna redogörelse av doktrinen att verkshöjdsbedömningen fortfarande är relevant och           
att det är möjligt för domstolarna att åberopa båda och göra en blandad bedömning. Detta               
eftersom man fortfarande kommer att komma fram till samma slutsats, detta dels på grund av               
att EU-implementeringen är såpass generell samt att nivån på de båda bedömningarna är lika              
satta.  
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4. Slutsats 

I denna uppsats har vi analyserat och utrett det upphovsrättsliga skyddskraven. Syftet med vår              
uppsats var att fastställa upphovsrättens krav för att ett verk ska åtnjuta skydd. I denna               
avslutande del kommer det redogöras för vad vi kommit fram till i uppsatsen. De              
frågeställningar som legat till grund för uppsatsen kommer även att besvaras här.  
 
4.1 Vad krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd?  

För att utreda vad som krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd började vi med att se till                 
lagtexten, närmare bestämt 1 kap. 1 § URL. Vi kunde då konstatera att URL inte hade något                 
uttryckligt krav på vad som krävdes av ett verk för att kunna skyddas upphovsrättsligt. Denna               
portalparagraf tog endast fasta på vad som kunde skyddas, det vill säga skyddsobjekten. Vi              
kunde där se att det skall röra sig om ett litterärt eller konstnärligt verk. Portalparagrafen               
lämnar ingen komplett uppräkning över skyddsobjekten utan den är generell och tolkas            
vidsträckt. Detta gör att URL har ett mycket omfattande skyddsområde, vilket även påverkar             
utformningen av skyddskraven. Vi menar alltså att vad som krävs för att uppnå             
upphovsrättsligt skydd måste utformas tämligen generellt eftersom kraven måste vara          
applicerbara på det vidsträckta skyddsområdet som URL uppställer. Av denna orsak är            
kraven för att uppnå skydd formulerade genom begreppen skapat och verk som inte lämnar              
några indikationer på vad som krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd. Av vad som              
framkommit ovan inrymmer alltså begreppen verk och skapat, som återfinns i           
portalparagrafen, ett krav på att alstret måste uppnå verkshöjd. Härigenom kunde vår            
frågeställning delvis besvaras gällande vad som uppställs för krav för att uppnå            
upphovsrättsligt skydd. Däremot lämnades inte något klart svar på vad detta skyddskrav            
innebar och vad som i praktiken krävs av ett verk för att det ska åtnjuta skydd.  

Vad som är det egentliga kraven enligt förarbetena är ett krav på originalitet och              
självständighet. Verket måste även vara ett resultat av ett andligt skapande från            
upphovsmannens sida. Det framkommer även av samtliga förarbeten att det är svårt att             
närmare precisera vilka faktorer som skall vägas in för att avgöra ett verks individuella              
självständighet, detta dels av den anledning att det är svårt att rent språkligt formulera sådana               
krav.  

Genom en sammanvägning av vad som framkommit i rättspraxis kan vi dra slutsatsen att              
det som krävs för att erhålla upphovsrättsligt skydd är att verket uppnår en viss nivå av                
verkshöjd. Det framkommer även av domarna att nivån för att uppnå verkshöjd är relativt lågt               
ställd, således är kraven för att uppnå upphovsrättsligt skydd inte så svårt att nå upp till. Vi                 
har genom rättspraxis kunnat utläsa en närmare precisering kring vad verkshöjd faktiskt är             
och vilka olika kriterier som uppställs som krav, samt hur de tillämpas i olika fall. Detta                
genom att analysera instansernas domskäl och hur de motiverar kraven som URL uppställer.             
Kriterierna för att skyddas upphovsrättsligt torde enligt rättspraxis vara krav på särprägel,            
självständighet, originalitet och personlig prägel. Vi kan även se ur praxis att begreppen som              
används är hämtade ur förarbetena till lagen men att vissa andra begrepp har tillkommit för               
att beskriva skyddskraven ytterligare. Särprägel är ett av de ord som började användas för att               
bedöma om ett verk borde skyddas eller inte. Som framkommit i uppsatsen har begreppet              
särprägel sitt ursprung i mönsterrätten och på det marknadsrättsliga området. Utifrån den            
rättspraxis som granskats i denna uppsats har vi hos domstolarna sett en användning av              
begreppet särprägel även i upphovsrättsliga fall. 

De begrepp som används av domstolarna anser vi enbart verkat som hjälpmedel i             
domstolarnas bedömningar för att kunna avgöra om verket besitter en viss karaktär som är              
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tillräcklig för att kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Utifrån vad som framkommit genom            
praxis ovan dras slutsatsen att orden i sig inte kan tillmätas någon större betydelse utan orden                
är endast den närmsta beskrivning som man kan komma rent språkligt för att definiera vad               
som krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd. PL uppställer krav på uppfinningshöjd och             
har därmed en klarare precisering för att förklara kraven för skydd. De begrepp som används               
för att beskriva uppfinningshöjd anser vi tjäna samma syfte som de begrepp som beskriver              
kraven för verkshöjd. Det rör sig i båda fallen om abstrakta begrepp som inte utgör ett                
mätbart specifikt krav utan används snarare som vägledning för att indikera att verket når upp               
till en viss lägsta nivå för att erhålla immaterialrättsligt skydd.  

Vad som krävs för att uppnå upphovsrättsligt skydd kan utifrån vad som framgått genom              
rättspraxis även besvaras genom en så kallad originalitetsbedömning. Genom den tidigare           
beskrivna EU harmoniseringen implementerades originalitetsbedömningen i svensk rätt.        
Bedömningen utgår från om ett verk är ett resultat av upphovsmannens egna intellektuella             
skapande och därigenom uppfyller originalitetskravet. Vi kan även dra slutsatsen att det i             
praxis har framkommit att originalitetsbedömningen och verkshöjdsbedömningen är        
ekvivalenta med varandra och kommer resultera i likvärdiga bedömningar. Vilken          
bedömning som domstolen väljer att åberopa är alltså inte avgörande för om ett verk skall               
erhålla upphovsrättsligt skydd eller ej, enligt praxis blir utfallen densamma.  

För att avgöra om ett verk skall erhålla upphovsrättsligt skydd eller ej använder sig              
domstolarna av olika typer av hjälpnormer. Dessa hjälpnormer anser vi kunna vara            
behjälpliga för att definiera upphovsrättens skyddsförutsättningar. Dubbelskapandekriteriet är        
den främsta hjälpnormen men det har framgått att denna inte kan utgöra en ensam indikation               
på att verket når upp till en lägsta nivå för upphovsrättsligt skydd. Vidare har vi av praxis                 
dragit slutsatsen att variationsmöjligheterna på verksområdet, verkets helhetsintryck och         
jämförelse med tidigare verk kan fungera som hjälpnormer vid avgörandet om           
upphovsrättsligt skydd skall föreligga. Vi anser att dessa hjälpnormer är oberoende valet av             
bedömning, alltså spelar det ingen roll om domstolen väljer att tillämpa en            
verkshöjdsbedömning eller en originalitetsbedömning detta då hjälpnormerna är konkreta         
kriterier för att pröva om ett verk uppnår de uppställda kraven inom verks- och              
originalitetsbedömningarna. Andra krav vi sett att upphovsrätten ställer på ett verks           
egenskaper är att det inte kan skyddas om det endast är något som är direkt taget från vårt                  
gemensamma formförråd samt att ett verk inte kan få skydd om det endast är funktionellt               
utformat, således ställs det som redan hävdats krav på en personlig prägel.  

Slutligen står det klart att det finns två olika svar på vår frågeställning vad gäller kraven                
för att uppnå upphovsrättsligt skydd, alltså genom att besvara denna frågeställning med en             
verkshöjdsbedömning eller originalitetsbedömning. Efter en samlad bedömning av doktrin på          
området kan vi stipulera att verkshöjdsbedömningen fortfarande är relevant samtidigt som           
den implementerade originalitetsbedömningen också kan utgöra ett svar på vad som krävs för             
att erhålla upphovsrättsligt skydd. Bedömningarna kan kompletteras av varandra i          
domstolarnas domskäl, det ena behöver alltså inte utesluta det andra då kraven som uppställs              
är densamma utifrån den doktrin som behandlats. Det står även klart att hjälpnormerna kan              
vara vägledande för att definiera de upphovsrättsliga skyddskraven.  
 
4.2 Varför finns det inte något uttryckligt krav på det upphovsrättsliga skyddet i             

lagtexten? 

Det framkommer av förarbetena att anledningen till varför det inte finns något uttryckligt             
skyddskrav i lagtexten delvis beror på att skyddsobjekten är föränderliga i takt med             
utvecklingen och därmed varierar mycket. Eftersom skyddsobjekten är generella krävs det att            
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även skyddskraven är det för att vara applicerbara på olika typer av verk. Kraven behöver               
alltså vara generellt utformade för att kunna tillämpas på såväl dåtidens, nutidens och             
framtidens verk. Med anledning härav finns det inte något uttryckligt skyddskrav utan detta             
är som tidigare konstaterats bakomliggande i orden skapat och verk . 

Dessutom kan vi genom förarbetena dra slutsatsen att det svenska språket inte ansetts vara              
tillräckligt för att kunna skildra kraven på originalitet och självständighet på ett            
tillfredsställande sätt. Således har inget samlat begrepp för skyddskraven införlivats i           
lagtexten. Auktorrättskommittén framhöll att ett av kraven för att erhålla upphovsrättsligt           
skydd var att verket måste vara ett resultat av ett andligt skapande från upphovsmannens              
sida, detta inryms under verksbegreppet i lagtexten. Varför det andliga skapandet inte            
kommer till uttryck i portalparagrafen tycks vara på grund av de språkliga svårigheterna att              
kunna definiera de olika skyddskraven genom ett samlat begrepp. Vi konstaterar att detta är              
problematiskt då våra grannländer Norge och Tyskland lyckats formulera begrepp som           
beskriver de upphovsrättsliga skyddskraven. Syftet med lagens revidering var att få en            
nordisk rättslikhet, det kan därför ifrågasättas varför svensk rätt inte kunnat konstruera ett             
liknande begrepp. Begreppet verk kan inte anses förklara skyddskraven i tillräcklig           
utsträckning.  
 
4.3 Finns det något samband i rättens varierande val av begrepp vid utredningen om ett               

verk skyddas enligt URL? 

Vid en samlad bedömning av rättspraxis och doktrin drar vi slutsatsen att det inte går att                
utläsa något samband gällande rättens varierande val av begrepp vid bedömningen kring            
huruvida ett verk ska skyddas eller inte. Vi kan här enbart dra slutsatser utifrån de rättsfall                
och den doktrin som presenterats i detta arbete. Variationen av begrepp såsom särprägel,             
självständighet, individualitet , originalitet, personlig prägel, intellektuellt skapande och        
andligt skapande är termer som varit förekommande i rättspraxis. Vi har funnit en avsaknad              
av en enhetlig användning av dessa termer och det har även införts nya begrepp för att                
förklara ett visst rättsläge, exempelvis banalt eller trivialt. Vi är även av uppfattningen att en               
av anledningarna till den inkonsekventa användningen av begreppen delvis kan bero på            
avsaknaden av ett samlat begrepp som beskriver det upphovsrättsliga kraven klart och tydligt             
och som kan tillämpas av domstolarna.  

En annan slutsats som dras är att vi inte kan se något samband gällande domstolarnas val                
av begrepp för att konstatera om ett verk skall skyddas eller inte. Detta eftersom vår               
uppfattning är att termerna i sig inte kan tillmätas någon enskild betydelse utan endast verkar               
som markörer för att definiera de dolda skyddskraven som upphovsrätten uppställer. Av vad             
som ovan anförts är rättsläget inom detta område fortfarande oklart, det skulle kräva en allt               
mer omfattande utredning för att kunna dra andra slutsatser och eventuellt indikera ett             
samband.  
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5. Avslutande reflektioner 

5.1 De lege ferenda 

Utifrån vad som framkommit i denna uppsats kan vi konstatera att det föreligger otydligheter              
vad gäller kraven som uppställs för att erhålla upphovsrättsligt skydd på ett verk. 1 kap. 1 §                 
URL lämnar inte någon uttrycklig förklaring över skyddsförutsättningar. På det sätt           
paragrafen är utformad idag lämnas ett brett tolkningsutrymme för vad som är de faktiska              
kraven. Begreppen skapa och verk som återfinns i lagtexten är inget som tydliggör det              
egentliga kraven.  

Lagen blir inte tillräckligt förutsebar och den eventuella upphovsmannen blir inte upplyst            
om att det ställs faktiska krav för att erhålla skydd. Det hade varit önskvärt med ett uttryckligt                 
krav i lagen som ger upphovsmannen till ett verk en anvisning om vad som krävs för att det                  
skapade verket skall kunna skyddas enligt URL. Hade lagen istället förtydligat           
portalparagrafen genom att införa ett uttryckligt krav på exempelvis att verket måste uppnå             
viss nivå av originalitet och självständighet tror vi att förutsebarheten hade ökat. Vi menar              
inte att portalparagrafen borde ha en detaljerad kravbeskrivning utan istället ett generellt, men             
uttryckligt, krav i lagtexten och sedan är det domstolarnas arbete att utforma prejudicerande             
rättspraxis för att tydliggöra kraven i praktiken. I förarbetena besvaras frågan varför de inte              
finns något uttryckligt krav i lagen, det framhålls att det är på grund av språkbrist.               
Auktorrättskommitén menade ändå att det vore nödvändigt med ett uttryckligt krav i            
lagtexten. Vi anser att det hade varit möjligt att föra in verkshöjdsbegreppet i lagtexten vid               
lagens tillkomst då det torde vara en tillräckligt tydlig markör för skyddskraven än begreppen              
skapat och verk som uppställs idag.  

I övrig immaterialrättslig lagstiftning kan vi hitta uttryckliga skyddskrav i lagtexten, detta            
är något som även URL borde kunna ha utrymme för. Inom exempelvis patenträtten uppställs              
ett krav på uppfinningshöjd för att en uppfinning skall kunna erhålla skydd. Patenträtten har              
till syfte att skydda uppfinningar medan upphovsrättslagen syftar till att skydda litterära och             
konstnärliga verk. Alltså är det verk som ska skyddas och därmed kan det tyckas vara               
naturligt att verkshöjdsbegreppet ska gå att utläsa i lagtexten för att tydliggöra skyddskraven.             
Med tanke på de EU-rättsliga direktiven som införlivats är det däremot i dagsläget svårt att               
tillföra det specifika verkshöjdsbegreppet i lagen. Det hade dock varit önskvärt med ett             
uttryckligt krav i form av ett originalitet- och självständighetsrekvisit för att lagen ska bli så               
tydlig och förutsebar som möjligt. Av vad som framkommit ovan finner vi ingen anledning              
till varför det inte skulle gå att införa skyddskraven i lagen då vi är av uppfattningen att de                  
begrepp som finns tillgängliga illustrerar kraven i tillräcklig utsträckning. Hade ett uttryckligt            
skyddskrav funnits hade det möjliggjort för en mer enhetlig bedömning hos domstolarna,            
alltså hade man kunnat se ett tydligare samband av begreppsanvändningen vid utredning av             
om ett verk skyddas enligt URL.  
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