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Summary 
The area of intellectual property is an old form of protection that has 
constantly been forced to adapt itself to new technologies. The digital age 
has made this fact even more clear and has really put the thought of IP as a 
commodity to the test. 
 
There are those who claim that the concept of intellectual property is 
obsolete and needs to be replaced. The purpose of this thesis is to see 
whether or not this is true when it comes to the subject of computer 
software. The legal concepts protecting computer software are about 200 
years older than the technology it is meant to protect. 
 
To achieve the purpose, a method based on a blank sheet, is proposed. This 
approach means to look at intellectual property from a new angle rather than 
from the foundation of current law. This method will be used to describe 
which parts of a computer program that needs protection and how this is 
best achieved. Finally the results of this method are used in comparison with 
the current legal situation, this is meant to see whether or not the protection 
for computer software available today is sufficient. 
 
The conclusion is that the copyright has prevailed against time and that the 
current level of protection is not at all as inappropriate as some might argue. 
A sui generis-form of protection would perhaps have made the distinction 
between the special demands, that the protection of computer software 
requires, easier. However this kind of separation is not necessary. The 
biggest problem with the protection of computer software is with the 
underlying idea. This scope is protected by patents and the current legal 
situation in this area is all but clear. 
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Sammanfattning 
Immaterialrätten är en disciplin med gamla anor som ständigt anpassats efter 
nya tekniker. Den digitala tidsåldern har utsatt dess rättsfigurer som 
upphovsrätten och patent för hittills helt oförutsedda prövningar. 
 
Det finns röster som hävdar att immaterialrätten blivit föråldrad och måste 
genomgå en grundlig förändring. Syftet med denna uppsats är att granska 
huruvida det aktuella immaterialrättsliga skyddet för datorprogram är 
ändamålsenligt trots att den rättsfigur som genererar skyddet är ungefär 
tvåhundra år äldre än tekniken den försöker skydda. 
 
För att uppnå detta syfte presenteras en arbetsmetod som utgår från ett tomt 
blad, istället för att ta fasta på någon nuvarande rättsordning. Denna 
arbetsmetod går ut på att beskriva vilka delar av ett datorprogram som 
behöver skyddas och på vilket sätt. Senare används resultaten av 
arbetsmetoden som motvikt i en jämförelse med den aktuella rätten för att se 
om det identifierade skyddsbehovet täcks. 
 
Slutsatsen blir att upphovsrätten med beröm stått emot tidens tand och det 
gällande skyddet är inte alls så opassande som somliga vill göra gällande. 
Ett sui generis-skydd hade troligtvis kunnat hjälpa till genom att poängtera 
datorprogrammens säregna skyddskrav men denna separation från 
upphovsrätten är inte nödvändig. Det som vållar störst problem är skyddet 
för den bakomliggande idén, vilket sker genom patenträtten. Det aktuella 
rättsläget på området är oklart och det är svårt att avgöra vad i ett 
datorprogram som egentligen går att skydda med patent och inte. 
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Förord 
Jag vill här ta tillfället i akt att tacka 800-talets etiopiska fåraherdar för sina 
briljanta observationer om kaffebönans uppiggande effekter.1

 
Vidare vill jag tacka min familj, sambo och alla vänner som gett mig stöd 
och uppmuntran genom hela processen. 
 
Sist men inte minst ett tack till min handledare Ulf Maunsbach som direkt 
lyckades samla mina talrika tankar och funderingar till ett bra uppsatsämne. 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee#History 
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Förkortningar 
GNU GNU’s Not Unix 
 
GPL GNU General Public License 
 
GUI Graphical User Interface 
 
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights 
 
URL Upphovsrättslagen 
 
WCT WIPO Copyright Treaty 
 
WIPO  World Intellectual Property Organisation 
 
WTO Världshandelsorganisationen (World Trade 

Organisation) 
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1 Inledning  

1.1 Presentation av ämnet 
Det är nästintill omöjligt att behandla ämnet immaterialrätt idag utan att 
fastna i utgångspunkten att immaterialrätten är en väldigt gammal disciplin 
som inte är kapabel att hantera det starkt globaliserade och digitaliserade 
samhälle vi lever i idag.2 De senaste femton åren har troligtvis varit de mest 
dynamiska i immaterialrättens historia, vilket är beaktansvärt med tanke på 
att dess historia löper över en förhållandevis lång tid. Det system med 
regentsanktionerade privilegier som ligger till grund för immaterialrätten har 
sitt ursprung ungefär tvåhundra år tillbaka i tiden. Trots detta är det slående 
hur väl dessa rättsfigurer visat sig fungera under så lång tid trots de minst 
sagt genomgripande förändringar som skett sedan dess ursprungs dagar. I 
motsats till vad som yttrades inledningsvis måste det dock konstateras att 
immaterialrätten överlevt kanske just på grund av den tekniska utveckling 
som skett. Teknikens framfart har tvingat immaterialrätten in i en 
kontinuerlig utvecklingsprocess som möjliggjort denna disciplins 
överlevnad i hela två sekel.3

 
I och med datorer, Internet och digital teknik har immaterialrätten tänjts 
ytterligare och, som nämnts ovan, på ojämförligt kort tid. Detta har lett till 
att de filosofiska resonemang, med överläggningar och principer för 
rättsskyddets uppkomst och rätta balans, som ursprungligen kännetecknat 
denna disciplin till stor del ersatts med ekonomiska kalkyler i 
dimensionerna investering och innovation.4

 
Den digitala tekniken har lett till att gamla skyddsobjekt som t.ex. litterära 
verk, film- och ljudinspelningar har getts helt nya möjligheter för såväl 
skaparen som nyttjaren. Dessa verk är dock till karaktären ganska lika sina 
analoga motsvarigheter. Något som däremot inte har någon äldre 
motsvarighet i immaterialrätten är datorprogram. 
 
Sedan 1989 skyddas datorprogram i svensk rätt som upphovsrättsliga verk 
enligt 1§ Upphovsrättslagen. Denna syn på datorprogrammets skydd är 
internationellt erkänt och motsvarande bestämmelser återfinns i TRIPS art. 
10.1 och WCT art. 4. Detta innebär att datorprogram i dagsläget skyddas i 
likhet med litterära verk, vilket genom åren genererat en del kritik. På senare 
tid har, främst i USA, även datorprogram varit föremål för patentskydd 
vilket gett nytt bränsle till debatten kring vilket som är datorprogrammens 
rätta skyddsomfång. 
 

                                                 
2 Tehranian, “Infringement Nation: Copyright reform and the law/norm gap”, s. 537 
3 Rosén, ”Immaterialrätten i informationssamhället…”, s. 2 
4 Levin, ”Lärobok i immaterialrätt”, s. 21 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det immaterialrättsliga 
skyddet för datorprogram är ändamålsenligt. Datorprogram skyddas 
traditionellt genom upphovsrätten i likhet med litterära verk. Utvecklingen 
på senare tid har dock lett till att datorprogram, framförallt i USA, även kan 
åtnjuta patentskydd.  
 
I denna uppsats presenteras en arbetsmetod som beskriver vad ett 
datorprogram är för något och hur det skyddas på ett lämpligt sätt. Denna 
arbetsmetod utgår, till skillnad från det aktuella rättsläget, inte från 
existerande rättsfigurer. Istället utgår metoden från ett blankt blad, tabula 
rasa för den som vill, i syfte att se skyddsbehovet för datorprogram ur ett 
nytt perspektiv. Senare används resultaten från arbetsmetoden som motpol i 
en jämförelse med den aktuella rätten, alltså en jämförelse de lege lata mot 
de lege ferenda. 
 
Genom att utgå ifrån ett blankt blad istället för befintliga rättsfigurer hoppas 
jag kunna se skyddsbehovet för datorprogram ur ett nytt perspektiv och sen 
bedöma hur det skydd som finns idag överensstämmer med de skyddsbehov 
som identifierats. För att uppnå detta syfte kommer följande frågor att 
besvaras: 

 
1. Vad är ett datorprogram och vilka relevanta skyddsvärda 

beståndsdelar kan man bryta ner det i? 
 

2. Hur väl stämmer det aktuella rättsläget överens med det 
skyddsbehov som identifierats? 

1.3 Metod och material 
Den metod som ligger till grund för uppsatsen är en rättsvetenskaplig 
metod.5 Materialet utgörs av såväl svenska som internationella rättskällor i 
form av litteratur, rättsfall och artiklar. Även domstolspraxis och vägledande 
praxis från europeiska patentorganisationen behandlas för att utröna det 
aktuella rättsläget, framförallt i uppsatsens sista del. Ämnets karaktär av de 
lege ferenda gör att mängden litteratur på samma tema är något begränsad, 
likaså vägledande rättsfall på området. 
 
Värdefull information har dock hämtats från stora sammanställningar om 
det aktuella immaterialrättsliga läget och immaterialrättens historia av t.ex. 
Marianne Levin, Cornish och Llwellyn samt Reed och Angel. Vidare har 
även artiklar och utredningar på området getts stort utrymme, framförallt i 
uppsatsens mer argumentativa delar. 
 

                                                 
5 Sandgren, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare”, s. 39f 
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I vissa delar av uppsatsen av mer teknisk karaktär förekommer Wikipedia 
som källa. Wikipedias status som källa är omdebatterad. Det dock är min 
uppfattning att det inte finns någon källa som är lika aktuell eller lika 
noggrant granskad, åtminstone när det gäller frågor av teknisk natur. 
 

1.4 Disposition och avgränsningar 
För att besvara frågeställningarna på ett effektivt sätt måste först 
datorprogrammens bakgrund inom immaterialrätten undersökas. Hur har det 
aktuella rättsskyddet tillkommit och hur har synen på datorprogram 
förändrats? Således inleds denna uppsats med en snabb inblick i varför 
datorprogram föll under upphovsrättsligt skydd och varför patenträtten på 
senare tid framstått som ett attraktivt alternativ. Detta första avsnitt avslutas 
med en kort passage om hur synen på datorprogram förändrats sedan de 
först togs in under immaterialrättens vingar. 
 
Uppsatsens andra del behandlar vad ett datorprogram är och vilka, för det 
immaterialrättsliga skyddet, relevanta delar det kan brytas ner i. Här ges en 
kort beskrivning av varje beståndsdel, därefter behandlas även vilka 
skyddsintressen som gör denna beståndsdel relevant samt vilka intressenter 
som står bakom. 
 
Avslutningsvis prövas de skyddsbehov som identifierats mot det aktuella 
rättsläget för att utröna vad som skyddas och inte. Således framgår det vilka 
skyddsbehov som eventuellt saknar täckning eller är överbeskyddade. 
 
Uppsatsen kommer att behandla datorprogram som skyddsobjekt. Det är lätt 
hänt när man behandlar immaterialrätten ur ett de lege ferenda-perspektiv 
att försöka nå en ny och banbrytande syn på immaterialrätten, eller att helt 
avvisa tanken på immaterialrätt som ett i-ländernas sätt att behålla sin 
politiska makt.6 För att förhindra detta avgränsas således uppsatsen kring 
datorprogram och en arbetsmetod för enbart datorprogram. Förvisso kan det 
argumenteras att andra typer av verk är till sin karaktär mycket lika 
datorprogram, som t.ex. databaser, och somliga skulle kanske önska en 
utredning avseende en generell skyddsform för alla typer av digitala verk.7 
Jag anser dock att datorprogrammens särskilda karaktär, och även faktumet 
att de historiskt sett liknats vid litterära verk och därmed inte ställts för sig 
själva, motiverar en utredning utan inblandning från andra typer av verk. 
 
På grund av immaterialrättens internationella karaktär kommer uppsatsen 
inte att begränsas till någon särskild rättsordning. Harmoniseringsprocessen 
har nått väldigt långt och således är såväl amerikansk som europeisk rätt av 
vikt vid bedömningen. 

                                                 
6 Levin, ”IP-världen inom och utom Norden – en lägesrapport”, s. 537 
7 Lai, ”The Role of Computer Software Copyright in Relation to New Media”, s. 77 
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2 Historik 

2.1 Kort återblick 
De privaträttsliga ensamrätter som immaterialrätten omfattar är relativt 
gamla rättsfigurer som började ta form för ungefär tvåhundra år sedan.8 
Tanken på att en upphovsman skulle ha exklusiv ”upphovsrätt” till sin 
intellektuella skapelse har sitt ursprung under tidigt 1800-tal. Fröet till 
denna konstruktion såddes långt tidigare men först då började reglerna ta 
form till något som påminner om den upphovsrätt vi känner till idag.9

 
Likaså har patenträtten gamla rötter. I Venedig fanns en lag från 1474 som 
stipulerade att en uppfinnare till nya tekniker och maskiner kunde tilldelas 
en tioårig ensamrätt till tekniken. I likhet med upphovsrätten var det dock 
inte förrän under 1800-talets början som patentsystemet började ta form till 
den rättsfigur vi känner idag.10

 
Immaterialrätter var ett resultat av regentens maktutövning. Denne skapade 
exklusiva privilegier och allt eftersom etablerade stater och rättsordningar 
växte fram förfinades detta system och de statligt sanktionerade monopolen 
användes för att locka skickliga arbetare och nya teknologier till regionen. 
Dessa privilegier var av naturliga skäl knutna till regentens territorium, 
något som har levt kvar än idag.11 Vidare var de nationella marknaderna vid 
denna tid i stor utsträckning var skiljda från varandra. Således fungerade 
principen om statligt sanktionerade monopol väl under denna tid. Idag ser 
situationen dock annorlunda ut, marknader idag är starkt globaliserade och 
den nationella isolerade marknaden har nästintill suddats ut av 
multinationella företag, tullunioner och inte minst Internet. Detta öppnar för 
komplikationer på en så starkt territoriellt präglad disciplin som 
immaterialrätten då reglerna olika länder emellan kan skilja kraftigt.12

 
För att motverka det starkt nationalistiska synsätt som kom att prägla 
immaterialrätten undertecknades år 1883 Pariskonventionen för industriellt 
rättsskydd, en av de första stora immaterialrättskonventionerna, i ett försök 
att harmonisera patent, varumärken och mönster.13 I kölvattnet skapades 
även Bernkonventionen, i samma anda men med avseende på upphovsrätt, 
med starka influenser från det franska upphovsrättssystemet. En av 
huvudpunkterna i båda konventionerna är kravet på att anslutna stater skall 
skydda utländska verk på samma sätt som inhemska verk. I samband med 

                                                 
8 Rosén, ”Immaterialrätten i informationssamhället…”, s. 2 
9 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights”, s.375f 
10 Ibid. s. 115f 
11 Drahos, ”Death of a Patent System - Introduction”, s. 1ff 
12 Lai, ”The Role of Computer Software Copyright in Relation to New Media”, s. 78f 
13 “WIPO Treaties - General Information”, http://www.wipo.int/treaties/en/general (2008-
01-13) 
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detta skapades också internationella organisationer som hade till uppgift att 
ta hand om de administrativa frågorna kring konventionerna. Dessa 
organisationer smälte snart samman och bilade det som idag är känt som 
WIPO.14

 
Idag är WIPO en del av FN och organisationen har administrativt ansvar för 
bland annat Pariskonventionen, konventionen om patentsamarbete, Bern- 
och Romkonventionerna samt Madridprotokollet. Utöver detta skapades 
1994 Världshandelsorganisationen WTO som i sin tur administrerar det 
betydelsefulla TRIPS-avtalet.15 Såväl TRIPS som WIPO har haft stort 
inflytande på immaterialrättens utformning i dagsläget och har konstant 
utvecklats genom tillägg och revisioner. 
 
Skapandet av TRIPS har lett till att immaterialrätten tagit steget in i större 
handelspolitiska sammanhang. Immaterialrätten är inte längre en disciplin 
som diskuteras av enbart specialiserade jurister utan ses numera som ett 
starkt politiskt förhandlingsobjekt. Detta har bland annat lett till att den 
patentharmonisering som påbörjades inom WIPO stagnerat.16 Denna 
utveckling är oroväckande men förhoppningsvis kan den leda till ett 
nytänkande som får debatten i rullning igen 
 

2.2 Datorprogrammen gör entré 

2.2.1 Upphovsrätt 
Vid i princip varje tekniskt framsteg har upphovsrätten varit utsatt för 
omfattande reformarbete för att täcka in de nya medier som tekniken 
möjliggjort. Ett tydligt exempel på detta är fotografiets historia inom 
upphovsrätten. Fotografi är den äldsta konstformen som kräver ett tekniskt 
hjälpmedel för att utövas. Trots detta har fortfarande inte alla länder gett 
fotografier samma status som andra konstformer. Vid Bernkonventionens 
tillkomst stipulerades i artikel 7(4) att medlemsstaterna själva ägde att 
avgöra hur fotografier skulle skyddas, dock med ett minimikrav på 25 års 
skydd från den tidpunkt då verket skapades.17 I Sverige skyddades 
fotografier länge just genom en särskild speciallag, lagen om rätt till 
fotografisk bild.18 Denna lag upphävdes dock 1994 och fotografier omfattas 
nu av upphovsrättslagen i likhet med andra konstnärliga verk. Även WIPO 
har gjort motsvarande ändring och 1996 bestämdes det genom skapandet av 
WCT att medlemsländerna inte längre behövde tillämpa specialregleringen 

                                                 
14 “WIPO Treaties - General Information”, http://www.wipo.int/treaties/en/general (2008-
01-13) 
15 Cornish och Llewellyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and 
Allied Rights”, s. 19 
16 Olsson, ”Den intrenationella immatreialrättsliga utvecklingen under första halvåret 
2006. Kriser och framgångar, mest kriser”, s. 358f 
17 Gendreau, ”A Technology Neutral Solution for the Internet: Is It Wishful Thinking?”, 
s. 3f 
18 Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild, upphävd genom SFS 1994:190 
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för fotografier i Bernkonventionens artikel 7(4). Precis som med fotografier 
har såväl film- som ljudinspelningstekniken genererat förändring och 
utveckling av immaterialrätten.19 Även här visar Bernkonventionen på 
exempel hur specialregleringar skapas för att täcka in ny teknik.20

 
Jämfört med de ovan nämnda icke-digitala medierna gav datorprogrammen 
upphov till förvånansvärt lite förändringar. Något förenklat kan man säga att 
skyddet för datorprogram löstes i såväl TRIPS som WCT genom att helt 
enkelt besluta att datorprogram skyddas på samma sätt som litterära verk, 
vilket än idag är den rådande synen på datorprogram.21 Svensk rätt är inget 
undantag, redan 1989 ändrades upphovsrättslagen för att ge plats under sina 
vingar åt även datorprogram.22 För EU gäller samma regler genom 
införandet av datorprogramdirektivet.23

 
Nästan två decennier har passerat sedan datorprogrammen tog plats inom 
svensk immaterialrätt och under denna tid har upphovsrätten tänjts och 
sträckts åt olika håll allt efter hand som domstolar, politiker och jurister 
försökt hitta ett lämpligt skyddsomfång för datorprogram. Något som visat 
sig besvärligt. Det är värt att beakta att dagens upphovsrätt har sitt ursprung 
i tryckpressens storhetstid. När tryckpressen kom utgjorde den helt 
uppenbart den centrala delen vid massproduktion och spridning av verk. 
Således är det inte särskilt märkvärdigt att just tryckpressen blev centrum 
för upphovsrättens regler. Tryckpressen blev en naturlig utgångspunkt för 
kontroll och övervakning av framställningen av upphovsrättsskyddade verk. 
Med datorprogram, precis som med all digital media, finns ingen central 
punkt motsvarande den som tryckpressen utgjorde. Istället är var mans dator 
en potentiell utgångspunkt för massproduktion och spridning av verk, vilket 
gör utgångspunkten i ett tydligt urskiljt centra, som tryckpressen utgjorde, 
något föråldrad.24

 
Ett problem med att skydda datorprogram genom upphovsrätt som ofta 
uppmärksammas är att denna rättsfigur från början inte alls var tänkt att 
utrymma denna typ av teknologi. Genom att låta upphovsrätten absorbera 
alla nya tekniker och försöka forma denna rättsfigur till att passa alla typer 
av verk försöker man göra upphovsrätten till en, som professor Jan Rosén 
uttrycker det, Mädchen für Alle. Att försöka skapa en lösning som kan 
tillgodose alla möjliga motintressen kan dock inte hanteras särskilt väl av en 
enda privaträttslig formel.25

 
En annan aspekt är att datorprogrammens särskilda karaktär gör att skyddet 
är beroende av en klar gränsdragning mellan idéer, som inte skyddas av 
                                                 
19 Gendreau, ”A Technology Neutral Solution for the Internet: Is It Wishful Thinking?”, 
s. 5f 
20 Se t.ex. reglerna om bestämmandet av upphovsman art. 14bis (2)(a), samt för 
bestämmandet av ursprungsland art. 4, 5(4)(c)(i) och 15(2). 
21 Se TRIPS art. 10.1, samt WCT art. 4. 
22 Levin, ”Lärobok i immaterialrätt”, s. 72 
23 Rådets direktiv (91/250/EG) om rättsligt skydd för datorprogram 
24 Lai, ”The Role of Computer Software Copyright in Relation to New Media”, s. 83f 
25 Rosén, “Upphovsrätten i med- och motvind”, s. 571 
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upphovsrätten, och idéer i sin uttryckta form, vilket skyddas. Grunden för 
denna gränsdragning ligger i den viktiga principen att upphovsrättsskyddet 
inte täcker idéer, förfaranden, arbetssätt eller matematiska begrepp i sig 
självt.26 Denna distinktion har på senare tid utmanats, inte minst genom att 
USA släppt många av de tidigare traditionella spärrarna vad gäller 
möjligheterna att erhålla patentskydd för datorprogram och 
datorimplementerade uppfinningar. Likväl är det mycket viktigt att denna 
distinktion bibehålls om datorprogram även fortsättningsvis skall kunna få 
ett effektivt skydd genom upphovsrätten, eller någon liknande rättsfigur.27

 

2.2.2 Patenträtt 
Även om upphovsrätten är den internationellt etablerade skyddsformen för 
datorprogram så har patenträtten spelat en ökande roll för datorprogram 
under senare år. Det är en etablerad princip i de flesta länder att 
datorprogram i sig inte kan skyddas genom patent. Likväl har innovationer 
som på ett eller annat sätt inbegriper användningen av en dator i allt större 
utsträckning godkänts på senare tid, åtminstone om de har kunnat uppvisa 
någon form av teknisk effekt.28 Framförallt detta senare krav har visat sig 
utgöra ett stort problem och europeiska patentorganisationens praxis på 
området ger en oklar bild av det aktuella rättsläget. 
 
Att exakt definiera vad som ligger inom ramarna för det patenterbara 
området är viktigt. Patent har traditionellt sett endast godkänts för 
industriellt gångbara uppfinningar såsom maskiner, kemiska samman-
sättningar etc. Ett datorprogram, som egentligen inte är något annat än en 
uppsättning algoritmer har vissa svårigheter att passa in i denna mall. När 
man talar om ett datorprogram används begreppet ofta för att beskriva den 
uppsättning instruktioner som beskriver hur datorn skall bete sig när 
programmet körs. Detta är väldigt likt hur man talar om en boktitel eller en 
pjäs, då med avseende på själva berättelsen, inte ett speciellt fysiskt 
exemplar av en bok eller en särskild uppsättning.29

 
Sedan långt innan datorn uppfanns har man strängt vidhållit att 
vetenskapliga upptäckter, såsom naturlagar, matematiska formler etc. ej är 
lämpade för patentskydd. För att kunna söka patent krävs en särskild 
tillämpning av formeln eller upptäckten, och då täcks endast denna 
tillämpning av skyddsomfånget. På senare tid har det dock blivit alltmer 
problematiskt att skilja eventuellt patenterbara tekniska delar från icke 
patenterbara matematiska operationer när det gäller lösningar för att t.ex. 
hantera elektronisk data.30 Som nämnts ovan gäller dock för patentskydd på 
datorprogram att uppfinningen kan uppvisa någon form av teknisk effekt. 

                                                 
26 Jmf. art. 2 WCT samt Art 9(2) TRIPS 
27 Lai, ”The Role of Computer Software Copyright in Relation to New Media”, s. 79 
28 Cornish & Llewellyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and 
Allied Rights”, s. 805 
29 Reed & Angel, “Computer Law”, s. 287 
30 Ibid. s. 288ff 
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Man brukar tala om datorprogram, som ett verk som faller under 
upphovsrätten, och datorrelaterade uppfinningar, som eventuellt kan åtnjuta 
patentskydd. Skillnaden mellan dessa kan något förenklat sammanfattas som 
att ett datorprogram utgör en metod för att lösa ett visst problem, en 
datorrelaterad uppfinning däremot anger en maskin med hänvisning till vad 
den kan göra, inte hur det gör det.31

 
Ett av motiven till att erbjuda patent som alternativ skyddsform för 
datorprogram är att man redan då skyddet söks har ett krav på nyhetsvärde 
och innovation.32 Som vi kommer att se är dock detta argument inte alltid så 
träffsäkert som det kan tyckas vid en första anblick. Forskarna James 
Bessen och Robert M. Hunt har studerat patentskyddet för datorprogram ur 
ett empiriskt perspektiv. Genom sin forskning kom de fram till slutsatsen att 
dessa patent används i stor utsträckning till att muta in ensamrätter i 
särskilda affärsområden. Detta leder i sin tur till en nedgång i satsningar 
inom forskning och utveckling av datorprogram. En sådan utveckling är 
raka motsatsen till det grundläggande syftet med patentsystemet, dvs. att 
främja innovation och skapa incitament för investering i ny forskning. 
Således kan sägas att även om man accepterar presumtionen att 
immaterialrättigheter för datorprogram främjar innovativiteten, så är det inte 
visat att patentskydd för datorprogram är en passande lösning. 33

 

2.2.3 Sui generis-skydd 
Det har i doktrinen föreslagits att man borde söka sig till att skapa ett sui 
generis-skydd för datorprogram, på samma sätt som man inom EG-rätten 
gjort med skyddet för databaser.34 Detta skydd utgör varken upphovsrätt 
eller patenträtt, istället är det ett skydd av eget slag (därav beteckningen sui 
generis). 35 I Sverige har detta implementerats som en till upphovsrätten 
närliggande rättighet.36 Om det funnits lämpligt att implementera skyddet 
för databaser på detta sätt är det kanske inte helt långsökt att göra samma 
sak för datorprogram. Det är dock värt att notera att även om sui generis-
skyddet för databaser antogs utan större motstånd har det sedermera blivit 
föremål för åtskillig prövning av vad som verkligen gäller.37 I ett antal 
rättsfall från 2004 reducerade EG-domstolen påtagligt skyddet för 
databaser.38

 

                                                 
31 Reed & Angel, “Computer Law”, s. 287 
32 Lai, ”The Role of Computer Software Copyright in Relation to New Media”, s. 78 
33 Sjöberg, “IT Law for IT Professionals”, s. 92f 
34 Jmf. Rådets direktiv (96/9/EG) om rättsligt skydd för databaser 
35 Sjöberg, “IT Law for IT Professionals”, s. 92f  
36 49§ URL 
37 Rosén, ”Immaterialrätten i informationssamhället…”, s. 13 
38 Se Mål C-203/02, The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill 
Organization Ltd.; Mål C-444/02, Fixtures Marketing Ltd v Organismos prognostikon; Mål 
C-46/02, Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab; Mål C-338/02, Fixtures Marketing Ltd 
v Svenska Spel AB. 
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I en undersökning som gjorts bland såväl advokater som utvecklare av 
datorprogram visas att majoriteten av båda grupperna faktiskt förespråkar 
skapandet av en ny skyddsform för datorprogram. Enligt en majoritet av 
deltagarna i undersökningen bör detta skydd vara något vidare än dagens 
upphovsrättsskydd men snävare än patentskyddet. 39 Det är dock värt att 
notera att undersökningen utfördes i USA med den amerikanska rätten som 
underlag. En liknande undersökning i Europa hade varit mycket intressant. 
 
En modellag för ett sui generis-skydd för datorprogram togs faktiskt fram 
och föreslogs av WIPO redan 1977, benämnd ”Model provisions on the 
protection of computer software”. Denna lösning genomfördes dock aldrig i 
något land.40

 

2.2.4 Fri programvara och Open Source 
Ingen sammanställning som behandlar immaterialrättsskyddet för 
datorprogram kan undgå att behandla fenomenet fri programvara. 
Begreppen fri programvara och open source har något olika betydelse främst 
vad gäller ideologiska avseenden. Båda termerna syftar dock på 
programvara som regleras genom en licens som tillerkänner användaren ett 
antal rättigheter genom att skicka med källkoden till programmet.  
 
Richard Stallman ses som fadern till systemet med fri programvara såsom vi 
känner den idag. 1983 skapade han GNU-projektet, som har för avsikt att 
skapa ett fritt operativsystem, och med det en definition på fri programvara.  
 
Inom datorvärlden brukar man skilja på två typer av programvara, varav den 
ena är fri programvara och den andra är proprietär41 programvara. Då 
datorprogram skyddas av upphovsrätten ger detta upphovsmannen till ett 
verk ett antal exklusiva rättigheter till verket. Utvecklare av proprietär 
programvara utnyttjar dessa rättigheter till att styra över vad användaren, 
licenstagaren, av ett program har rätt att göra med det. Ofta inskränker dessa 
licensavtal användarens rättigheter väsentligt. Fri programvara är skapad 
med rakt motsatt filosofi. Utvecklare av fri programvara använder sina 
exklusiva rättigheter till att licensiera ut programmet på ett sätt som bevarar 
och förstärker användarens rättigheter. Dessa rättigheter inbegriper rätten att 
utnyttja, undersöka och modifiera programvaran utan hinder, samt att 
kopiera och distribuera kopior av programvaran i ursprunglig eller 
modifierad form med eller utan restriktioner, alternativt med restriktioner 
som endast försäkrar att även framtida användare får åtnjuta samma 
rättigheter.42 Den troligtvis mest kända programvaran som utnyttjar sig av 

                                                 
39 Oz, “Acceptable protection of software intellectual property” s. 170 
40 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 225 
41 Jmf. engelskans proprietary 
42 http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software (2007-12-09) 
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denna modell är operativsystemet Linux43, andra program värda att nämna 
är även http-serverprogramvaran Apache som visar en stor andel av de 
webbsidor som besöks dagligen, webbläsaren Mozilla Firefox och det fria 
office-paketet Open Office.44

 
Konceptet fri programvara innebär alltså något förenklat att upphovsrättens 
rättigheter används för att till stora delar frånsäga sig rätten till ett verk, eller 
att rätten tillfaller allmänheten då detta koncept oftast förhindrar att någon 
utnyttjar och utvecklar det befintliga verket utan det nya verket sprids enligt 
samma villkor. Denna modell används inte bara inom datorprogrammens 
värld och har, lite skämtsamt, fått namnet Copyleft. 
 
För att släppa ett datorprogram fritt genom en open source-licens krävs 
egentligen inget speciellt, en av de enklaste och mest tillåtande licenserna 
som används är ISC-licensen vilken enbart innehåller enbart en klausul. Ett 
exempel på en sådan licens kan se ut såhär: 
 
“Copyright (c) 4-digit year, Company or Person's Name <E-mail address> 
 
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any 
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above 
copyright notice and this permission notice appear in all copies.”45

 
Den mest använda licensen för fri programvara är dock GNU Public 
License, GPL som hittills utkommit i tre revisioner. Denna licens skapades 
av Richard Stallman i samband med  av GNU-projektet. Den första 
revisionen angav att källkoden måste medfölja om programmet distribureas 
i binär form. Vidare måste de modifikationer av källkoden som görs också 
släppas under samma vilkor. Den största skillnaden som andra revisionen av 
GPL medförde var den så kallade ”Liberty or Death”-klausulen. Denna 
anger att om någon som är bunden av licensen inte, på grund av rättsliga 
faktorer eller liknande, får lov att ge ut källkoden till programmet, så får det 
inte distribueras alls. På detta sätt säkerställs den virala effekt46 som 
licensen har på mjukvara i det avseende att den ”smittar” all kod den 
kommer i kontakt med så att även denna måste licensieras under liknande 
villkor. Den tredje revisionen av GPL har inte varit helt utan kontrovers. 
Somliga har hävdat att den är för juridiskt invecklad och därmed svår för 
vanliga utvecklare att förstå hela innebörden av. En av de stora skillnader 
som denna revision inneburit är regler kring patent på datorprogram.47

 

                                                 
43 Tekniskt sakkunniga gör rätt i att poängtera att Linux inte i sig är ett operativsystem utan 
endast en operativsystemskärna. Sådana tekniska avseenden får dock lämnas därhän till 
förmån för en mer lättbegriplig redogörelse. 
44 Det är med viss förvåning som det noteras att Lunds juridiska fakultet inte erbjuder en 
dokumentmall för Open Office för sina examensarbeten. 
45 http://en.wikipedia.org/wiki/ISC_license (2007-12-09) 
46 Begreppet ”viral effekt” syftar till att licensen genom denna klausul sprids vidare, i likhet 
med ett virus. 
47 http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License (2007-12-09) 
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En vanlig missupfattning vad gäller fri programvara är att den alltid är 
gratis. Denna missupfattning har bland annat sitt ursprung i begreppet ”free 
software”, där engelskans free kan tolkas både som gratis och som fri. 
Stallman själv brukar använda följande förklaring: ”Free software is a 
matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
'free' as in 'free speech', not as in 'free beer'". Av samma anledning används 
ofta termen “Software Libre” istället för “Free Software” för att betona att 
det inte nödvändigtvis rör sig om gratis programvara.48

 
Fenomenet med fri programvara har växt sig större med åren och visat sig 
vara ett framgångsrikt koncept för inte bara amerikanska bolag utan även 
nordiska företag som t.ex. svenska MySQL AB och norska Trolltech ASA. 
 
Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att open source-modellen och fri 
mjukvara inte är ett alternativ till upphovsrättsskydd för datorprogram. 
Dessa modeller grundar sig i upphovsrätten, utan upphovsrätt hade dessa 
konstruktioner inte varit möjliga i den utformning de har idag. 

                                                 
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software (2007-12-09) 
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3 Datorprogram som 
skyddsobjekt 

3.1 Definition 
Ett datorprogram är väldigt svårt att definiera. Datorprogram finns i nästan 
alla tekniska apparater vi omger oss med idag och kommer i alla tänkbara 
former. Allt från det enklaste exemplet vars enda uppgift är att spotta ur sig 
de, för programmerare, klassiska orden ”Hello world!” till avancerade 
kalkylapplikationer, operativsystem eller multimediacenter är datorprogram. 
Likaså är det datorprogram som styr våra mobiltelefoner, mp3-spelare, 
digitaltv-boxar osv. Den globala marknaden för datorprogram är enorm och 
Deutche Bank Research har beräknat att den totala försäljningen av 
datorprogram kommer att uppgå till 270 miljarder Euro år 2008.49

 
Vad som skall inrymmas i begreppet datorprogram har debatterats 
internationellt. Vissa länder har en lagstadgad definition av begreppet, andra 
har lämnat denna definition öppen till praxis för att motverka risken att en 
definition blir föråldrad och inte längre stämmer överens med verkligheten. 
I Sverige har ingen definition bestämts i lag, men i förarbetena till 
upphovsrättslagen definieras datorprogram ganska vidsträckt. 
 
”För de ändamål som angår det upphovsrättsliga skyddet skall om ett 
datorprogramverk anses utformningen av en serie instruktioner eller 
anvisningar, oberoende av den uttrycksform eller den anordning vari den är  
nedlagd, avsedd att förmå en dator att direkt eller indirekt ange eller utföra 
en speciell funktion eller uppgift eller uppnå ett speciellt resultat.”50

 
En annan definition som ofta nämns i detta sammanhang är från den 
modellag som togs fram av WIPO.51 Enligt denna är ett datorprogram: 
 
”a set of instructions capable, when incorporated in a machine-readable 
medium, of causing a machine having information-processing capabilities, 
to indicate, perform or achieve a particular function, task or result”52

 
En definition av detta slag må vara användbar när det gäller att bedöma 
huruvida ett visst verk är ett datorprogram eller inte. Den är dock tämligen 
ohjälpsam när det kommer till att bedöma vad för typ av skydd som behövs 
för ett datorprogram. För detta ändamål behövs istället en granskning av vad 
ett datorprogram är, inte för att denna definition sedan skall användas för att 
se om något är ett datorprogram eller inte, men för att se vilka delar som är 
                                                 
49 Deutche Bank Research, “Software houses: Changing from product vendors into solution 
providers”, s. 1 
50 SOU 1985:51 s. 87 
51 Se 2.2.2 ovan. 
52 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 226 
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önskvärda att skydda respektive inte skydda. Metoden för att åstadkomma 
detta presenteras här nedan. 
 

3.2 Arbetsmetoden 
Ett datorprogram har, som nämnts ovan, länge setts som analogt med ett 
litterärt verk.53 Denna konstruktion har också visat sig vara ganska 
passande, åtminstone har den traditionellt sett varit det. Allt eftersom 
datorer utvecklats och blivit en del av i stort sett alla tekniska apparater vi 
omger oss med så blir dock denna analogi svårare och svårare att behålla.  
 
Något man även bör ha i åtanke är att datorprogram inledningsvis endast 
kunde distribueras via någon form av fysisk lagringsmedia (detta är också 
fortfarande den vanligaste distributionsformen idag, men ingalunda den 
enda). Man köpte alltså ett exemplar av ett program, på samma sätt som 
man köper ett exemplar av en bok. Det är således lätt att förstå hur 
datorprogram kunde placeras inom upphovsrätten, likheten med ett litterärt 
verk är betydande.  
 
Mycket har dock förändrats och denna förenklade liknelse blir mer och mer 
opassande allt eftersom utvecklingen går framåt. Dels har distribution via 
nätverk (framförallt Internet) gjort tanken om exemplar av mjukvara som en 
fysisk produkt föråldrad. Vidare har moderna IT-företag som exempelvis 
Google förändrat synen på mjukvara från en produkt och handelsvara till en 
tjänst. Denna nya syn på mjukvara gör den väldigt svår att passa in i en mall 
avsedd för litterära verk. 
 
Ett särskilt problem med att applicera upphovsrätt på datorprogram är att 
datorprogram kan finnas i olika former. Effy Oz nämner tre olika former 
som minsta antalet man kan bryta ner det i. Dessa beståndsdelar består av 
källkod, objektkod och programmet så som det visas på en skärm. Han 
menar att om någon av dessa nivåer inte skyddas blir skyddet i praktiken 
verkningslöst.54 Ser man detta i ljuset av att datorprogram som nämnts även 
kan komma under patentskydd målar det upp en bild av ett särskilt 
komplicerat skyddsobjekt som skyddas genom flera olika rättsfigurer. 
 
Som nämnts i inledningen är syftet med denna uppsats att presentera en 
arbetsmetod för att utreda skyddsbehovet för datorprogram. Att utforma 
sådan metod är en icke-trivial process och resultatet är dömt att bemötas 
med varierad framgång.  Åsikterna om hur datorprogram bäst skyddas är 
troligtvis minst lika många som antalet utvecklare och jurister. Genom det 
som hittills framkommit i denna uppsats har jag dock ringat in fyra viktiga 
beståndsdelar som jag anser att varje datorprogram kan brytas ner i och som 
samtliga är oerhört viktiga för ett effektivt skydd. Dessa beståndsdelar är; 

                                                 
53 Se 2.2.1 ovan. 
54 Oz, “Acceptable protection for software intellectual property”, s. 162 
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källkod, objektkod, gränssnitt och idé. Här nedan kommer var och en av 
dessa beståndsdelar beskrivas ingående med följande utgångspunkter. 
 

1. Inledningsvis presenteras en teknisk beskrivning av beståndsdelen 
tillsammans med en motivation varför den är av särskilt stor vikt, 

 
2. därefter redogörs för vilka skyddsintressen som finns, och 

 
3. avslutningsvis undersöks vilka intressenter som påverkas av och 

påverkar den aktuella delen.  
 

3.3 Beståndsdelar 

3.3.1 Källkod 

3.3.1.1 Beskrivning 
Källkoden är programmets mest grundläggande form. Källkod förekommer i 
en uppsjö olika programmeringsspråk och kan se helt olika ut. Det är i 
källkoden som man anger vad ett datorprogram gör och hur det 
åstadkommer sin uppgift. 
 
Ett datorprogram består i grunden av källkod, skrivet i någon form av 
programmeringsspråk, oftast ett så kallat högnivåspråk som är särskilt 
skapat för att passa människors sätt att skriva och tänka. Programmerings-
språk förekommer i ett stort antal variationer som ser ut och fungerar på helt 
olika sätt. För att beskriva konceptet programmeringsspråk och skillnaderna 
mellan de olika språken är det lättast att göra en analogi till våra vanliga 
talade och skrivna språk. Språket används för att människor skall kunna 
kommunicera med varandra, ett programmeringsspråk är till för att 
människor skall kunna kommunicera med en dator, eller snarare beordra en 
dator att utföra en särskild uppgift. Genom ett programmeringsspråk ges 
datorn instruktioner som den sen kan utföra. Skillnaden mellan 
programmeringsspråk, för oss människor, är i stort sett desamma som 
mellan vanliga språk. Olika ord kan användas för att beskriva samma sak 
samt syntax och semantik kan variera stort. Självfallet finns det även stora 
tekniska skillnader mellan programmeringsspråken, men det är vida utanför 
ramarna för denna uppsats. 
 
För att ett effektivt skydd för datorprogram skall kunna utformas är det av 
yttersta vikt att källkoden kan skyddas då den är en förutsättning för alla 
andra delar av programmet och programmets existens i sig. 
 

3.3.1.2 Skyddsintressen 
Som nämnts utgör källkoden programmets instruktionskatalog. En viktig 
iakttagelse att ha i åtanke när man talar som skydd för datorprogram är att 
det generellt sett finns många sätt att få ett datorprogram att utföra en 

 18



särskild uppgift.55 Det innebär att två separata datorprogram som till synes 
beter sig på liknande sätt kan ha väsentliga skillnader vad gäller källkodens 
utformning. Å andra sidan är det även så att datorprogram som nämnts utgör 
en uppsättning algoritmer. Detta innebär att det alltid finns ett logiskt 
tillvägagångssätt för att skapa ett program som beter sig på ett visst sätt. 
Precis som inom matematiken finns det en uppsjö av kända allmängiltiga 
metoder inom programmeringstekniken för att uppnå ett visst resultat (jmf. 
matematiska formler). Det är alltså inte alls omöjligt att två oberoende 
programmerare når samma eller snarlika lösningar på samma problem.56 
Användandet av sådana allmängiltiga metoder torde inte kunna anses som 
tillräckligt skapande för att åtnjuta skydd, frågan är dock i vilken mån en 
sammansättning av kända metoder kan vara föremål för skydd och var 
gränsdragningen skall ske. 
 
Omständigheten att alla processer ett datorprogram kan utföra följer en 
logisk kedja leder också till det faktum att en tillräckligt skicklig 
programmerare kan, om inte endast genom att observera ett datorprograms 
beteende så i vart fall med assistans av vissa tekniska hjälpmedel, i stor mån 
komma framtill hur programmet i fråga är skapat, dvs. ungefär hur 
källkoden ser ut. Detta i sin tur öppnar för möjligheten att skapa ett snarlikt 
program. Det är värt att fråga sig huruvida denna ”kopiering” skall anses 
utgöra intrång eller om det rör sig om ett individuellt skapande.57

 

3.3.1.3 Intressenter 
De som kan ha nytta av ett skydd för källkoden är uppenbarligen framförallt 
utvecklare. Men även för köpare av datorprogram där källkoden ingår är det 
viktigt att det finns tydliga regler för vad de har rätt att göra med den kod de 
förvärvat. 
 
Även andra utvecklare som gör liknande program är intressenter, för dem är 
det viktigt att veta att den kod de skapar inte gör intrång i någon annans 
rättighet. En avgränsning bör således göras så att en utvecklare som fritt 
skapar efter eget huvud kan känna sig säker på att inte riskera att göra 
intrång i någon annans rättighet bara för att den senare skapat ett liknande 
program tidigare. 
 

3.3.2 Objektkod 

3.3.2.1 Beskrivning 
Objektkod kallas det resultat som bildas när källkod bearbetats på ett sätt 
som gör att en dator kan köra programmet, dvs. utföra de åtgärder som 
specificerats i källkoden. Detta sker genom en s.k. kompilator, som i sig 

                                                 
55 Reed & Angel, “Computer Law”, s. 371  
56 Ibid. s. 373 
57 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights”, s. 811 
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också är ett datorprogram. Här kan man göra en avstickare och undra vem 
som då är upphovsman till objektkoden. Är det personen som skrev 
källkoden, personen som kompilerar koden till objektkod, eller kanske 
personen som skapat kompilatorn. 
 
Viktigt att notera är också att vissa programspråk, så kallade skriptspråk, 
körs direkt utan att först kompileras till objektkod, rent tekniskt sker dock 
denna omvandling ändå, men den görs internt i datorn utan att den som kör 
programmet märker av det. 
 
Objektkoden utgör alltså den formen av ett datorprogram som möjliggör att 
det går att köra i en dator. Denna omständighet gör denna beståndsdel 
oerhört väsentlig för skyddsomfånget då upphovsmannen, om skyddet inte 
skulle omfatta denna del, skulle förlora all kontroll över sin skapelse så fort 
det över huvud taget gick att använda. En sådan lösning vore minst sagt 
olämplig. 
 

3.3.2.2 Skydssintressen 
I de flesta fall då datorprogram säljs sker det i formen av objektkod. Således 
är programmet i denna form viktigt att skydda då försäljning annars skulle 
vara praktiskt omöjligt.  
 
Eftersom objektkoden är, eller åtminstonde var i datorprogrammens 
ursprung, den vanligaste formen att distribuera mjukvara bör skyddet för 
denna form behandlas med särskild omsorg. Efter att olika låsta system för 
att förmå datorprogram att kunna kommunicera med hårdvaran i en dator 
lanserats i USA av bland annat IBM och Apple såg EG tidigt vikten av att 
ha tillgång till öppna system som kan interoperera med varandra. För att 
åstadkomma detta är det viktigt att utvecklare har tillgång till information 
om den tekniska strukturen på dessa system. Utan information om hur 
systemen är uppbyggda och fungerar kan man inte skriva program som 
fungerar med dessa system på ett ändamålsenligt sätt. Som redan nämnts 
distribueras dock oftast datorprogram i formen av objektkod. Denna form är 
inte läsbar för människor och därav kan det inte utifrån denna kod direkt 
dras några slutsatser om programmets uppbyggnad. För att kunna skapa ett 
nytt program, B, som interopererar med annnat program, A, måste program 
A först dekompileras.58 Vikten av att ha rätt att dekompilera program för att 
kunna skapa nya verk som interopererar med de system som redan finns på 
marknaden har visat sig oerhört viktig.59

 
Ovan nämndes att det inte är helt uppenbart vem som bör räknas som 
objektkodens upphovsman. Detta ställningstagande är dock ytterst relevant 
då de flesta stora projekt som arbetar med skapandet av datorprogram har en 

                                                 
58 Dekompilering är en process som innebär att man omvandlar objektkod tillbaka till 
källkod. Resultatet är inte den ursprungliga källkoden, men för en kunnig inom området kan 
man genom denna process i stor mån lista ut hur programmet opererar. 
59 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights”, s. 817f 
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eller flera personer som har till uppgift att se till att just kompileringen av 
programmet från källkod till objektkod fungerar, och att resultatet är det 
bästa möjliga. Ett skydd för objektkoden bör alltså tydligt definiera vem 
som är att anse som upphovsman till verket. 
 

3.3.2.3 Intressenter 
Även här är det viktigt för en köpare av datorprogram att rätten till 
objektkoden är tydligt definierad så att denne kan förhålla sig till den på ett 
korrekt sätt. 
 
Självfallet är även utvecklare av datorprogram intresserade av att den 
skapelse de åstadkommit skyddas. Som vi sett ovan är det också relevant för 
andra utvecklare som skapar interoperativa system att detta skydd inte blir 
för vidsträckt så att konkurrensen hämmas. 
 

3.3.3 Gränssnitt 

3.3.3.1 Beskrivning 
Man kan med största sannolikhet säga att alla program har någon form av 
gränssnitt. Gränssnittet utgör en metod för användaren att styra programmet. 
I de enklaste fallen har man bara en möjlighet, ”starta”. I andra fall kan man 
med hjälp av parametrar vid programmets start påverka funktionen. De 
gränssnitt de flesta använder idag är grafiska gränssnitt (så kallade GUI), 
som t.ex. i ett ordbehandlingsprogram, där man genom att med musen 
klicka på knappar och menyer får programmet att utföra olika kommandon. 
 
Gränssnittet är av särskild betydelse eftersom denna del är vad som, ur en 
användares synpunkt, utgör själva programmet när det körs. Användaren av 
ett program känner i de allra flesta fallen inte alls till hur källkoden som 
ligger bakom programmet ser ut, och är heller inte intresserad. Det 
användaren vill åstadkomma är att med datorns hjälp lösa ett visst problem. 
Utan ett effektivt gränssnitt blir denna process ineffektiv och frustrerande 
för användaren. Således bör den som skapat ett särdeles bra gränssnitt kunna 
få njuta viss rätt av detta. 
 

3.3.3.2 Skydssintressen 
Det har diskuterats huruvida den som utvecklat ett revolutionerande sätt för 
att en människa skall kunna interagera med en dator skall kunna få viss rätt 
till denna metod. Avgränsningen här är dock svår att göra då konsekvens 
och igenkänningsförmåga är viktigt inom datorbranschen. Program från 
mindre tillverkare ser ut och fungerar ofta på liknande sätt som motsvarande 
program från en större tillverkare. Detta kommer sig av att användaren inte 
ska straffas för att denne byter programleverantör. Har en person lärt sig 
använda en dator på ett visst sätt så förväntar sig denne att kunna göra det 
även i framtiden. Detta är en oerhört viktig aspekt för datorprogram då ett av 
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deras huvudsyften ofta är att vara så användarvänliga som möjligt. 
Gränssnitt förändras oftast genom långsam utveckling snarare än 
banbrytande nya idéer, vilket syftar till att försäkra sig om att användarna 
känner igen sig. Således sker inte många banbrytande utvecklingar inom 
området.60 Som exempel på detta kan nämnas det amerikanska rättsfallet 
Lotus v. Borland61. I detta fall hade Borland utvecklat ett kalkylprogram där 
de kopierat menysystemet från det mer etablerade kalkylprogrammet 1-2-3, 
som var utvecklat av Lotus. Domstolen kom fram till att detta inte utgjorde 
intrång och hänvisade till kompatibilitet mellan program, med följande 
motivation: 
 
”That the Lotus menu command hierarchy is a ´method of operation´ 
becomes clearer when one considers program compatibility. Under Lotus’s 
theory, if a user uses several different programs, he or she must learn how 
to perform the same operation in a different way for each program used. 
For example, if the user wanted the computer to print material, then the 
user would have to learn not just one method of operating the computer 
such that it prints, but many different methods. We find this absurd. The fact 
that there may be many different ways to operate a computer program, or 
even many different ways to operate a computer program using a set of 
hierarchically arranged command terms, does not make the actual method 
of operation chosen copyrightable; it still functions as a method for 
operating the computer and as such is uncopyrightable.”62

 
På goda grunder fann alltså domstolen att det vore absurt att låta användare 
av datorprogram lära sig olika metoder för att utföra samma åtgärd i olika 
program. 
 
Vad som också är relevant är förhållandet mellan källkod och gränssnitt. Det 
är genom källkoden som det faktiska gränssnittet utformas. Här måste man 
dock skilja på koden bakom och det resultat som faktiskt visas på skärmen. 
Detta är ett invecklat område och det är faktiskt inte helt uppenbart var det 
potentiella verket, som gränssnittet utgör, uppstår eller vari det utgör ett 
verk separat från källkoden. Återigen gäller principen att det i majoriteten av 
fall går att uppnå identiska eller i vart fall snarlika gränssnitt, åtminstone 
som för användaren upplevs som sådana, genom helt olika 
tillvägagångssätt.63 Således kan det vara motiverat med ett separat skydd för 
gränssnitt som gäller för det användaren upplever när programmet används, 
och är oberoende av den bakomliggande källkoden. Ribban för ett sådant 
skydd bör dock sättas mycket högt för att inte hindra ett landskap där 
program från olika tillverkare kan bete sig på liknande sätt. Detta är oerhört 

                                                 
60 Oz, “Acceptable protection for software intellectual property”, s. 174 
61 49 F 3d 807 (1st Cir, 1995) 
62 Ibid.; Jmf. Lai, ”The Role of Computer Software Copyright in Relation to New Media”, 
s.81 
63 Lindberg & Westman, “Praktisk IT-rätt”, s. 230 
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viktigt för att en effektiv och fungerande konkurrens skall kunna existera på 
området.64

 

3.3.3.3 Intressenter 
Utvecklare av datorprogram är naturligtvis de främsta intressenterna på 
detta område, eller snarare bör det mer specifikt sägas att det är utformaren 
av gränssnittet. Ibland är dessa personer en och samma men i stora projekt 
är det oftare så att vissa personer enbart jobbar med att ta fram det bästa 
möjliga sättet för en användare att förmå programmet att utföra uppgiften 
som är för handen. 
 
Som vi sett är dock även slutkonsumenten, användarna av datorprogrammet 
oerhört beroende av ett lämpligt skydd för ett programs gränssnitt. Utan 
skydd riskerar användarna att inte tillräcklig forskning sker med avseende 
på att ta fram ändamålsenliga sätt för användaren att styra datorn. Med ett 
för stort skydd riskerar användarna att tvingas lära sig flera olika 
kommandon för samma uppgift beroende på vilken miljö de arbetar i.  
 

3.3.4 Idé 

3.3.4.1 Beskrivning 
Denna del är troligtvis den mest kontroversiella delen av ett datorprogram 
vad gäller möjligheten till immaterialrättsligt skydd. Syftet med ett 
datorprogram, eller den bakomliggande idén kan vara minst lika innovativt 
som övriga delar av programmet. Att hitta på ett helt nytt datorprogram är 
mycket svårt, särskilt med tanke på den mängd datorprogram som existerar 
idag. För den som lyckas kan det vara väldigt angeläget att få denna idé 
skyddad så att inte större företag snappar upp idén och berövar innovatören 
sin potentiella inkomst.65 Eftersom större företag oftast har mer pengar att 
investera och säkrade affärskanaler kan de oftast nå ut med mer produkter, 
fortare än vad den ursprunglige innovatören är kapabel till. 
 
I detta avseende är det värt att ta särskild hänsyn till att datorprogram till 
karaktären inte är annat än en uppsättning algoritmer, som åtföljda av 
varandra leder till ett visst resultat. Således kan man fråga sig huruvida det 
ens är möjligt att komma på nya idéer vad gäller datorprograms utformning, 
eller om man endast kan upptäcka ett förhållande mellan matematiska 
formler som är universellt och alltid har funnits. 
 

3.3.4.2 Skydssintressen 
Syftet, eller idén kan vara den svåraste delen av ett datorprogram att skapa 
ett lämpligt skydd för. Traditionellt sett skyddas denna typ av immaterialrätt 

                                                 
64 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights”, s. 821 
65 Sterckx, ”The Ethics of Patenting – Uneasy Justifications”, s. 188 
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genom patent. Det är dock svårt att hitta en balans mellan, å ena sidan 
främjandet av innovation, och å andra sidan en inlåsningseffekt som sätter 
fotbojor på den tekniska utvecklingen.66

 
Det är inte visat att patent per automatik skapar innovation. Ett sådant skydd 
kräver precisa avvägningar av nyhetskrav, uppfinningshöjd etc. Om skyddet 
skulle bli för starkt finns risken att man landar i en inlåsningseffekt, och blir 
det för svagt gör det lite eller ingen nytta.67

 
Ett annat avseende är att datorprogram finns till olika plattformar (olika 
processorarkitekturer, operativsystem etc.), en skyddad idé till ett program 
som bara finns till en plattform skulle låsa ute alla användare av andra 
plattformar från denna typ av program då ingen kan skapa ett motsvarande 
program utan att göra intrång. 
 
Margaret Llewellyn drar i sin artikel, Shrodinger’s Cat: An Observation on 
Modern Patent Law, en väldigt träffsäker analogi mellan patentsystemet och 
det kvantmekaniska tankeexperimentet ”Schrödingers katt”. Detta 
tankeexperiment skapades för att kritisera synen på kvantmekaniken och 
innebär något förenklat följande: 
 
En katt stängs in i en låda tillsammans med ett radioaktivt material och en 
geigermätare kopplad till en flaska cyanid. Chansen att det radioaktiva 
materialet sönderfaller under en timmes tid är 50% och om geigermätaren 
känner av ett sönderfall så öppnas flaskan med cyanid varpå katten dör. 
Efter en timme beror kattens liv således på det kvantmekaniska tillståndet av 
det radioaktiva ämnet. Med andra ord är det 50% chans (eller risk, för den 
som vill) att katten är levande eller död. Ur ett kvantmekaniskt synsätt är 
katten då både levande och död samtidigt.68 Men om någon öppnar lådan 
och observerar innehållet så kommer denne att se antingen en levande eller 
en död katt. Detta tankeexperiment avsåg att visa på kvantmekanikens 
ofullständighet och att den inte går att applicera på verkligheten. Med detta 
vill Llewellyn poängtera att kvalitén på godkända patent försämrats på 
senare tid och att man i många fall inte kan vara säker på ett patents giltighet 
förrän det prövats i domstol. Ett patent är således både giltigt och ogiltigt 
samtidigt tills domstolen ”observerat” patentet. Denna situation riskerar att 
urholka värdet av patent till den mån att de inte längre är värt något alls. Det 
är viktigt, såväl för uppfinnaren till en särskild uppfinning som för andra 
forskare inom samma område, att kunna utgå ifrån att ett godkänt patent 
faktiskt är giltigt.69

 

                                                 
66 Ibid, s. 195 
67 Streckx, ”The Ethics of Patenting – Uneasy Justifications”, s. 196f 
68 Förklaringen till detta är komplex och överskriver vida omfattningen av denna uppsats. 
En teori innebär att det i lådan skapats två skiljda universum vari det ena finns en levande 
katt och i det andra en död katt. Först när lådan öppnas knyts ett av dessa universum 
samman med det som observatören befinner sig i. 
69 Llewelyn, “Schrodinger’s Cat: An Observation on Modern Patent Law”, s. 13 
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Det är inte lätt att avgöra huruvida ett skydd för idéer är varken önskvärt 
eller ändamålsenligt. Ett krav som kan urskiljas som ytterst väsentligt för ett 
system för skydd av idéer är att skyddet från början är tydligt för alla parter. 
Ett patent som i likhet med ovan nämnda katt svävar mellan två världar 
leder till rättsosäkerhet och är hämmande för teknikutvecklingen.70

 

3.3.4.3 Intressenter 
Ett ofta åberopat argument för ett skydd av idéer är att det gynnar 
småföretagare som ostört får njuta frukten av sin uppfinning. Utan detta 
skydd är det lätt för ett större och redan etablerat företag att kopiera idén och 
sedan utnyttja sina befintliga resurser för att marknadsföra den nya 
produkten och därmed beröva den verklige innovatören sin ekonomiska 
vinst. 
 
Vissa menar dock att stora företag ofta har betydligt bättre resurser än små 
för att söka patent alternativt köpa upp företag som patenterat en ny idé. Ett 
skydd för idén bakom ett datorprogram skulle i detta fall kunna leda till att 
stora företag blir större och helt knuffar ut mindre aktörer, som inte har 
samma ekonomiska förutsättningar, från marknaden. 
 

3.4 Skyddströskel 
En viktig fråga för skyddet för datorprogram är var gränsen dras mellan vad 
som skyddas och inte. Skall varje datorprogram per automatik åtnjuta skydd 
eller krävs det ett visst mått av innovation eller kvalitet för att skydd skall 
komma i fråga. Ovan har i viss mån skyddströskeln för olika delar av ett 
datorprogram redan berörts. Detta avsnitt avser dock att sammanfatta och 
utvidga dessa resonemang. 
 
Att ställa vissa krav på de verk som faller under upphovsrättsligt skydd är 
viktigt. Utan krav är skyddet mer eller mindre verkningslöst eftersom det då 
inte hade gått att skilja på verk och icke-verk, eller originella verk mot icke-
originella verk.71

 
Att exakt bedöma den bästa skyddströskeln för datorprogram är en nästintill 
omöjlig uppgift. Med avseende på att olika delar av ett datorprogram kan 
kräva helt olika nivåer för skydd får det anses olämpligt att försöka definiera 
en universell skyddströskel som gäller för alla delar av ett datorprogram. 
Således verkar det lämpligast att beakta skyddströskeln för varje individuell 
del som presenterats tidigare. 
 

                                                 
70 Minssen & Gozzo, ”Obesvarade frågor runt patent på datorrelaterade uppfinningar”, s. 
239 
71 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and 
Allied Rights”, s. 417 
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Det angavs ovan att källkoden till ett datorprogram kan variera i stor mån 
utan att resultatet blir olika. Således bör skyddströskeln gå någonstans vid 
ett program där det finns flera möjliga, någorlunda likvärdiga, vägar för en 
utvecklare att ta, och att denne väljer en av vägarna genom ett utryck av 
individuellt skapande. En sådan gränsdragning bör leda till att triviala delar 
och välkända algoritmer för vanliga problem faller utanför skyddet, 
samtidigt som en särskild sammansättning av sådana algoritmer på ett sätt 
som utformats av en utvecklare täcks in.72

 
För objektkoden blir gränsdragningen i princip den samma som för 
källkoden då de i detta avseende inte skiljer sig åt nämnvärt. Lite krasst kan 
man säga att det fortfarande rör sig om samma skapelse men översatt i en ny 
form. Det nämndes tidigare att den process som det innebär att omvandla 
källkod till objektkod kan vara komplicerad. Frågan är då om, i det fall 
objektkoden ses som ett separat skyddsobjekt i förhållande till källkoden, 
det skulle krävas en viss mån av intellektuellt skapande i 
omvandlingsprocessen. En sådan slutsats skulle dock vara opassande då 
objektkoden som tidigare nämnts är i princip samma sak som källkoden, om 
än omvandlat till ett annat språk. Objektkodens ställning bör således vara 
beroende av huruvida källkoden anses uppnå verkshöjd eller ej. 
 
Vad gäller gränssnitt har det nämnts att det är av yttersta vikt att tillverkare 
tillåts att i stor utsträckning skapa liknande gränssnitt som de i mer 
etablerade program. Skyddströskeln för ett gränssnitt kan med fördel sättas 
ganska högt då som sagt de flesta utvecklingar inom gränssnitten sker 
långsamt och gradvis för att användarna skall kunna känna igen sig. Den 
som då tar steget och gör en drastisk förändring tar således en risk genom att 
tvinga användarna att tänka på annorlunda sätt än tidigare. I detta fall kan 
det då vara motiverat att utvecklaren åtnjuter ett skydd för sin skapelse som 
belöning för den risk som tagits. Risken med att kravet för skyddet sätts för 
lågt är som tidigare nämnts att program från olika tillverkare då tvingas bete 
sig på olika sätt. En sådan situation skulle vara förödande för en effektiv och 
fungerande konkurrens. 73

 
Den bakomliggande idén är som tidigare nämnts troligtvis det svåraste att 
konstruera ett lämpligt skydd för. Utifrån vad som tidigare anförts om 
inlåsningseffekter etc. får det dock anses vara viktigt att skyddströskeln för 
denna del inte sätts för lågt. 74 Om skyddet skulle bli för starkt finns risken 
att nya företag hämmas i sin utveckling då de är rädda för att bli anklagade 
för patentintrång. Skulle skyddet å andra sidan bli för svagt skulle det göra 
lite eller i värsta fall ingen nytta.75 Detta påstående blir inte desto mindre 
sant när även det faktum att datorprogram i praktiken endast utgörs av 
matematiska algoritmer och operationer tas i beaktande. Just matematiska 
algoritmer är väldigt närliggande naturvetenskapliga upptäckter, och det är 

                                                 
72 Reed & Angel, “Computer Law”,  s. 372f 
73 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights”, s. 821 
74 Se avsnitt 2.2.2 samt 3.3.4.2 
75 Streckx, ”The Ethics of Patenting – Uneasy Justifications”, s. 196f 
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en svår fråga att avgöra när en viss kombination av matematiska algoritmer 
övergår till en patenterbar uppfinning.76

                                                 
76 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights”, s. 215 
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4 Skyddet för datorprogram 
idag 

4.1 Ett rättsläge som snabbt förändras 
Den sista frågeställningen i denna uppsats syftar till att utreda hur väl det 
aktuella rättsläget stämmer överens med de skyddsbehov som identifierats. 
Genom att göra detta kan en slutsats dras om huruvida det aktuella skyddet 
för datorprogram är ändamålsenligt eller om ändringar behöver göras. 
 
Det bör inledningsvis noteras att skyddet för datorprogram förändrats 
väsentligt sedan 1980-talet. Det skydd som finns idag är ett resultat av 
lärdomar från olika tillvägagångssätt som sökt efter det optimala skyddet. 
Detta sökande pågår fortfarande och det är således inte, vilket i och för sig 
är vanligt inom juridiken, alls uppenbart vad som skyddas och inte. Nedan 
kommer dock att i största möjliga mån göras en redogörelse även för 
utvecklingen som lett till det aktuella rättsläget inom respektive område, för 
att underlätta för läsaren att själv bilda sig en uppfattning om vart 
utvecklingen är på väg. 
 

4.2 Tillgodoses skyddsbehovet? 

4.2.1 Källkod 
Datorprogram skyddas som bekant av upphovsrätt. Det är ett erkänt faktum 
att detta skydd inkluderar även källkoden till datorprogrammet.77 Dock bör 
tilläggas att skyddet inte omfattar kodens funktion. Med andra ord är det 
fritt fram för andra att skapa samma eller liknande funktioner, såtillvida de 
inte direkt kopierar koden från upphovsmannen. Det som skyddas enligt 
upphovsrätten är således endast den konkreta utformningen av 
programkoden.78

 
Att bedöma att ett intrång skett i detta skydd är inte enkelt, särskilt eftersom 
källkoden, i kommersiella sammanhang, oftast inte medföljer vid ett köp av 
programvaran. Ännu svårare kan det bli om den som kopierat koden även 
översatt den till ett annat programmeringsspråk. Ett exempel på detta är det 
amerikanska rättsfallet Whelan v. Jaslow79 där just denna omständighet var 
för handen. Domstolen kom i detta fall fram till att det inte behövde bevisas 
att koden verkligen duplicerats rad för rad, det räckte med att visa att det 

                                                 
77 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 226 
78 Ibid. s.230 
79 [1987] FSR 1 
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fanns väsentliga likheter mellan kodens subrutiner80 vid en undersökning av 
programmets kod steg för steg.81 Detta rättsfall har dock mött kraftig kritik 
bland lärda inom området. Kritikerna menar att domen använder sig av ett 
alldeles för brett språkbruk och ger upphovsrätten alltför stort 
skyddsomfång.82 Även i senare rättsfall på området, varav Computer 
Associates v. Altai83 är det väsentligaste, har domstolens slutsats i Whelan-
fallet förkastats med hänsyn till att det i alltför stor grad bygger på 
metafysiska gränsdragningar. I Altai-fallet lanserade domstolen istället en 
trestegsmetod för att avgöra om ett intrång ägt rum genom någon form av 
kopiering eller plagiering av kod. Denna metod kallas för ”abstraction-
filtration-comparison analysis” och går ut på att det potentiellt skyddade 
programmet först abstraheras till en nivå där dess olika beståndsdelar kan 
urskiljas, därefter skall triviala delar som inte kan anses uppnå 
upphovsrättsligt skydd samt delar vars lösning motiverats enbart av 
praktiska skäl och inte är resultatet av ett kreativt skapande filtreras bort. 
Den del, om någon, som återstår utgör programmets skyddsbara kärna. 
Denna del skall slutligen jämföras mot det program som påstås göra intrång 
i koden. Senare rättsfall på området har tagit trestegsmetoden till sig, men i 
fallet Engineering Dynamics Inc v Structural Software Inc84 poängterades 
vikten av att inte använda metoden slentrianmässigt, utan att anpassa testet 
till omständigheterna i det aktuella fallet.85

 

4.2.2 Objektkod 
Objektkoden och källkoden skyddas idag på samma sätt genom 
upphovsrätten.86 Precis som med källkoden omfattar skyddet endast den 
konkreta utformningen av koden, inte den bakomliggande tanken.87 I 
princip allt som sagts om källkoden ovan kan tillämpas även på 
objektkoden. 
 
Som nämnts ovan är det av stor vikt för utvecklare ett kunna dekompilera 
befintliga program för att kunna interoperera med dem. Det var dock inte 
utan stor debatt som detta synsätt lyckades slå rot i Europa och genom 
datorprogramdirektivet fastslås i detalj vad som gäller för dekompilering av 
program.88 Anledningen till att detta skrevs ner i direktivet var att 
utvecklare direkt skulle kunna känna till i vilka fall dekompilering är 
tillåten. Såsom direktivet är utformat ger det möjligheter för en utvecklare 

                                                 
80 En subrutin är en samling av instruktioner som kan återanvändas genom  åberopandet av 
rutinens namn, detta för att undvika att behöva skriva om samma kod flera gånger. 
81 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and 
Allied Rights”, s. 812f 
82 Reed & Angel, ”Computer Law”, s. 374 
83 982 F 2d 693 (2nd Cir, 1992) 
84 26 F 3d 1335 (5th Cir, 1994) 
85 Reed & Angel, “Computer Law”, s. 379 
86 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 226 
87 Ibid. s.230 
88 Art. 6 2 rådets direktiv (91/250/EG) om rättsligt skydd för datorprogram; Jmf. URL 26g 
§ 4 st. 
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att, utan tillstånd från rättighetshavaren, dekompilera ett program i syfte att 
skapa ett fristående verk som kan interoperera med programmet. 
Utvecklaren måste dock ha licensierat, eller på annat sätt lagligen anskaffat, 
rätten att nyttja programmet i fråga. Denne får heller inte använda 
information som tillskansats genom dekompilering på annat sätt än att just 
skapa ett interopererande program. Inte heller är det tillåtet att dekompilera 
mer av programmet än nödvändigt för att uppnå detta mål. 
 
Denna sista del kan orsaka vissa problem då det sällan är lätt att avgöra 
vilka delar som är relevanta att dekompilera. Vissa utvecklare gömmer 
dessutom uppståligen information om programmet för att försvåra för den 
som försöker lista ut dess funktionalitet. Det har dock etablerats i praxis att 
den som dekompilerar ett program inte kan anses ha överskridit sin rätt utan 
att det visats att denne avsiktligen sökt information som ligger utanför 
möjligheten att skapa interoperativa program.89

 

4.2.3 Gränssnitt 
Det har debatterats huruvida gränssnittet över huvud taget kan vara föremål 
för skydd. Det har tidigare utretts att olika gränssnitt kan framställas som för 
användaren är identiska trots att den bakomliggande koden skiljer. Frågan är 
då om detta kan anses utgöra intrång i upphovsrätten. I ett tidigt amerikanskt 
rättsfallsavgörande Whelan v Jaslow, vilket i viss mån redan behandlats90, 
kan utläsas att ett skydd av just detta slag har accepterats. Enligt senare 
amerikansk rätt tycks dock utrymmet för detta skydd ha snävats in.91

 
Det är ont om Europeisk praxis på området, det har dock hävdats att element 
i utformningen av ett gränssnitt kan vara föremål för skydd som litterära 
eller artistiska verk. Det kräver dock att de enskilda elementen uppnår 
verkshöjd i sig själva och det skydd som uppstår gäller för dessa verk 
separat. Vid en sådan slutsats spelar det ingen roll om den bakomliggande 
koden skiljer sig för två identiska program. Har tillräckligt kreativt skapande 
varit inblandat i utformningen av originalet så kan efterbildningen anses 
utgöra intrång. Vidare har det visats att delar av ett gränssnitt, såsom ikoner, 
kan åtnjuta skydd genom registrering som mönsterskydd genom 
mönsterskyddsdirektivet.92 Dock bör inte utformningar av gränssnitt som 
enbart är av funktionell betydelse åtnjuta något skydd.93

 
Ett annat tankesätt är det att gränssnittet som visas för användaren på 
skärmen endast utgör ett resultat av programmets körning, det är alltså något 
som programmet producerar och således inte är ett uttryck för själva 

                                                 
89 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and 
Allied Rights”, s. 820 
90 Se 4.2.1 ovan 
91 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 231 
92 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd 
93 Cornish & Llewelyn, ”Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and 
Allied Rights”, s. 822 
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programmet. Utifrån detta kan det argumenteras för att det eventuella 
skyddet för gränssnittet inte har något att göra med skyddet för själva 
datorprogrammet.94

4.2.4 Idé 
Som nämnts ovan är denna del troligtvis den mest kontroversiella frågan 
vad gäller skyddet för datorprogram. Inte helt oväntat blir den således också 
den svåraste delen att redogöra för. 
 
EUs datorprogramdirektiv anger uttryckligen i artikel 1.2 att: 
 
”Ideas and principles which underlie any element of a computer program, 
including those which underlie it’s interfaces, are not protected by 
copyright under this directive.”95

 
Detta är föga förvånande då upphovsrätten aldrig täckt idéer eller principer 
som ligger bakom någon typ av verk, endast verket i dess uttryckta form 
skyddas. För att skydda idéer och uppfinningar används istället patenträtten. 
I Europa regleras patenträtten genom europeiska patentkonventionen, 
EPC.96 I denna står följande att läsa: 
 
“(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within 
the meaning of paragraph 1: 
 
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; 
 
(b) aesthetic creations; 
 
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games 
or doing business, and programs for computers; 
 
(d) presentations of information.”97

 
Utifrån detta vore det lätt att påstå att det i dagsläget inte finns något sätt att 
skydda den bakomliggande idén till ett datorprogram i Europa. Denna 
slutsats är dock inte alls förenlig med det aktuella rättsläget. 
 
Trots det uttryckliga förbud mot patentering av datorprogram som sådana 
har EPO godkänt flera patent gällande datorrelaterade uppfinningar.98 Detta 
faktum gör det gällande rättsläget mycket oklart. För att belysa 
gränsdragningen för vad som faller inom det patenterbara området måste 

                                                 
94 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s.232 
95 Art. 1.2 rådets direktiv (91/250/EG) om rättsligt skydd för datorprogram 
96 Det är värt att notera att denna konvention faller utanför EG-rätten men EU har tillträtt 
konventionen vilket innebär att samtliga medlemsstater även är medlemmar i 
patentkonventionen. 
97 Art. 52(2) europeiska patentkonventionen 
98 Rosén, ”Immaterialrätten i informationssamhället…”, s. 20 
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man se till den praxis som utvecklats av EPO och de nationella 
domstolarna.99 Diskussionen kring patent på datorrelaterade uppfinningar 
har främst kretsat kring principen att patenterbara uppfinningar måste ha 
”teknisk karaktär”. Den första tydliga motiveringen kring detta gavs i målet 
IBM/Document abstracting and recieving100. I detta fall angavs att den 
gemensamma faktorn för alla saker som exkluderas från patentskydd enligt 
art. 52(2) är att de behandlar ting som inte har en direkt teknisk effekt. 
Snarare är de av tämligen abstrakt karaktär. Vidare förklaras att en 
uppfinning, för att kunna falla inom det patenterbara området för EPC, 
måste ha teknisk karaktär.101 Detta fall var det första i en rad som etablerade 
en metod vari bedömningen skall avse uppfinningen som helhet och vad 
som är det ”reella bidraget till teknikens ståndpunkt”. Om det sökta patentet 
ger ett tekniskt bidrag till känd teknik kan det inte vägras patent enbart för 
att det inbegriper användningen av ett datorprogram. Detta synsätt öppnar 
upp för att datorprogramstyrda maskiner eller styrprocesser kan skyddas 
genom patent.102

 
Även det svenska rättsläget har anpassats till EPOs helhetsbedömning 
genom ett avgörande i Regeringsrätten där Philips ansökt om patent för en 
uppfinning som avsåg att bestämma tonhöjden hos en talsignal.103 
Regeringsrätten fann att det inte bara var frågan om en abstrakt matematisk 
metod utan om en tillämpning av en sådan metod i en teknisk process. 
Genom en helhetsbedömning fann Regeringsrätten att patentkravet hade 
tillräcklig teknisk karaktär för att falla inom det patenterbara området.104

 
I senare ansökningar, varav PBS Partnership/controlling pension benefits 
system105 särskilt nämnts i litteraturen har, denna regel i viss mån ändrats, 
istället för att genom en helhetsbedömning bedöma det tekniska bidraget är 
det istället själva innovationen i uppfinningen som måste innefatta en 
teknisk effekt.106

 
Nästa viktiga utveckling på området kom genom IBM’s Application107. 
Innan detta avgörande hade alla patentkrav som inletts med ”A computer 
program which…” direkt ansetts utgöra ett datorprogram i sig varpå 
undantagen i 52(2) genast slog till. I detta fall menade dock den tekniska 
överprövningsnämnden att ett sådant ställningstagande inte stämde överens 
med övriga metoder för att utröna någon teknisk effekt. Istället slogs fast att 
ett datorprogram som ensamt patentkrav inte per automatik undantas från 
patenterbarhet om det, genom att köras i en dator ger upphov till en teknisk 
effekt som går utöver de normala fysiska effekter som sker i en dator när ett 

                                                 
99 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 298f 
100 T-65/86 
101 Reed & Angel, ”Computer Law”, s.290 
102 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 299 
103 RÅ 1990 ref. 84 
104 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 300 
105 T-931/95 
106 Reed & Angel, ”Computer Law”, s. 292 
107 T-0953/97 
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program körs.108 Detta fall får anses utgöra en tämligen restriktiv tolkning 
av undantagen i artikel 52(2) av patentkonventionen och förespråkar således 
en liberal syn på vad som är möjligt att patentera. 
 
För att komma tillrätta med den diskrepans som utvecklats mellan EPOs 
praxis och EPC har man länge försökt skapa ett EG-direktiv om 
patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. Något sådant direktiv har 
dock fortfarande inte kommit till stånd och effekterna av detta diskuteras 
vidare nedan. 
 
Den utveckling som skett för datorprogrammens möjligheter till 
patentskydd i europa måste ses i ljuset av två motstridiga fenomen. Det ena 
av dem är Open Source-rörelsens massiva kampanj för en strikt tillämning 
av undantagen i artikel 52(2) EPC. Det andra är den generositet som 
patenträtten i USA står för. Genom att där minska kravet på att en 
patenterbar uppfinning måste uppvisa ett tekniskt bidrag till teknikens 
ståndpunkt erbjuds möjlighet att patentera långt mycket mer än vad som 
medges i Europa. Dessa vitt skiljda synsätt har gjort det väldigt svårt att nå 
en lösning genom lagstiftning på området vilket tydligt visades i juli 2005 
då Europaparlamentet förkastade förslaget till ett direktiv om patenterbarhet 
för datorrelaterade uppfinningar.109 Detta har av somliga setts som ett 
tecken på att parlamentet tagit starka intryck av open source-sidans 
argument och en intressant fråga är hur detta kommer att påverka EPOs 
gränsdragning i framtiden.110 Tiden får utvisa huruvida EPOs praxis 
kommer att fortsätta i samma anda som tidigare, eller om förkastandet av 
patentdirektivet sänt ett meddelande om att undantagen i artikel 52(2) skall 
tolkas mer extensivt än vad som hittills gjorts. Det skulle innebära en 
hårdare syn på vad som kan åtnjuta patentskydd. 
 
I USA ser situationen något annorlunda ut. I amerikansk rätt finns inte 
någon nedtecknad katalog på skapelser som per definition skall undantas 
från patenterbarhet motsvarande den i Europa.111 Dock har utvecklingen 
inom den amerikanska rätten, i likhet med den europeiska, skiftat mellan 
olika ytterligheter. På senare tid har det dock etablerats en tämligen liberal 
syn på datorprograms patenterbarhet. Ett av de tydligaste senare fallen på 
området är State Street v Signature112, inte för att detta fall påverkade eller 
förändrade den rådande praxis som utformats, utan för att det tydligt 
markerade det breda skyddsomfånget för datorprogram och affärsmetoder. 
 
Den liberala inställning till patentskydd som utvecklats i USA har lett till att 
antalet patentansökningar exploderat. Detta har lett till en oro att godkända 
patent på triviala datorprogram och affärsmetoder kommer att hämma 
konkurrensen. För att motverka detta har det amerikanska patentverket, 
USPTO, gått ut med nya riktlinjer som starkt fokuserar på att göra 

                                                 
108 Reed & Angel, ”Computer Law”, s. 292 
109 Rosén, ”Immaterialrätten i informationssamhället…”, s. 20 
110 Levin, ”IP-världen inom och utom Norden – en lägesrapport”, s. 546 
111 Reed & Angel, ”Computer Law”, s.306 
112 149 F 3d 1368 (1998) 
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noggranna bedömningar gällande nyhetskravet. Ett annat försök att tona ner 
den nuvarande hållningen förväntades i fallet Laboratory Corporation of 
America v Metabolite Laboratories Inc. Dessvärre togs fallet aldrig upp av 
Supreme Court och appellationsdomstolen uttalade dessvärre inga skäl för 
varför fallet avslogs. Tre ledamöter uttalade dock en avvikande åsikt från 
majoriteten och framhävde att patentskyddet inom detta område bör ses över 
från början.113

4.2.5 Skyddströskel 
Det finns en generell regel för upphovsrätt som säger att en förutsättning för 
att en prestation skall kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd är att den är 
resultatet av en personlig, skapande insats.114

 
När det gäller datorprogram stadgas dock i datorprogramdirektivet att ett 
program skall skyddas ”om det är originellt i den meningen att det är 
upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Inga andra 
bedömningsgrunder skall tillämpas…”.115

 
I Svensk rätt finns två rättsfall på området som är värda att nämna. Det 
första fallet116 gäller piratkopiering av datorprogram. För att avgöra 
huruvida intrång skett tog domstolen först upp frågan huruvida dessa verk 
skyddades av upphovsrättslagen, med andra ord om de kunde uppnå 
verkshöjd. Domstolen ger tyvärr inget utförligt svar på frågan utan nöjer sig 
med att konstatera att programmen omfattar ”ett mycket stort antal 
programinstruktioner. Redan dessa omständigheter får anses tyda på att 
den nedre gränsen för verkshöjd är passerad.”117

 
I det andra fallet118 var omständigheterna som sådana att en innehavare av 
en spelbutik åtalats för intrång i upphovsrättslagen då han hyrt ut, bytt och 
sålt TV-spel. I detta fall var HD lite mer generösa i sina domskäl vad gäller 
verkshöjdskravet. 
 
”Det har slagits fast i artikel 1.3 datorprogramdirektivet 91/250/EEG och 
artikel 3.1 databasdirektivet 96/9/EEG beträffande sådana litterära verk att 
allt som krävs för upphovsrättsligt skydd är att prestationen är 
upphovsmannens egen intellektuella skapelse, dvs ett mer eller mindre 
okvalificerat kriterium. Enligt europeisk och därmed svensk rätt åtnjuts 
upphovsrätt till sådana datorprogram som är upphovsmannens egen 
skapande insats.”119

 

                                                 
113 Reed & Angel, ”Computer Law”, s. 315f 
114 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 233 
115 Art. 1.3 rådets direktiv (91/250/EG) om rättsligt skydd för datorprogram 
116 NJA 1996 s 79 
117 Ibid. s. 87 
118 NJA 2000 s 580 
119 Ibid. s. 605 
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Det kan således konstateras att verkshöjdskravet inte innebär något krav på 
att en kvalitativ värdering skall göras. Även om ett datorprogram har 
bristande funktionalitet kan det åtnjuta skydd, förutsatt att det är 
originellt.120

 
Gällande rätt behandlar datorprogram som en helhet till skillnad från den 
arbetsmetod som presenterats i denna uppsats. Lagtexten gör ingen 
distinktion mellan objektkod och källkod, eller gränssnittet och koden som 
skapar gränssnittet. Således är det svårt att utreda dessa delar var för sig. 
Som utredningen ovan har visat så finns det dock vissa nyansskillnader i 
praxis, vilket visar på att en distinktion mellan de olika beståndsdelarna i ett 
datorprogram kan vara lämplig. 121  

                                                 
120 Lindberg & Westman, ”Praktisk IT-rätt”, s. 234 
121 Se t.ex. Lotus v. Borland, som behandlas i 3.3.3.2, Whelan v Jaslow, som behandlas i 
4.2.1 samt 4.2.3. 
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5 Avslutande reflektioner 
Immaterialrätten har en imponerande historia och har såväl patent- som 
upphovsrätten har förvånansvärt väl lyckats anpassa sig till alla tekniska 
framsteg som hittills har utmanat dess etablerade ställning. Vid närmare 
eftertanke vore det dock ännu mer förvånansvärt om så inte vore fallet.  
 
Såväl upphovsrätten som patenträtten är skapade för att gynna och ge 
incitament till innovation och nyskapande och teknikutveckling, så visst 
vore det ironiskt om just denna effekt även ledde till att immaterialrätten 
blev föråldrad. 
 
Syftet med denna uppsatts har varit att bedöma huruvida det aktuella 
skyddet för datorprogram är ändamålsenligt. För att uppnå detta har 
utgångspunkten varit att, utifrån en arbetsmetod som tar utgångspunkt i 
själva datorprogrammet istället för den befintliga skyddsformen, se på 
skyddsobjektet ur ett nytt perspektiv och se vad som verkligen skyddas. I 
inledningen identifierades två frågor som skulle besvaras för att uppnå 
syftet. 
 
1. Vad är ett datorprogram och vilka relevanta skyddsvärda beståndsdelar 
kan man bryta ner det i? 
 
I kapitel 3 har denna frågeställning besvarats och här har den arbetsmetod 
som ligger till grund för utredningen presenterats. I enlighet med denna 
arbetsmetod anges att alla datorprogram kan brytas ner i de fyra delarna: 
källkod, objektkod, gränssnitt och idé. En sådan distinktion är i viss mån 
subjektiv och det finns säkerligen de som skulle föredra en annorlunda 
indelning. Det är dock min uppfattning att denna indelning varit synnerligen 
ändamålsenlig och inte minst visas detta när arbetsmetoden tillämpas på den 
aktuella rätten. 
 
2. Hur väl stämmer det aktuella rättsläget överens med det skyddsbehov 
som identifierats? 
 
Redogörelsen i kapitel 4 leder till en slutsats att upphovsrätten, om än 
genom en ganska hård och krokig resa, nått fram till ett skydd som relativt 
väl stämmer överens med de skyddsbehov som identifierats. Åtminstonde 
vad gäller tre av de fyra beståndsdelarna. Förvisso är skyddet för gränssnitt 
något oklart, främsta anledningen till detta är avsaknad praxis, detta kan ses 
som en antydan till att frågan inte resulterat i särskilt stora problem i 
jämförelse med andra delar av immaterialrättsskyddet. Vad gäller skyddet 
för idéer är situationen ännu mer oklar.  
 
Upphovsrätten har visat sig vara en väldigt flexibel rättsfigur, vilket inte 
minst demonstreras av framväxten av fri programvara och copyleft-rörelsen. 
Det kan nog sägas med största sannolikhet att denna typ av utveckling inte 
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förväntades när upphovsrätten skapades. Således vore det inte särskilt 
eftertänksamt att förkasta upphovsrätten enbart på grund av dess ålder. 
 
Det har redan nämnts, men förtjänar att poängteras, att den fjärde 
beståndsdelen, den bakomliggande idén, är den mest kontroversiella. 
Skyddet för denna del varierar stort beroende på vilken rättsordning som 
programmet faller under. I USA gäller ett särskilt liberalt synsätt där såväl 
datorprogram som affärsmetoder kan patenteras utan större svårigheter. 
Samtidigt råder det i Europa delade meningar mellan den skrivna rätten i 
EPC och den praxis som utvecklats inom EPO. 
 
Det verkar dock finnas en tendens till harmonisering mellan de båda 
rättsordningarna. I USA har den liberala patentlagstiftningen börjat ge 
upphov till orosmoln och inom Europa görs ständiga försök att på nytt 
kodifiera de grundläggande frågorna för patentskydd för att räta ut alla 
frågetecken. Inom detta område skall det bli särdeles spännande att följa 
utvecklingen. 
 
Vad som än skyddet för datorprogram har att vänta i framtiden finns det ett 
par punkter jag anser vara särskilt viktiga att ha i åtanke: 
 

1. Om möjligheten för en upphovsman att få skydd för sin kreativa 
verksamhet kan anses viktig så är det än viktigare att densamma har 
rätt till att själv avgöra vidden av detta skydd. Vilket upphovsrätten 
möjliggör idag. 

 
2. Möjligheten för program att interoperera med varandra är oerhört 

viktig för konkurrensen inom datorvärlden. Det är därför viktigt att 
skyddet inte är alltför omfattande. 

 
3. Den ökade politiseringen kring immaterialrätten i allmänhet har lett 

till att den juridiska utvecklingen i viss mån stannat av. Detta kan 
visa sig förödande då det expresståg som utgör den tekniska 
utvecklingen inte visat några som helst tecken på att sakta ner i en 
överskådlig framtid. 
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