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Sammanfattning

Pricerunner är ett teknologiföretag som erbjuder en oberoende prisjämförelseservice på
Internet. Ingen försäljning sker från Pricerunner, men länkar och information om återförsäl-
jare och tillverkare finns att tillgå. Pricerunners intäkter består av fyra huvudpelare, försälj-
ning av annonsutrymme, provision på försäljningar, licensiering av själva tjänsten och försälj-
ning av statistisk.  Intäkterna bygger på bearbetning av information varför det är viktigt att
insamlandet av informationen är lagligt samt att den databas som byggs upp erhåller ett be-
rättigat skydd. Tjänsten är mycket teknikberoende och servicenivån är därmed beroende av
att tekniken fungerar. Allt detta kräver en reglering i lag eller i avtal. Utvecklingen på den
tekniska fronten har gått betydligt fortare än lagstiftningen och utvecklingen av praxis inom
området. Detta har resulterat i att branschorganisationer och dess utformande av standar-
davtal har fått en viktig roll.

IT avtalsrätten ser inte mycket annorlunda ut än vad den vanliga avtalsrätten. Regleringen
kring tjänster kan sägas ”hänga i luften” eftersom det inte finns en specifik lag för tjänster
som inte avser konsumentförhållanden. Om inget avtal föreligger kan analogier till näralig-
gande lagar som köplagen och konsumentlagen bli aktuella. Det viktiga vid avtalsförhållan-
den om tjänster är att klart och tydligt ange i kravspecifikationen vad leverantören skall
prestera. Kravspecifikationen ligger till grund för tolkningen av vad som är fel i tjänsten. I
kravspecifikationen bör bl.a. tidsperioder för tillgänglighet och friskrivningar för tekniska fel
utanför leverantörens kontroll regleras. Andra viktiga punkter att tänka på vid ingående av
avtal är uppgifter lämnade vid marknadsföring, då detta kan räknas in som avtalad presta-
tion. Med andra ord kan man inte lova en hundraprocentig tillgänglighet vid ett säljmöte utan
att detta kan vara bindande vid en senare relation.

Konsekvenserna vid visandet av fel pris eller produktinformation skiljer sig om den skadeli-
dande är en konsument, en partner med vilken avtal föreligger eller en åter-
försäljare/tillverkare.  Vid inomobligatoriska förhållanden får avtalet reglera en eventuell
skadeersättning, vilket än en gång understryker vikten av att göra en ordentlig kravspecifika-
tion. Skada vid utomobligatoriska förhållanden blir skadeståndslagen aktuell. En ren förmö-
genhetsskada kräver enlig huvudregeln ett föregående brott för ersättning. Från både propo-
sitionen och praxis kan man tolka in undantag.

För att undvika skadeståndsansvar bör priserna alltid vara korrekta. Tekninken, eller den
mänskilga faktorn kan ställa till oväntade problem och resultera i att rätt pris inte alltid visas.
En friskrivningsklausul i avtal eller på webbplatsen minskar ansvaret avsevärt.

För att undvika risk för vilseledande reklam enligt marknadsföringslagen 6 § bör Pricerunner
inte marknadsföra sig med budskapet att prisjämförelserna täcker 100 % av alla återförsäl-
jare. Man kan fråga sig om Pricerunner marknadsför alla återförsäljare och tillverkare som
listas på sidan. Troligtvis är så inte fallet eftersom alla listas, därför kan Pricerunner inte göra
sig skyldiga vilseledande marknadsföring om fel pris visas.
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Det finns inget generellt förbud i Sverige mot kommunikation i formen av massutskick av e-
mail, tvärtom finns det skäl att anta att utskick av e-mail, om de riktar sig mot allmänheten,
omfattas av skyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. Det finns dock vissa viktiga regler om be-
handling av personuppgifter som Pricerunner bör rätta sig efter.

All typ av information som kan hänföras till en person innefattas i definitionen av personupp-
gifter i Personuppgiftslagen (PUL). Databasen med medlemmar faller sålunda in under PUL.
En personansvarig och ett personuppgiftsombud bör inrättas och en anmälan till datainspek-
tionen om att man för ett personregister bör ske. Samtycke om registrering skall inhämtas
från den registrerade. Dessutom får personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör
direkt marknadsföring (vilket nyhetsbrev måste anses vara) om den registrerade hos den
personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält att denne motsätter sig detta.

Vid en juridisk bedömning av en databas skiljer man mellan basens struktur och innehåll. En
databas kan enlig URL främst erhålla skydd som ett litterärt eller konstnärligt verk (1 §)
samlingsverk (5 §) och eller katalogskydd (49 §). I det första fallet finns ett krav på indivi-
duellt, andligt skapande som har originalitet.  Katalogskyddet kräver ett stort antal uppgifter
och är resultat av en stor investering. Det mesta talar för att Pricerunners databas erhåller
skydd enligt 1 § eller enligt katalogskyddet i 49 §. Detta beror främst på att insamlandet
sker med automatik. Det är inte mycket som talar för att webbsidan och databasen tillsam-
mans kan ses som ett datorprogram eftersom för stora skillnader beträffande input och tek-
nik mellan HTML och dataprogram föreligger.

Återförsäljares och tillverkares ensamrätt till att visa priser och produkter beror på hur data-
basen klassificeras eftersom ett enskilt pris inte kan anses vara ett verk i URLs mening. Pri-
cerunners databas av priser och produkter kan skyddas som katalog, samlingsverk eller
som ett litterärt eller konstnärligt verk. I rättsfallet NJA 1995 s 256 får en databas som lik-
nar Pricerunners databas till innehåll och struktur skydd enlig 1 § URL. Det upphovsrättliga
skyddet innebär att innehavaren har uteslutande rätt att förfoga över databasen.

Ett intrång i en databas kan enkelt uttryckas som ett handlande som är mer än ett tagande av
ett citat. I samband med databasproduktion sker ofta utnyttjande av delar av ett verk, dessa
är dock sällan att betrakta som godtagbara citat. I ett nytt rättsfall från Storbritannien döm-
des ett företag för olovligt intrång och användande av information som tagits från en webbsi-
da till en annan. Rättsläget är oklart men slutsatsen är att upphovsmannens (i detta fall åter-
försäljaren eller tillverkaren) tillstånd bör införskaffas om information skall tas från hemsidor
och databaser.

Pricerunners upphovsrättsliga skydd mot otillåten länkning till webbplatsen går hand i hand
med hypertextlänkars upphovsrättsliga status. Förutom databasen finns det annan informa-
tion som bör skyddas, jag tänker främst på köpråden och produktrecensionerna. Det finns
två typer av länkar, hänvisande länkar, som juridiskt kan jämföras med en referens i en bok,
och förflyttande länkar, för vilka rättsläget är mer oklart. Detta aktualiserar frågan om vad
som är exemplarframställning och offentligt framförande på Internet. Skapande av förflyttan-
de länkar kan mot bakgrund av två rättsfall anses vara ett tillgängliggörande för allmänheten.
Offentligt framförande har ett vidsträckt begrepp som godtagits i praxis.
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Beträffande länkning till och kopierande av bilder måste Pricerunner se upp. Eftersom hänvi-
sande länkar inte utgör ett upphovsrättsligt förfogande är det är det lagligt att länka till bilder,
men när bilden kopieras över till Pricerunners server utan tillstånd är det ett intrång i foto-
grafens upphovsrätt enligt 49a § URL.
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Förord

Rättsliga förhållanden inom Internetbaserad verksamhet är under stark utveckling.  För ett
IT-företag är många juridiska situationer karaktäristiska för handel på Internet. På andra
områden gäller inget annat än för en ”vanlig” verksamhet.  Skillnaden mellan ”vanlig” verk-
samhet och Internetverksamhet är främst mängden och lättillgängligheten till information samt
snabbheten i insamling och kommunikation. Detta ger upphov till en mängd frågor som i
många fall ignoreras av affärsutvecklare som prioriterar att ligga steget före konkurrenten
och vars främsta syften är ekonomiska. För mig var det mycket intressant att få inblick i
detta, och att i verksamheten inta något annat än rollen som jurist.  De erfarenheter, som jag
fick genom att delta i uppstartandet av Internetföretaget Pricerunner UK och genom att se-
dan arbeta i den fortlöpande verksamheten, fick mig att inse att juristens roll och perspektiv i
många fall är mycket viktig i sammanhanget. Det finns mycket handlande som enkelt kan
göras på ett lagligt sätt om man bara uppmärksammar det. Ett exempel på detta är att följa
de regler som finns i Personuppgiftslagen.

Jag vill tacka alla som gjort det möjligt för mig att skriva denna uppsats direkt efter min an-
ställning hos Pricerunner.
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Förkortningar

AvtL                                                 Avtalslagen
CPC                                                 Cost Per Click
CPM                                                Cost Per Thousand
HTML                                              Hyper Text Markup Language
ICC                                                 Internationella handelskammaren
IT                                                     Informationsteknik
IT-företagen                                    Svenska IT-företagens Organisation
Kap.                                                Kapitel
KöpL                                               Köplagen
KtjL                                                 Konsumenttjänstlagen
MFL                                                  Marknadsföringslagen
NJA                                                  Nytt Juridisk Arkiv (rättsfall från HD)
Prop.                                                Proposition
SMS                                                  Short Message Service
SOU                                                  Statens Offentliga Utredningar
SkL                                                  Skadeståndslagen
UK                                                   United Kingdom
URL                                                  Upphovsrättslagen
PUL                                                   Personuppgiftslagen
PR                                                      Public Relations
WAP                                                  Wireless Application Protocol
WIPO                                                 World Intellectual Property Organization
WWW                                                World Wide Web
YGL                                                    Yttrandefrihetsgrundlagen
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1 Inledning

1.1 Syfte

Under min tid på Pricerunner har jag fått en god inblick i företagets verksamhet och insett
att den ger upphov till ett flertal juridiska frågor. Syftet med denna uppsats är att utreda
dessa frågor och i möjligaste mån ge förslag på hur Pricerunner kan undvika juridiska
felsteg. Nio av tio e-handelsbutiker mot lagen.1 Pricerunner är inte en e-handelsbutik men
har mycket gemensamt med en sådan. Om man med e-handel avser försäljning av fysiska
varor från webbplats X till personen Y är Pricerunner inte ett e-handelsföretag i strikt
bemärkelse eftersom försäljning av varor inte förekommer på sidan.  Någon form av
handel förekommer dock på webbplatsen då försäljning av annonsutrymme och licensie-
ring av själva produkten samt statistikförsäljning utgår huvudpelarna i Pricerunners intäk-
ter. Alla intäktsströmmar för Pricerunner härrör från informationsbehandling på olika sätt.
Jag vill utreda huruvida det finns några juridiska hinder för att tjäna pengar på det sätt
som Pricerunner gör idag, vilka problem de har stött på och kan stöta på i framtiden.

1.2 Frågeställningar

•    Felansvar vid IT-tjänster - gentemot konsument och gentemot partners
Konsekvenser om Pricerunner visar fel pris- eller produktinformation. Aktuella skade-
ståndsanspråk, gentemot skadelidande konsumenter, annonsörer och återförsäljare Hur
ser IT-avtalsrätten ut, och hur kan Pricerunner undvika ansvar för kontraktsbrott på
grund av avbrott i servicen orsakade av tekniska problem?

• Immaterialrätt
Huruvida återförsäljare har ensamrätt till presentation av priser och produkter. Hur åter-
försäljares/tillverkares databaser med priser och produkter klassificeras upphovsrättsligt.
Hur Pricerunners databas med produkter och priser erhåller upphovsrättsligt skydd.
Skydd mot olovlig webblinkning (hypertextlänkars upphovsrättsliga status) och olovlig
whitelabeling.

• Integritets- och marknadsrättsliga aspekter
PUL och medlemskapsregistret. Vilka åtgärder behövs för att hanteringen av medlems-
databasen ska vara laglig. Vilka regler om e-mailutskick som bör beaktas.  Risk för vil-

                                                
1 Det visar en granskning av ett fyrtiotal svenska webbplatser som juristbyrån  Onerup legal har gjort
på uppdrag av Shoppingföretaget Kelkoo, Pricerunners största konkurrent.  Bara 7,5 procent av e-
handlarna uppfyllde samtliga krav i Personuppgiftslagen och distansavtalslagen. Resterande 92,5 pro-
cent bröt mot lagarna i något avseende. Främst är e-handlarna dåliga på att rätta sig efter PuL, mer än
hälften lämnar ingen information om vad de gör med konsumenternas personuppgifter. 85 procent kan
inte bevisa att konsumenten lämnat sitt samtycke till registrering av personuppgifter. (Dagens Industri,
2001-04-05).
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seledande eller otillbörlig marknadsföring i Pricerunners reklambudskap eller marknads-
föringsmetoder.

1.3 Avgränsning

Uppsatsen behandlar ovanstående frågor ur Pricerunners perspektiv. Den beskriver ett
Internetföretag, som överlevt ".com-döden" tack vare differentierade intäktsströmmar,
och kartlägger de juridiska problem och svårigheter som uppstår i företagets verksamhet.
Förslag på hur vissa juridiska fällor kan undvikas ges löpande i texten i varje avsnitt.
Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i svensk rätt.

1.4 Disposition

För att ge läsaren bästa förståelse inleds med en omfattande beskrivning av Pricerunner
och dess verksamhet.  I denna redogörelse beskrivs Pricerunner tjänster gentemot kon-
sumenter och andra företag, hur informationsinsamlingen sker och hur företaget tjänar
pengar. De fyra intäktsströmmarna beskrivs i ett separat avsnitt. Huvudframställningen
består av en redogörelse för de juridiska problem som jag tror kan uppstå (se frågeställ-
ningar). Detta innefattar en redogörelse för dagens regleringar avseende IT-avtal, imma-
terialrätt, marknadsföring, personuppgifter, informationsbehandling och e-handel. De juri-
diska problem som uppstått hittills berörs med utgångspunkt i det hot om stämning som
riktades mot Pricerunner UK i oktober 2000 från återförsäljaren Currys. Den avslutande
kommentaren ger sammanfattande lösningar och förslag på hur man preventivt kan und-
vika de situationer som hittills uppstått och kan uppstå inom de rättsområden där oklarhet
råder.

1.5 Metod och material

På grund av områdets karaktär har förutsättningarna beträffande material varit mycket olika.
IT-rätten är ett nytt område som ändrar sig mycket hastigt. Förhållandet att många frågor
ännu inte reglerats gör att litteraturen inte är heltäckande. Lindberg/Westmans ”Praktisk IT-
rätt” har varit min huvudsakliga källa. Litteratur om e-handel och elektroniska affärer har inte
kunnat ge lika mycket information eftersom jag inte koncentrerat mig på avtal som sluts on-
line, men har givit en mer generell överblick.  På avtalsrättens, köprättens och skadestånds-
rättens områden finns mycket litteratur att tillgå. Uppsatsens form av en praktisk studie har
dock inte krävt några djupdykningar och de vanligaste böckerna har därför varit tillräckliga
(främst Hellner och Lehrberg).  Vad gäller den immaterialrättsliga sidan var Lind-
berg/Westman återigen en bra källa. Levins bok utgjorde en bra komplettering. Propositio-
ner och utredningar beträffande de lagar som berörs har givit en förståelse för motiven bak-
om lagstiftningen. Beskrivningen av Pricerunner har inte krävt några andra källor än mina
egna erfarenheter från min anställning på företaget. Internet är en självklar källa för allmän
information. Vad gäller standardavtal finns mycket att tillgå i Bratts kommentar till IT-
företagens standardavtal.
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2 Pricerunner

Pricerunner är ett teknologiföretag som tillhandahåller en gratis konsumenttjänst på Inter-
net. Webbplatsen www.pricerunner.com är en shoppingportal för konsumenter med pris
och produktjämförelser på 5-10 olika produktkategorier från hemelektronik till skön-
hetsprodukter.  Konsumenter besöker sidan före ett köp och guidas genom hela köppro-
cessen från första tanken om ett köp till beslut. Intäkterna bygger i huvudsak på försälj-
ning av annonsutrymme, licensiering, försäljning av statistik och provision. Detta berörs
närmare under rubrik 3. Företagets största tillgång är den tekniska produkt, den intelli-
genta agenten, som möjliggör informationsbearbetning i form av insamlande, sorterande,
”trackning” och värdering. Andra tillgångar är antal besökare i månaden (i skrivandets
stund ca 350,000 besökare/månaden i UK), e-mailadresser i medlemsdatabasen (25000
medlemmar som får nyhetsbrevet varje vecka), samt ”click-through-rate” (procenten av
antal besökare som klickar på annonser). Insamlingen av priser sker huvudsakligen ge-
nom en intelligent agent. Agenten kan laddas med direktiv för att leta rätt på en specifik
sak. Intelligenta agenter består av program som är läraktiga och som undan för undan lär
sig förstå sin ägares behov. En agent är självlärande. Olika agenter kan träffa varandra
och utbyta erfarenhet för att ytterligare skapa bättre resultat.2 Pricerunners agent är pro-
grammerad att följa prisutvecklingen på de olika återförsäljarnas webbplatser, så fort pri-
set ändrar sig hos återförsäljaren ändras det på www.pricerunner.com, detta garanterar
korrekta onlinepriser. Beträffande det manuella insamlandet finns en armé av så kallade
"pricerunners" som besöker butiker varje dag och kontrollerar priser. Att produktutbudet
är uppdaterat ser produktadministratörerna (fysiska personer) till. Dessa undersöker
marknaden kontinuerligt, inkluderar nya produkter och tar bort gamla.

2.1 Pricerunners konsumentservice

Ett generellt besök på webbplatsen går till som följer. Besökaren klickar på den aktuella
kategorin, detta leder vidare till mer specifika produkter, t.ex. TV, Video, DVD-spelare
osv. Till höger om den specifika produktkategorin finns köpråd. Dessa informerar kon-
sumenten om tekniska termer och annan nödvändig information inför ett köp. När kon-
sumenten läst på om produkten är nästa steg att gå in i databasen genom att klicka på
den specifika produktkategorin. Låt säga att konsumenten vill köpa en TV. Alla de TV
apparater som finns i databasen listas nu upp på den specifika produktsidan, den billi-
gaste först och dyrast längst ner. Denna ordning är mycket viktig och kan inte ändras av
någon återförsäljare. Till höger på produktsidan finns filterfunktionerna, de består av box-
ar med olika tekniska finesser tillhörande den aktuella produktkategorin. Dessa har be-
sökaren undervisats om i köpråden. Ett exempel på dessa kan vara ljudtyp, skärmtyp,
bildrörsstorlek och högtalare. Under varje finess finns en "drop down"-meny där besö-
karen markerar sina specifikationer. När detta är gjort klickar besökaren på knappen
”filtrera” och databasen sorterar ut de TV apparater som matchar besökarens önskning-
ar. Detta kan betyda att besökarens valmöjligheter minskar från 400 TV apparater till 5.

                                                
2 Fredholm, s 71.
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Besökaren kan sedan jämföra de aktuella TV apparaterna sida vid sida, med funktioner,
bilder och priser. När besökaren bestämt sig för en produkt kan denne gå vidare och
jämföra priserna hos de olika återförsäljare som säljer produkten. Återförsäljarlistan in-
kluderar både vanliga butiker och onlinebutiker. Här finns information om alla återförsäl-
jare och i vissa fall en direktlänk till den sidan hos återförsäljaren där man kan beställa
den aktuella produkten. Om besökaren går vidare till återförsäljaren har denne lämnat
Pricerunner.com och har nu möjlighet att köpa produkten online.

Den service som beskrivits ovan finns även tillgänglig via SMS (Short Message Service)
och WAP (Wireless Application Protocol). Detta innebär att konsumenten, i en butik,
med sin mobiltelefon kan skicka ett namn på en produkt till Pricerunner via textmedde-
lande och inom 30 sekunder få tillbaka en lista med de återförsäljare som har produkten
till bästa pris (SMS-servicen är begränsad till de första 5 återförsäljarna då det i dagens
läge inte är möjligt att läsa mer än 160 bokstäver med SMS-service). Om konsumenten
har en mobiltelefon med WAP kan denne besöka Pricerunners service via sin telefon och
få exakt samma service som beskrivits ovan beträffande hemsidan. WAP och SMS-
funktionen är ett instrument för konsumenterna som möjliggör utnyttjande av de så kalla-
de ”lägstaprisgarantierna” som finns hos vissa återförsäljare. Pricerunner avser att vara
konsumentens bästa vän och underlätta för denne att använda sig av de rättigheter man
har i egenskap av konsument.
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3 Pricerunners intäkter

3.1 Försäljning av annonsutrymme i form av banners och badges

Likt många andra IT-företag säljer Pricerunner annonsutrymme i form av banners och
badges. En banner är en skylt som visas högst upp respektive längst ned på en webbsida.
En badge är en ”bricka” som är mer integrerad i själva webbsidan. Banner och badges
innehåller vanligtvis ett reklambudskap och är oftast klickbara, dvs innehåller en länk till
annonsörens egen webbplats. Beträffande banners och badges ar det uppenbart att det
alltid rör sig om reklam och inte information från Pricerunner. Ett företag kan köpa ett
visst antal "clicks" eller impressions på Pricerunners olika sidor. Webbplatsen kan liknas
vid ett träd där stammen är förstasidan från vilken allt utgår och sedan bryts ner i olika
grenar. Köparen av annonsutrymme kan bestämma på exakt vilka sidor han vill göra re-
klam, t.ex. för ett företag som tillverkar och säljer bilar passar det att synas på de sidor
som listar produkter och priser inom bilkategorin. Köparen av banners/badges utrymme
betalar enligt två modeller; per klick (CPC- cost per click), dvs per person som klickar
på banners/badges eller per tusen impressions (CPM -cost per thousand). En impression
är varje gång en sida kommer upp någonstans på Internet. Det kan betyda varje gång en
sida kommer upp första gången eller när någon förnyar sidan genom att trycka på
”uppdatera” på datorns tangentbord. Enligt Dart, ett av de spårningssystem som Pri-
cerunner använder sig av, besöker varje besökare i genomsnitt 7,5 sidor inom Pricerun-
ner.com, detta ger en annonsör alltså ca 7 impressions på varje besökare.  I dagsläget
anses CPC-modellen vara den mest kostnadseffektiva eftersom den garanterar värde för
pengarna, kunden betalar bara för de som verkligen ”klickat igenom” till annonsörens
webbplats. CPM-modellen förekommer dock i stor utsträckning fortfarande och pris-
sättningen baseras ofta på ett företags ”click-through-rate”, varför denna, om den ar hög,
utgör en stor tillgång i ett IT-företag.

3.2 Försäljning av annonsutrymme i form av logos och
mervärdesnärvaro i prislistorna

Pricerunner listar alla produkter och återförsäljare och är den enda pris- och pro-
duktjämförelsesidan som gör detta på ett oberoende sätt. Listingen sker enligt regeln lägst
pris högst upp - högst pris längst ner. Återförsäljare kan inte påverka denna ordning då
detta skulle inverka på huruvida listan är oberoende eller inte. Pricerunner erbjuder dock,
mot betalning, fyra möjlighet för återförsäljare att i listningen påverka intrycket hos kon-
sumenten;

• återförsäljaren listas inte bara med namn utan även med logotyper
• återförsäljaren får även en extra kommentar i en kolumn till vänster om namnet, mer-
värdeskolumnen, t. ex. ”livstidsgaranti” eller ”fri leverans”
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• återförsäljaren kan köpa en reklamplats (storlek) i mitten av listan. Denna reklamplats
avbryter listningen och visar klart och tydligt att det handlar om annonsering
• återförsäljaren kan köpa en direktlänk från listningen till sin egen webbplats.

Listningens ordning kan således inte påverkas vilket är linje med Pricerunners strävan ef-
ter oberoende.

Pricerunner säljer även ”tillverkarknappar”, en liten knapp ovanför filterfunktionerna i
produktlistningssidorna. Om besökaren klickar på denna knapp som säger t. ex. Nokia,
innebär detta att endast Nokia produkter listas.

3.3 Kommision på onlineköp

Återförsäljare kan betala för att ha en direktlänk till sin e-handelsplats i prislistningssidorna.
Varje gång någon klickar på denna länk tjänar Pricerunner pengar. Om ett köp genereras
från Pricerunner via denna länk får Pricerunner provision på köpesumman.

3.4 Licensiering av Pricerunners service

I England använder 23 miljoner människor Internet, vilket är 51 procent av alla vuxna.
Av dessa har 35 procent någon gång handlat på nätet.3 För portaler är det av största vikt
att ha en shoppingkanal. Portalerna är oftast inga experter på shopping, de koncentrerar
sina resurser kring nyheter, emailservice, chat och andra tjänster. Det är därför praktiskt
för en portal att skaffa sig en shoppingservice genom outsourcing. Här finns sålunda en
annan intäktsmöjlighet för Pricerunner. Detta kan ske antingen genom whitelabeling4 eller
cobranding5 av webbplatsen. Intäkterna har varierande struktur men är ofta baserade på
en uppsättningsavgift som betalas till Pricerunner, med en procentuell split på intäkter från
försäljning av banners/badges där Pricerunner behåller intäkterna från försäljning av an-
nonsutrymme i form av logos och mervärdesnärvaro i prislistorna.  Om Pricerunner licen-
sierar ut sin produkt betyder det inte bara att köparen får mervärde utan också att Pri-
cerunner får mer trafik till sidan vilket gör det hela till en ömsesidigt fördelaktig situation.
Detta förklarar varför man delat på intäkterna från delar av annonsförsäljningen. En annan
intressant fråga i dessa situationer är vem som får tillgodoräkna sig trafiken. Vissa över-
enskommelser innebär att båda parter tillgodoräknar sig trafiken. Detta kan väcka funde-
ringar kring om en annonsör inte blir missledd om denne gör reklam på båda de aktuella
sidorna (i olika sektioner) och tror att han får mer trafik för pengarna än vad han egentli-
gen får.

                                                
3 Office of National Statistics 28-03-2001.
4 Whitelabeling är när sidan ges en vit ram och alla spår av ursprungskällan tas bort.
5 Cobranding är när en webbsida ser ut att vara sponsrad av två eller flera företag.
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3.5 Försäljning av statistk

I skrivande stund har Pricerunner ca 350.000 besökare per månad, där varje besökare
går vidare ca 7,5 sidor ner och söker på i genomsnitt 2,5 produkter och markerar ca 5
finesser i filterfunktionerna (se ovan) per besök. Detta skapar spår som går att bearbeta
till statistik. Ett exempel på statistik kan vara:

I december månad besökte 350,000 personer www.pricerunner.com varav 98000 gick vidare till
mobiltelefonsektionen, varav 70 % sökte efter finessen  standbye-tid och 28 % sökte efter taltid. En-
dast 2% sökte efter funktionen vibrering.

Denna information som bygger på 350,000 besökare kan vara mycket värdefull för både
återförsäljare och tillverkare när det gäller planering av marknadsföringskampanjer eller
utveckling av nya produkter. Återförsäljare kan begära engångsinformation eller prenu-
merera på statistiken.
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4 Felansvar vid IT-tjänster

Detta avsnitt utreder frågan om inomobligatoriskt felansvar från Pricerunners sida gente-
mot partners och sponsorer – leverantörens ansvar för fel vid utförande av kommersiella
drifttjänster (dvs att under en viss tid tillhandahålla viss program-eller hårdvara till en
kunds IT-system, t.ex. ett nätverk eller en webbtjänst). Med utgångspunkt från konsu-
menttjänstlagen utreds även ansvar gentemot konsumenter, med vilka inget avtalsförhål-
lande föreligger. Eventuella skadeståndsanspråk belyses samt allmänna förutsättningar för
avtal inom IT. Invävt i texten ges olika förslag på hur Pricerunner kan  begränsa sitt an-
svar för kontraktsbrott.

De huvudsakliga problem som kan uppstå är att fel pris- och produktinformation visas på
www.pricerunner.com eller att hela sidan ligger nere på grund av tekniska problem. Om
en återförsäljare kan visa att han har lidit skada kan detta leda till skyldigheter gentemot
företaget. Skyldigheter gentemot skadedrabbad konsument kan uppstå om denne vilse-
leds att köpa en produkt av återförsäljare X när han kunde ha fått den billigare hos åter-
försäljaren Y.

De särskilda problemställningar som elektronisk handel ger upphov till är i hög grad möj-
liga att hantera inom ramen för redan existerande avtalsrättsliga regler och principer. När
avtal sluts elektroniskt ställs vissa avtalsrättsliga frågor på sin spets på ett sätt som man
inte varit van vid tidigare, vilket framför allt sammanhänger med de elektroniska medier-
nas snabbhet. Exempel på detta är betänketidens längd i samband med den legala ac-
ceptfristen samt avvägningen mellan löftesprincipen och principen om re integra6 i sam-
band med möjligheten att återkalla en rättshandling.7 I denna uppsats handlar det dock
inte om avtal som sluts online utan snarare om avtal som reglerar ett handlande online.

Den första distinktionen görs mellan inomobligatoriska och utomobligatoriska förhållan-
den.

4.1 Tillämplig lag och standardavtal

IT-branschen är en ung bransch där utvecklingen går med rasande fart. Den juridiska ap-
paraten har inte hunnit med i samma takt vilket innebär att något stabilt handelsbruk ännu
inte utvecklats. Det finns inte någon omfattande rättspraxis eller tydlig normbildning på
området. Den allmänna och dispositiva civilrätten gäller, framförallt avtalslagen. Det finns
även andra lagar som reglerar liknande förhållanden och från vilka analogier kan göras.

De finns de jurister som menar att en genomgång av alla lagar måste ske för att säker-
ställa att de inte begränsar användningen av ny teknik. Internationella handelskammaren
har t.ex. kommit med förslag på modellagar för olika områden. Andra jurister menar att
                                                
6 re integra är en beteckning på sådant fall då en anbudstagare mottagit ett anbud utan att dock ännu ha
vidtagit någon åtgärd med anledning av detta.
7 Hultmark, s 101.
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lagarna ska hållas så pass generella att de inte berörs av tekniken och slipper ändras så
fort det kommer nya tekniska metoder.8

I första hand får rättsfrågor lösas utifrån det enskilda avtalet, förekommande parts- och
handelsbruk, analogier till besläktade lagregler och allmänna kontraktsrättsliga principer.9

Genom att skriva utförliga avtal och hänvisa till standardavtal kan förutsebarheten ökas.

Det finns ingen specifik lag som reglerar tjänster som inte avser konsumentförhållanden
och ingen särskild lag för kommersiella avtal om tjänster Köplagen (KöpL) gäller för
varor och är därför inte direkt tillämplig. Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller mellan nä-
ringsdiskare och konsument och är utformad enlig konsumentskyddande aspekter. Detta
begränsar lagens användbarhet, dock finns det skäl att göra analogier från dessa lagar vid
tolkning av avtal mellan näringsidkare efter som många allmänna principer uttalas. KöpL
är den viktigaste lagen på obligationsrättens område varför det är naturligt att göra jäm-
förelser med denna.10

På grund av brist på lagstiftning och den snabba utvecklingen som gjort det svårt att de-
taljreglera i den lagstiftning som finns, har standardavtalen tagit över en stor del av lag-
stiftarens roll. Branschen vet i många fall bättre och det är därför bättre att de reglerar
själva.

Det standardavtal som finns för Pricerunners verksamhet är Allmänna bestämmelser
om IT-drift eller Elektroniska tjänster. Dessa har utvecklats av IT-företagen (den näst
största branschorganisationen inom Industriförbundet). Allmänna bestämmelser IT-drift
gavs ut av IT-företagen 1999. Avtalet används vid drift av annans IT-system antingen
driften sker hos kunden på kundens utrustning eller hos leverantören. Det innebär att det
nya avtalet kan användas vid administration av nätverk, webbaserade tjänster, mm. Det
kan också användas vid s.k. outsourcing, där leverantören övertar en del av kundens
verksamhet. IT-drift behandlar dock inte frågor om själva övertagandet utan reglerar en-
dast samarbetet om driften.11 Elektroniska Tjänster ar mer specifikt. Dessa bestämmelser
gäller mellan näringsidkare vid uppdrag om tillhandahållande av elektroniska tjänster för
publika nät och därtill knutna definierade funktioner, om annat inte överenskommits. Med
tillhandahållande av elektroniska tjänster för publika nät avses uppdrag som exempelvis
drift av ”webbhotell”, elektronisk publicering, tillhandahållande av elektronisk anslagstavla
eller andra funktioner riktade mot allmänheten eller mot uppdragsgivarens kunder.12

4.2 Inomobligatoriska förhållanden

Med partners och sponsorer menas antingen de som köpt annonsutrymme, köpt licens
för hela tjänsten eller återförsäljare med vilka Pricerunner har  ett samarbete för att upp-

                                                
8 Fredholm, s 275-276
9 Lehrberg, s. 17.
10 Hellner 2:1, s 84-85.
11 http://www.itfacts.com/sida3.asp?nr=183 (2001-02-21) Preambeln till IT-Drift.
12 http://www.itfacts.com/sida3.asp?nr=203 (2001-02-21) Preambeln till Elektroniska Tjänster.
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datera priser och produkter, detta samarbete innebär oftast att återförsäljaren skickar
information till Pricerunner var gång priserna ändras.

Tillhandahållandet av annonser och priser samt licensiering är att se som driftstjänster.
En drifttjänst består i att under en viss tid tillhandahålla viss program-eller hårdvara till en
kunds IT-system, till exempel ett nätverk eller en webbtjänst.13 Kunden betalar för an-
nonsering och licensiering men inte för att få sina priser presenterade, detta skulle stå i
strid med Pricerunners strävan att vara oberoende. I det första fallet rör det sig alltså om
leverantörens ansvar för fel vid utförande av kommersiella drifttjänster.

4.2.1 Fel i tjänsten

De fel som ofta inträffar vid drift av en webbsida är att sidan av tekniska skäl ligger nere
vilket gör att annonser inte kan serveras och att det blir ett avbrott i den service som li-
censiering innebär. Tekniska svårigheter kan också orsaka att fel banners/badges visas
på fel sidor, eller att fel produkter/priser visas. Ovanstående är exempel på problem som
Pricerunner haft, nedan utreds huruvida detta kan leda till felansvar och kontraktsbrott,
med utgångspunkt i standardavtalen IT-drift och Elektroniska tjänster. Som nämnts ovan
saknas i stort sätt tvingande regler på området, vilket understryker standardavtalens be-
tydande roll. Avtalet avgör vad som ska gälla mellan parterna. Den huvudsakliga förplik-
telsen för Pricerunner är att åstadkomma ett visst resultat. När prestationen avviker från
vad som avtalats är det ett fel i tjänsten. Kravspecifikationen är grunden för avtalet och
därmed även för kundens befogade förväntningar på Pricerunners prestation.

Leverantörens huvudsakliga ansvar enligt de flesta standardavtal är att utföra tjänsten på
ett fackmannamässigt sätt.14 Det finns även andra faktorer som påverkar vad som kan
anses avtalat mellan parterna och påverkar felbedömningen. Dessa faktorer kan vara
uppgifter lämnade vid marknadsföringen, uppdragsbeskrivningen, avtalat pris och eventu-
ella garantier från leverantörens sida.15

4.2.2 Kravspecifikationen

För att avgöra om fel föreligger måste avtalad prestation fastställas. Grunden för detta är
kravspecifikationen. Om en leverantör inte uppfyller sin förpliktelse enligt specifikationen
anses tjänsten felaktig. När det gäller driftsavtal går specifikationen främst ut på att fast-
ställa vilken servicenivå leverantören skall prestera.16  Partnerna bör specificera vilka ap-
plikationer som skall kunna verkställas, vilka operativsystem och databashanterare som
skall kunna användas, vilka delar av systemet leverantören skall tillhandahålla samt vilka
krav på kapacitet och lagringsmöjligheter som ställs på systemet. Det är viktigt att reglera
vilken tillgänglighet som skall gälla, vilka tidsperioder som kunden har tillgång till tjänsten,
till exempel kan leverantören garantera en tillgänglighet på 99 % under den tid då system-

                                                
13 Lindberg/Westman, s 364.
14 IT-drift p 2.3, Elektroniska Tjänster p 2.4.
15 Se t.ex. Elektroniska Tjänster p 1.1.
16 Se t.ex. IT-drift p 15.2, Elektroniska Tjänster p 13.1.
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et ar bemannat, 07.00-19.00 måndag till fredag. Det har också betydelse for hur lång
mätperioden är. Ifall mätperioden ar en månad i ovanstående exempel, kan driften ligga
nere i två och en halv timme utan att leverantören gör sig skyldig till avtalsbrott.17

I standardavtalet IT-drift, p 2.1,  görs en uttrycklig begränsning till att tjänsten endast
skall uppfylla de krav som anges i specifikationen.

4.2.3 Fackmannamässighet

IT-företagen har i sina båda driftsavtal IT-drift och Elektroniska tjänster angett att leve-
rantören skall utföra uppdraget på fackmannamässigt sätt.18 Konsumenttjänstlagen 4 §
innehåller också ett krav på fackmannamässighet. Köplagens felregler talar också om nå-
gon slags objektiv norm. Vad är egentligen fackmannamässighet i en ny bransch som IT-
branschen? Enligt propositionen till Konsumenttjänstlagen skall detta krav bedömas uti-
från en objektiv måttstock på grundval av t. ex. anvisningar och beskrivningar från olika
branscher.19Bratt skriver i kommentaren till standardavtalen att kravet på fackmannamäs-
sighet innebär att tjänsten skall utföras på ett sätt som inte väsentligt avviker från normal
standard vid samma typ av uppdrag.20

Köplagens regler om fackmannamässighet säger att  varan skall uppfylla antingen vad
som avtalats eller en objektiv norm:

Om inte annat följer av avtalet , skall varan
1.  vara ägnad for det ändamål för vilket varor av samma slag I allmänhet används
2.  vara ägnad for de särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet
måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens
sakkunskap och bedömning.21

Frågan är om bristande fackmannamässighet kan leda till felansvar. IT-drift och Elektro-
niska Tjänster anger inte huruvida fel föreligger ifall uppdraget inte utförs fackmässigt.
Med den naturliga följden av att ställa upp ett krav på fackmässighet är att avvikelser
medför att tjänsten anses som felaktig.

4.2.4 Uppgifter lämnade vid marknadsföringen

Kan det som sagts vid marknadsföringen räknas in som avtalad prestation? Denna syn-
punkt är viktig att ha i åtanke vid ingående av avtal och vid säljpresentationer. Om ett ju-
ridiskt ansvar kan bindas till uppgifter lämnade vid marknadsföringen, och en avvikelse
från det påstådda sker, finns en möjlighet betrakta detta som en avvikelse från utlovad
prestation och därmed utgöra ett fel i tjänsten, i slutändan avtalsbrott. IT-drift säger ing-
enting om detta. Jag menar att Pricerunners marknadsföring av en tjänst kan få betydelse

                                                
17 Lindberg/Westman, s 366-367.
18 p 2.3 respektive p 2, 4:e stycket.
19 Prop. 1984/85:110, s 157.
20 Bratt, http://www.itfacts.se/sida3.asp?nr=201 och 202, s 201-202.
21 KöpL 17 § 2 st och p.1 och 2.
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för hur man skall bedöma om tjänsten är felaktig eller inte, även om detta inte regleras
direkt i standardavtalet. 18 § KöpL och 10 § KtjL stadgar att en tjänst/vara skall anses
felaktig om prestationen avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av
tjänstens eller varans beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på
avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid marknadsföringen har
lämnats av leverantören, branschorganisationen eller i något tidigare säljled. Tjänster är
inte möjliga att granska i förväg på samma sätt som varor och detta skulle kunna vara ett
skäl till att man ändock måste tillmäta marknadsföringen större betydelse vid avtal om
tjänster än vid avtal om varor. Knepig teknologi och fackspråk gör ofta leverantören till
experten och kunden kan därför jämställas med konsumenten i en konsu-
ment/näringsidkare relation, detta är ett skäl till att tillmäta en analogi med KtjL betydelse.

4.3 Utomobligatoriska förhållanden och felansvar

Detta avsnitt handlar om Pricerunners ansvar gentemot konsumenter och återförsäljare
med vilka inget avtalsförhållande föreligger. Konsumenten betalar inte för att använda
tjänsten och återförsäljare betalar inte för att listas i databasen, varför man lätt kan tro att
dessa inte kan kräva något ansvar av Pricerunner om de lider skada till följd av fel i
tjänsten. En återförsäljare kan hävda att Pricerunner har satt företaget i en dålig dager när
man visat fel priser. En konsument kan känna sig lurad om denne köper en produkt i tron
att det är den billigaste, för att sedan hitta samma produkt hos en annan återförsäljare till
ett billigare pris.

De problem som kan uppkomma, och i viss mån har uppkommit, kan sammanfattas som:

skadeståndsskyldighet till följd av
• ekonomisk skada för konsument som köpt en produkt dyrare än nödvändigt eller åkt

lång väg för att köpa en produkt på ett visst ställe som sedan visare sig inte sälja till det
förväntade priset.

• inkomstbortfall för återförsäljare
• försättande av återförsäljare i dåligt ljus

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta denna
skada enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL). I detta fall handlar det dock inte om
vare sig person eller sakskada. SkL stadgar ansvar för ren förmögenhetsskada vilket en-
ligt  2 kap 4 § definieras som ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att
någon lider person- eller sakskada. Huvudregeln i skadeståndslagen vad gäller ren för-
mögenhetsskada ålägger skadevållaren skadeståndsskyldighet endast då skadan vållats
genom brott. 2:4 Skl stadgar att ”den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott
skall ersätta skadan enligt vad 1-3 §§ är föreskrivet i fråga om person- och sakskada".
Med brott i avse här handling eller underlåtenhet som utgör brott i brottsbalkens mening
22. Det betyder att Pricerunners handlande, att visa inkorrekta priser, måste vara ett brott
för att ansvar enligt SkL ska uppstå. Det finns dock regler som stadgar ersättnings-
skyldighet även för handlingar som inte är brottsliga. Ren förmögenhetsskada är ett rela-
tivt nytt begrepp som infördes genom skadeståndslagen 1972. Anledningen till begrep-

                                                
22 Karnov s 1132.



18

pets införande var att man ville ha ett enklare begrepp än tidigare använda direkt tillfogad
allmän förmögenhetsskada.23

Från ovanstående huvudregel finns vissa undantag. 1:1 Skl stadgas  att SkL ”endast gäller
om ej annars är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler
om skadestånd i avtalsförhållanden”. Med andra ord gäller undantag för avtalsförhållan-
den, områden där speciallagar finns samt överenskommelser om utökat ansvar. Det sist-
nämnda omfattar både lagbestämmelser och allmänna avtalsrättsliga grundsatser härrö-
rande från praxis. I 2:4 SkL definieras vad som ansågs vara gällande rätt beträffande ren
förmögenhetsskada. Någon ändring av denna, eller hinder mot rättsutveckling i praxis var
inte avsedd. Ett motsatsslut, dvs att ingen annan grund för skadeståndsansvar vid ren
förmögenhetsskada kan förekomma, skall därför inte göras.24 Skadestånd kan utgå om
Pricerunner bryter mot någons upphovsrätt eller om markandsföringen är olaglig eftersom
detta regleras i special lagar25.

För att motivera skadeståndsansvar för vissa icke brottsliga handlingar även beträffande
ren förmögenhetsskada har begreppet rättsstridighet använts. Ett rättsstridigt handlande
har ansetts kunna grunda skadeståndsskyldighet även om det ej är brottsligt. Samma be-
grepp har också använts för att begränsa skadeståndsansvar.26 I praxis har undantag från
huvudregeln gjorts.27 Med andra ord går Pricerunner inte säkra från skadeståndsanspråk
även om det inte gör sig skyldiga till något brott, skadestånd skulle kunna utdömas om
Pricerunners handlande anses vara rättsstridigt. Eftersom rättsbruket på Internet är långt
ifrån färdigutvecklat kan man tänka sig att det i framtiden kommer att finnas något slags
krav på att information som vänder sig till konsumenter måste vara oberoende och pålit-
ligt.  Om kravet inte uppfylls skulle handlandet eventuellt ses som rättsstridigt.

Det bästa är att på sidan ha en friskrivningsklausul, detta minskar ansvaret avsevärt. Den
negativa aspekten på detta är dock att det i användarens ögon kan skvallra om opålitlig-
het.

                                                
23 Prop. 1972:5 s.451.
24 Prop. 1972:5 s.568.
25 54 § URL och 29 § MFL.
26 Hellner s 66, Skadeståndsrätt .
27 NJA 1987 s 692 skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriskt förhållande ålades
utan straffbart vållande, se även NJA 1996 s 700.
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5 Integritets- och marknadsrättsliga
aspekter

Det finns inget krav på att vara medlem för att använda Pricerunners tjänst. En besökare
som anmäler sig som medlem hos Pricerunner lämnar sin e-mailadress. Den nye med-
lemmen får nyhetsbrev en gång i veckan och kan även använda sig av vissa funktioner
(t.ex. Price alert) som kräver medlemskap. Nedan diskuteras huruvida Pricerunners
medlemsdatabas för nyhetsbrevsprenumerationer står i överens med Personuppgiftslagen
(PUL) och Marknadsföringslagen (MFL). Även andra marknadsföringsmetoders över-
ensstämmelse med MFL diskuteras, bl. a. huruvida det finns risk för att göra sig skyldig
till vilseledande reklam.

5.1 Lagstiftning och utomrättsliga regler

Marknadsföringslagen (1995:450) ger en generell och övergripande reglering. Lagen
kompletteras av produktspecifika och mediespecifika regler. Utomrättsliga regler har en
stor betydelse vid tolkning av vad som är ”god marknadsföringssed”, bl. a Internationella
handelskammarens (ICC´s) grundregler och riktlinjer för reklam och marknadsföring på
Internet. Konsumentverkets riktlinjer publicerade i Konsumentverkets författningssamling
(KOVFS) utgör också en källa till vad som gäller inom området. Personuppgiftslagen
(1998; 204) som utarbetats mot bakgrund av direktiv 97/46/EG om behandling av per-
sonuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (teleda-
taskyddsdirektivet) är tillämplig på  insamling och användning av medlemsdatabasen.

5.2 Marknadsföringslagens tillämplighet

Pricerunners marknadsföringsåtgärder syftar inte till att konsumenter ska köpa en viss
produkt. Marknadsföringens mål är att locka besökare till www.pricerunner.com, ju mer
besökare som kommer till sidan, ju mer pengar finns att tjäna på reklamförsäljning. Det är
i detta samanhang viktigt att påpeka att intäkterna inte kommer från konsumenten. Servi-
cen på Pricerunner.com är gratis. Ovan har redogjorts för de olika sätt som Pricerunner
tjänar pengar på, det handlar om att indirekt tjäna pengar på konsumenterna. Den första
frågan som bör ställas är huruvida marknadsföringslagen ar tillämplig i detta fall. Lagen
tillämpas då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin närings-
verksamhet (2 §). Pricerunners produkt är en tjänst och faller därmed under definitionen i
3 §. Att tjänsten är gratis torde inte vara av betydelse. Marknadsföring definieras i sam-
ma paragraf, andra stycket, som ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är
ägnad att främja avsättningen av och tillgången av produkter”. Banner-reklam i nätverk
och nyhetsbrev är åtgärder som faller in under denna definition, då det förhoppningsvis
resulterar i att fler besökare, oftare använder tjänsten vilket ökar underlaget för Pricerun-
ners intäkter (högre trafik ger högre kostnader för annonsörer och skapare värdefullare
statistik). Av dessa påståenden drar jag slutsatsen att marknadsföringslagen är tillämpig i
det aktuella fallet, trots den något annorlunda situationen.
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5.3 Vilseledande reklam

Pricerunner marknadsför sig mot konsumenter huvudsakligen genom bannarreklam i olika
nätverk samt nyhetsbrev till medlemsdatabasen. Andra former av marknadsföring är vi-
rala marknadsföringskampanjer28, affiliateprogram29 och listning på sökmotorer, de rätts-
liga frågorna kring detta lämnas dock utanför denna framställning.

 I Marknadsföringslagens (MFL 6 §) stadgas ett förbud mot påståenden eller framställ-
ningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller annan näringsidkares
verksamhet. Detta gäller särskilt framställningar avseende produktens art, mängd, kvali-
tet, pris, grunder för prissättning och betalningsvillkor (3 § 2st 2 och 3 punkten).  En in-
tressant synpunkt är huruvida man kan säga att Pricerunner marknadsför alla de återför-
säljare och produkter som finns i databasen. Om så skulle vara fallet skulle det så fort ett
pris visas fel vara frågan om vilseledande marknadsföring från Pricerunners sida. Det som
talar för att Pricerunner inte kan ställas inför den typen av ansvar är dels friskrivningar
som förekommer på sidan och dels att man inte skulle kunna definiera en oberoende lista
av återförsäljare som marknadsföring. Gula Sidorna anses ju till exempel inte vara mark-
nadsföring (såvida man inte betalar för en större annons), inte heller anses oberoende tid-
ningars nyheter vara marknadsföring av t.ex. en ny produkt som presenters i en oberoen-
de artikel. Hela detta resonemang sammanhänger med frågan om Pricerunner är obero-
ende eller inte. Det mesta talar för att Pricerunner är oberoende: inga återförsäljare beta-
lar för att listas, listningen sker enligt principen billigast högst upp dyrast längst ner och
detta går inte att påverka, dessutom listas alla återförsäljare vare sig de vill eller inte. Av
ovanstående understryks hur viktigt det är för Pricerunner att priser och produkter verkli-
gen är korrekta i varje tillfälle.

En banner som ger budskapet att databasen är 100 % korrekt och att 100 % av alla
återförsäljare listas är ett klart fall av vilseledande reklam enligt 6 § 2st 1p (avseende va-
rans kvalitet).  Varan utgör som nämnts ovan av den tjänst som finns på
www.pricerunner.com. Den tjänsten täcker inte in alla återförsäljare i hela landet. Det
skulle vara omöjligt, eller i varje fall kräva orimligt mycket arbetstid,  att täcka in alla
återförsäljare i alla städer som säljer en viss produkt. Och det är inte heller nödvändigt
eftersom de stora aktörerna (i Sverige t. ex. OnOff, Siba) har en sådan stor del av mark-
naden att det inte är möjligt för en liten återförsäljare i en mindre stad att slå dessa aktö-
rers priser. De stora aktörerna är de som styr marknaden varför de är de enda relevanta
att lista i ett prisjämförande sammanhang. Ett budskap till allmänheten att Pricerunner all-
tid presenterar det bästa priset är på däremot inte ett vilseledande budskap på samma
sätt som att säga att ”Vi täcker 100 % av marknaden”.

                                                
28 Viral marknadsföring är mun till mun marknadsföring, även kallat ”mousetomouse”, ett exempel på viral
marknadsföring är hotmails budskap i slutet på alla e-mail sända via hotmail  ”Get free e-mail from hot-
mail.com” som på 3 månader fick 5 miljoner Internetanvändare att öppna hotmailkonto.
29 Se under 7).
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Andra fall där Pricerunner skulle kunna göra sig skyldiga till falsk marknadsföring är situ-
ationer där man gentemot licensieringspartners anger en 100 % leverering av produkten
med vetskapen om de tekniska problem som kan göra att sidan ligger nere under vissa
(visserligen korta) perioder. Detta handlar dock om inomobligatoriska förhållanden där
avtalet och kravspecifikationen får avgöra frågan.

I detta avsnitt skall även kort beröras vad som utgör god marknadsföringssed enligt
ICC´s Riktlinjer for Reklam och marknadsföring på Internet.

5.4 Nyhetsbrev och medlemsdatabas

Pricerunner har en databas på ca 25000 medlemmar. Dessa har samlats in via hemsidan,
bl.a. i samband med tävlingar och andra reklamkampanjer. De uppgifter som lämnas av
en användare som önskar bli medlem är e-mailadress, vilket är obligatoriskt, mobiltele-
fonnummer, postnummer och namn, de tre sistnämnda är frivilliga. Varje vecka skickas
nyhetsbrev  ut till de personer som är registrerade i medlemsdatabasen,  detta är att anse
som en marknadsföringsåtgärd trots att detta inte är en aktivitet som vänder sig till all-
mänheten eller en större krets, utan är en åtgärd som vänder sig till enskilda individer.
Diskussionerna kring nyhetsbrev och så kallade "spam", oönskade massutskick av e-
mail, har varit många. Det finns inget generellt förbud i Sverige mot kommunikation i form
av e-mailmassutskick, tvärtom finns det skäl att anta att utskick av e-mail, om de riktar
sig till allmänheten, omfattas av skyddet  i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).30 Frågan är
om man kan säga att nyhetsbreven riktar sig till allmänheten när det rör sig om en begrän-
sad mängd e-mailadresser i en databas? Enligt databasregeln i YGL 1kap 9 § skyddas
den typen av internaktiv tjänst som finns på Pricerunner.com.

Artikel 5.6  i ICC´s riktlinjer stadgar att reklam och marknadsföring inte får skickas till
användare som klart angivit att de inte vill ha denna typ av meddelanden, det är viktigt att
det finns en möjlighet att ”avprenumenera”. Om inte denna anmälan om önskan att inte ta
del av ytterligare reklammeddelanden respekteras betraktas den fortsätta marknadsfö-
ringen som otillbörlig. Det är även viktigt att inte inkludera personer i medlemsdatabasen
utan att klart angiva detta. Distansavtalsdirektivet, artikel 10, stadgar att vissa former av
marknadsföringsmetoder endast är tillåtna om kunden givit sitt samtycke på förhand. I
Direktivet 97/96/E (Teledataskyddsdirektivet) stadgas att när tekniken möjliggör indivi-
duell kommunikation, t. ex. e-mail, skall dessa endast få användas när konsumenten inte
klart motsätter sig detta. Personuppgiftslagen (PUL) stadgar att personuppgifter inte får
behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om den registrerade hos den per-
sonuppgiftsansvarige skriftligen anmält att han eller hon motsätter sig detta (10 §). Med
andra ord är det absolut nödvändigt för Pricerunner att avregistrera en medlem från ny-
hetsbrevet om denne uttryckligen ber om det.

Beträffande innehållet i och användandet av medlemsdatabasen finns regler i Personupp-
giftslagen (PUL) som Pricerunner bör tänka på. PUL har instiftas i syfte att skydda män-

                                                
30 Mediekommitten påpekade i SOU 1997:49 s 170 ff., att massutskick av elektronisk post omfattas  av 1
kap 6§ YGL.
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niskor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter (1
§). Lagen är skriven mot bakgrund av EG-direktivet (97/46/EG). Varje brott mot be-
stämmelserna kan leda till skadestånd och i vissa fall kan även straff komma i fråga. En
särskild tillsynsmyndighet, Datainspektionen, med långtgående befogenheter, övervakar
tillämpningen av reglerna. 31 PUL reglerar behandlingen av personuppgifter (1 §) Defini-
tionen av detta begrepp finna i 3 § ”All slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person som är i livet”. Detta innebär att all typ av information som
kan hänföras till en person. En uppgift som kan vara till synes anonym kan också vara
hänförlig till en viss person, även om inte den personuppgiftsansvarige själv förfogar över
uppgifter som gör en identifiering möjlig.32 Alla former av hantering av personuppgifter
omfattas av begreppet ”behandling” som definieras i 3 §, ”varje åtgärd eller serie av åt-
gärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller
inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvin-
ning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat till-
handahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller
förstöring”.33

Mot denna bakgrund anser jag att e-mailadresser kan räknas in som personuppgifter,
trots att en person kan ha en e-mailadress som inte säger någonting om personen i fråga.
Att samla in och använda sig av e-mailadresser på det sätt som Pricerunner gör faller in
under begreppet behandling. PUL är alltså tillämplig på Pricerunners medlemsdatabas
och härav följer att Pricerunner måste iaktta nedanstående åtgärder.

Först och främst bör en personuppgiftsansvarig utses, personuppgiftsansvarig är den som
ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med behandlingen av perso-
nuppgifter (3 §). Sedan bör en anmälan till datainspektionen att man avser att upprätta ett
kundregister eller medlemsregister ske (36 § PUL). Detta gäller dock inte om det finns
ett personuppgiftsombud (37 §), det är dock lika bra att göra detta eftersom det i vilket
fall krävs anmälan av inrättat personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsombud är den fy-
siska person som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se
till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt (3 §). Vidare gäller att
samtycke skall inhämtas från de registrerade (10 §), detta gör man enklast genom att man
på hemsidan förklarar att man har för avsikt att föra kundregister och ett formulär där de
registrerade kan lämna sitt samtycke. Det är inte nödvändigt med skriftligt samtycke men
kan vara bra ur bevissynpunkt. Det bör också observeras, vilket även påpekats ovan, att
personuppgifter inte får behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, om den
registrerade hos den personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält att denne motsätter sig
sådan behandling (10 §).

5.5 Ansvarsfrågor

De ansvarsfrågor som kan bli aktuella vid brott mot MFL är förbud och åläggande att
lämna information (14-20§§), dessa kan förenas med vite (19§). Det förekommer även

                                                
31 Personuppgiftsförordningen SFS 1998 1191 2§.
32 SOU 1997 39 s 338.
33 SOU 1997 39 s 332.
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en s.k. marknadsstörningsavgift som ligger mellan 5.000-500.0000 kronor (22-28 §§).
Om en skada uppkommer för en konsument eller näringsidkare till följd av brytande av
ett förbud, föreläggande eller föreskrit som meddelats med stöd av MFL, kan näringsid-
karen bli skyldig att utbetala skadestånd (29§).
Brott mot PUL kan resultera i skadestånd (48 §) för den personuppgiftsansvarig. Ännu
allvarligare är 49 § som stadgar böter eller fängelse upp till två år om brottet är grovt.
Även oaktsamhet kan leda till fängelse varför det är av största vikt att iaktta PULs regler.
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6  Immaterialrättsliga aspekter

Tekniken spelar en stor roll för nya skyddsbehov och förändrade skyddsmöjligheter. Digita-
liseringen har haft stor betydelse för området och är idag en nyckelfaktor med omvälvande
effekter på upphovsrätten som sådan och för framväxten av nya ekonomiskt betydelsefulla
skyddsobjekt som datorprogram och databaser.34 Detta avsnitt avser att ge en beskrivning
av några av de ensamrätter som aktualiseras vid driften av en onlinetjänst som Pricerunners.
För att Pricerunner ska kunna ta betalt för vissa tjänster som bygger på informationsbear-
betning måste Pricerunner ha ensamrätten till behandlingen av denna information. En annan
vinkel beträffande skydd för databaser och information på Internet är vilken information
Pricerunner har rätt att ta från andra aktörer. Vid uppbyggandet av databasen med priser
och produkter har vissa problem uppstått som är av immaterialrättslig karaktär, bl. a. med
en av de största återförsäljarna i Storbritannien, Currys. Detta är oroväckande med tanke
på att ett liknande fall i Storbritannien gick till domstol och vars utfall inte är till Pricerunners
fördel. Detta fall beröres nedan. Vid bedömningen av vad som anses vara en databas enligt
upphovsrättslagen (URL) belyses ett svenskt prejudikat som är intressant ur båda ovanstå-
ende perspektiven.

6.1 Hur skall Pricerunners databas med priser och produkter
klassificeras och erhålla immaterialrättsligt skydd?

Den aktuella lagen på området är lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(URL), som har ändrats flera gånger för att vara i överensstämmelse med EU:s regelverk
på området. I direktivförslaget (COM(92)24) från januari 1992 presenterade kommis-
sionen sina ställningstaganden till databaser. Fyra år senare kom direktivet 96/9/EEG,
som skulle vara infört i medlemsländerna 1998. Alla slags sammanställningar räknas som
databaser, inte bara elektroniska. Av direktivet framgår att allmänna upphovsrättsliga
principer är tillämpliga på databaser. Det upphovsrättsliga skyddet kompletteras sedan av
en konkurrensrättslig regel, ett 15-årigt skydd mot otillbörligt uttag  och återanvändning
av väsentliga delar av material ur sådana baser (”extraction right”). Detta är ett investe-
ringsskydd som inte har något att göra med upphovsrätt och det är detta som är det
verkligen nya. Sedan 1960 har en liknande tanke funnits i de nordiska ländernas regler
om katalogskydd, som nu ändrats för att överensstämma med databasdirektivet. 35 Med
ett investeringsskydd menas att någon har investerat i att samla och sammanställa data på
visst sätt och erbjuder detta i en bas, detta har föranlett reglerna sui generis36 om otill-
börliga uttag och utnyttjanden av väsentliga delar ur en databas under en tid av 15 år,
utan att materialet som sådant är skyddat.37 Enligt URL kan tre typer av skydd bli aktu-
ella för databaser, antingen som ett litterärt eller konstnärligt verk enligt 1§ 1st, som sam-
lingsverk enligt 5§, eller under katalogskyddet i 49§ URL.

                                                
34 Levin, s 15.
35 Levin, s 32.
36 sui generis betyder ”av sitt eget slag”, ett avtal sui generis är sålunda ett avtal som inte kan inordnas
under någon annan känd avtalstyp.
37 Levin, s 122.
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Vid avgörande om upphovsrättslig status hos en databas bör man skilja mellan basens
struktur och dess innehåll. Det är viktigt att uppfylla kravet på verkshöjd för upphovs-
rättsligt skydd enligt 1 § 1st URL och 5 §. Verkshöjd är ett krav på individuellt och and-
ligt skapande med självständighet och originalitet. Prestationshöjd däremot, handlar om
att skydda en investering och en prestation bakom ett verk. Prestationshöjd är extra vik-
tigt vid katalogskyddet i 49 §.

6.2 Litterärt eller konstnärligt verk 1§1st

För alla former av upphovsrätt gäller att de skyddas genom att ett verk skapas, det finns
inget formkrav. Huvudregeln är ett skydd på 70 år efter upphovsmannens dödsår.
Enligt 1§1st skyddas varje litterärt eller konstnärligt verk, ”oavsett om det är:

1. Skönlitterärt 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.”

Lagtextens formulering åsyftar inte någon litterär eller konstnärlig värdering. Även ett ”dåligt”
verk är ett verk i URLs mening. Det ställs inget generellt krav på estetisk kvalitet eller este-
tiskt syfte. Rent beskrivande verk åtnjuter skydd på samma sätt som ”konstnärliga” verk.
Den avgörande kvalifikationen för upphovsrätt är istället om ett alster är ett ”verk” i lagens
mening. Grundläggande för skydd är originalitet. Detta är ett krav på verkets ursprunglig-
het och individualitet. För att erhålla upphovsrättsligt skydd måste alstret uppvisa en viss
självständighet och individualitet i förhållande till alster av samma slag. Detta tillsammans
med kravet på originalitet är vad som kallas ”verkshöjd”. I realiteten har detta även givit
utrymme för en kvalitativ värdering, om än objektiviserad. I EG-rätten finns inte något ut-
rymme för en sådan kvalitetsnivå. I enlighet med direktiven om datorprogram (artikel 1.3),
databaser (artikel 3.1) och i skyddstidsdirektivet 93/98/EEG (artikel 6) uttalas att originali-
tetskravet för upphovsrätt innebär ett verk som är resultatet av upphovsmannens egna intel-
lektuella skapande. Verket måste vara skapat av upphovsmannen själv och får inte vara en
efterbildning. Det finns även ett krav på att verket måste vara skapat av en människa.38 Pri-
cerunners databas är ju till hälften skapad av människor (det manuella insamlandet av priser
och produkter) och till hälften skapat av en intelligent agent.  Den intelligenta agenten är
dock programmerad av en människa, frågan är om man skulle kunna se den intelligenta
agenten som ett hjälpmedel eller instrument. I sådant fall innebär det inte att verket anses
skapat av den intelligenta agenten. Det som talar för att Pricerunners databas bör åtnjuta
skydd enligt ovanstående paragraf är dels att kravet på originalitet och självständighet måste
anses vara uppfyllda och framför allt rättsfallet NJA 1995 s 256, se nedan, där en liknande
databas ansågs upphovsrättsligt skyddad enligt 1§.

                                                
38  Levin, s 64,65.
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6.3 Samlingsverk enligt 5§

Databasens uppbyggnad och struktur måste uppfylla verkshöjdskriteriet (originalitet). Det
kan vara svårt att uppnå verkshöjd på register över lager, beställningar m.m. med det är
inte omöjligt.39 En databas, som består av en sammanställning av flera upphovsrättsligt
skyddade verk eller delar av verk, kan skyddas som ett s.k. samlingsverk (5 §). Urvalet
eller arrangemanget måste ha tillkommit genom en individuellt skapande verksamhet för
att erhålla skydd. Detta originalitetskrav är inte uppfyllt om urvalet och sammanställningen
sker mer eller mindre mekaniskt. En databas som är uppbyggd av enskilda informations-
element kan inte skyddas som samlingsverk. Skyddet för samlingsverk tar sikte på data-
basen som helhet, sammanställningen och urvalet. För att ett utdrag från databasen skall
anses som intrång i upphovsrätten till samlingsverket, måste utdraget innehålla de sär-
präglade element som är utmärkande för sammanställningen och urvalet. Därav måste
hela, eller mycket stora delar av databasen kopieras för att det skall anses som intrång i
upphovsrätten.40 Skaparen av verket har alltså inte rätt till de enskilda delarna utan till
verket som helhet. Om priserna i återförsäljarens databas anses vara självständiga im-
materialrättsligt skyddade verk och inte endast ses som enskilda informationselement kan
Pricerunners databas, som innehåller dessa priser, falla in under definitionen för samlings-
verk. Det är databasen som helhet som är av betydelse i detta fall och hur sammanställ-
ningen skett, inte de ingående verken. Man kan diskutera om sammanställningen och ur-
valet är individuell och särpräglande när Pricerunners strävan är att inkludera alla priser
och produkter. Insamlandet sker mestadels på mekanisk väg genom ”webbtrackaren”
(den programmerade intelligenta agenten) och det är troligare att priser och produkter
beaktas som enskilda informationselement än som egna verk. Med andra ord är det svårt
att få in Pricerunners databas under samlingsskyddet. Databaser hos återförsäljare och
tillverkare skulle lättare falla in under samlingsskyddet. Detta är ett bra argument för att
Pricerunners kopiering av deras priser är laglig eftersom man bara tar delar av databasen
och ett intrång kräver att databasen i sin helhet kopieras.

6.4 Katalogskyddet i 49§

Om man inte uppnår verkshöjd kan istället katalogregeln vara aktuell. Katalogskyddet är en
s.k. närståenderättighet till upphovsrätten med en kortare skyddstid (15 år), jämfört med
upphovsrättens 70 år. URLs 49 § stadgar ”den som har framställt en katalog, en tabell eller
annat dylikt arbete i vilket stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av
en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det
tillgängligt for allmänheten”. Skyddsformen passar bra för faktadatabaser på en webbsida
där osäkerhet råder om huruvida kraven för upphovsrättsligt skydd är uppfyllda. För att en
sammanställning skall skyddas krävs antingen att den innehåller ett stort antal uppgifter eller
att den ända är resultatet av en stor investering.41 Exempel på samlingar med ett så stort
antal uppgifter att de bör betraktas som skyddsföremål är telefonkataloger, tidtabeller och
samlingar av valuta- och börskurser. På samma sätt som för det upphovsrättsliga skyddet till

                                                
39  se NJA 1995 s 256.
40 Lindberg/Westman, s 192-193.
41 Prop. 1996/97:111 s 55.
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sammanställningar avser katalogskyddet arbetet som sådant och ger alltså inte något skydd
för de särskilda uppgifter som har sammanställts.42 Det sistnämnda talar för att Pricerunners
tagande av priser från andra databaser inte är ett upphovsrättsligt intrång eftersom bara vissa
utvalda element (priser/produkter) tas och inte hela databasen, detta under förutsättning av
att återförsäljares/tillverkares databaser faller in under katalogskyddet.

Arbetet och investeringen bakom Pricerunners databas borde kvalificera in under rekvi-
sitet ”väsentlig investering” i 49 § med tanke på den investering som ligger bakom
webbtrackaren, den intelligenta agenten samt det manuella insamlandet av både priser
och produkter. I skrivande stund innehåller databasen 50000 produkter och 30000 pri-
ser vilket måste räknas som ett stort antal uppgifter. I propositionen nämns även att
skyddet passar bra för faktadatabaser eller för länksamlingar på en webbsida. Databasen
borde sålunda falla in under 49 § och omfattas av katalogskyddet.

Intressant att diskutera är även huruvida www.pricerunner.com som webbsida kan ses
som ett dataprogram och därmed åtnjuta upphovsrättsligt skydd som litterärt verk.
Webbsidor skapade i HTML-kod utgör ett mellanting mellan vanliga textfiler och da-
torprogram. Det finns stora likheter med en vanlig ordbehandlingsfil som genererar en viss
layout och en webbsida, skillnaden är att HTML-koden ger instruktioner till webbläsa-
ren. Ett datorprogram fungerar genom att koden tolkas eller kompileras av en interpre-
tator eller en kompilator, detta händer inte vid läsningen av ev. webbsida. Vidare finns
det villkorsstyrning, stöd för input, hos de flesta datorprogram men inte i HTML-kod.
Dessutom passar inte de speciella regler som finns beträffande datorprogram för HTML-
kod.43 Lindberg Westman anser dock inte att webbsidor skrivna i HTML-kod kan ses
som datorprogram i URLs mening.44

6.5 Innebörden av ett upphovsrättslig skydd

Ett upphovsrättsligt skydd innebär  enligt 2§ URL en uteslutande rätt för upphovsmannen
att förfoga över verket genom att framställa exemplar därav och genom att göra verket
tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbet-
ning, i annan litteratur eller konstart eller i annan teknik.

Det som är viktigt att skydda för Pricerunner (förutom själva företagsidén och koncep-
ten) är informationen i databasen. Flera av Pricerunners intäktsströmmar är beroende av
att företaget har en ensamrätt att framställa och tillgängliggöra informationen. Servicen på
Pricerunner.com är en gratis konsumentservice och avsikten är att konsumenter skall an-
vända sig av den. Pricerunner måste skydda sig mot att konkurrenter på ett otillbörligt
sätt använder information som finns i databasen, inte bara priser och produkter utan även
köpråd och produktrecensioner.45  Beroende på vilken typ av skydd databasen åtnjuter,
blir intrångsbedömningen olika. Intrånget för sammanställningen som sådan är begränsat

                                                
42 Prop. 1996/97:111 s 13.
43 Bender, Hanne, s 75 se s 158 i LW.
44 Linderg/Westman, s 159.
45 Se Hypertextlänkars upphovsrättsliga status under 7.
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och tar sikte på användningen av databasen som helhet, det vill säga man kan inte ankla-
ga någon för att personen kommit in och tagit enskilda priser, utan endast om personen
kopierat hela, eller väsentliga delar av databasen. Om databasen är ett självständigt verk
är skyddet vidare. Då kan en person göra sig skyldig till intrång om särpräglade element
kopieras. Detta är ett tänkbart scenario, vi tänker oss ett företag med en webbsida, som
bland annat presenterar de fem bästa priserna på fem olika produkter, som går in syste-
matiskt och hämtar information från www.pricerunner.com. De fem bästa priserna skulle
då vara särpräglade element eftersom databasens syfte är att sortera fram de lägsta pri-
serna.

I 2 kap URL finns bestämmelser om inskränkningar i den ekonomiska ensamrätten som
tillfaller upphovsmannen. Dessa bygger på en avvägning mellan upphovsmannens intres-
sen av ensamrätt och intressen som samhället och enskilda har av att förfoga över verket.
Inskränkningarna ger i vissa situationer rätt att förfoga över verket som enligt huvudregeln
skulle vara förbehållet upphovsmannen. Enligt 12 § får var och en framställa enstaka ex-
emplar av verk för enskilt bruk om verket är offentliggjort. Definitionen på offentliggjort
finns i 8 §. Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten.
Informationen på www.pricerunner.com kan sägas vara tillgänglig för allmänheten efter-
som vem som helst, utan lösenord, kan gå in och hämta informationen. Detta innebär
dock inte att besökaren kommer direkt in i databasen men det skulle vara möjligt att ko-
piera databasen genom att skriva ner alla priser och produkter som presenteras även om
detta skulle innebära ett stort och tidskrävande arbete som dessutom skulle behöva kon-
stant uppdatering. Juridiska personer kan inte stödja sig på bestämmelsen om användning
för enskilt bruk. Därför finns det en möjlighet att betrakta ovanstående scenario som in-
trång i databasen, under förutsättning av att nerladdning, utskrift eller utmatning sker.
Nerladdning anses som exemplarframställning och kopiering som mångfaldigande av ett
verk.46

I princip råder det enighet om att bildskärmsframställning innebär ett upphovsrättsligt
förfogande.47 Inskränkningarna i rättigheterna är beroende av om det rör sig om visning
eller framförande. Visning är när ett konstverk eller ett fotografi visas på en skärm. Da-
torprogram eller litterära texter är inte lika nära kopplade till exemplar och när dessa vi-
sas på en skärm. Det är det andliga innehållet som är det viktiga, inte utseendet, detta
kallas därför för framställning.48 Pricerunners priser och produktnamn ligger närmare da-
torprogram i detta sammanhang.

Skyddet för databasen innebär att Pricerunner är den enda som får använda sig av den till
annat än för enskilt bruk. Katalogskyddet har en giltighetstid på 15 år efter det att arbetet
framställdes 49, men då databasen bearbetas varje dag börjar en ny skyddstid löpa efter
varje bearbetning.

                                                
46 Prop. 1996/97:111 s 13.
47 Lindberg/Westman, s 198.
48 Lindberg/Westman, s 199.
49 49§2st URL.
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Katalogskyddet tillkommer framställaren. Med detta förstås det företag som ligger bak-
om framställningen. Företaget blir omedelbart bärare av skyddet när produkten utarbe-
tats inom företaget av flera personer. Det finns situationer då en enskild person som är
anställd kan utföra ett arbete som berättigar till skydd, på grund av anställningsavtalet
torde dock så gott som alltid rätten att åberopa skyddet övergå till företaget.50

6.6 Är det tillåtet att systematiskt ladda ner priser från
återförsäljares databaser utan tillstånd?

Detta avsnitt utreder Pricerunners möjlighet att använda sig av andra databaser vid upp-
byggnaden av sin egen databas. Vi rör oss nu inom området om skydd mot databaser.
Med detta menas det skydd som återförsäljaren har mot att dennes information blir ned-
laddad i andra databaser. Själva lagringen av ett verk är utan tvekan att betrakta som ett
mångfaldigande. Härvid måste det vara klarlagt att priserna i en återförsäljares databas
anses skyddade som ”verk” under URL, men låt oss förutsätta att så är fallet mot bak-
grund av det ovan sagda om Pricerunners databas. Inskränkningar i lagringsskyddet finns
beträffande enskilt bruk men här rör det sig inte om en privatperson utan om ett företag
(Pricerunner). Det handlar dock inte om att Pricerunner utnyttjar hela verket utan endast
en del. I denna situation handlar det om att Pricerunner matar in priser från en databas till
sin egen. Denna inmatning kan ses som exemplarframställning, men det är tillåtet om den
del som inmatas kan ses som ett citat av ”verket”. Var och en får citera ur offentliggjorda
verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamå-
let.51 Ett godkänt syfte med citatet är att belysa det andra verket 52, vilket skulle kunna
sägas att Pricerunner gör när de visar priser, de belyser prissituationen. Det är däremot
inte tillåtet att i en databas ta in de bästa delarna ur ett annat verk bara i syfte att vidare-
befordra dessa och göra den egna produkten mer användbar. Detta är något som Pri-
cerunner kan utnyttja till sin fördel i situationen att ett företag tar priser från Pricerunners
databas - tar ut t.ex. de fem billigaste produkterna eller återförsäljarna för att använda
denna information i sin verksamhet. På samma sätt talar det emot Pricerunner att citat
från databaser är tillåtna. Detta tar oss dock tillbaka till frågan om skydd för databaser
och nu talar vi om skydd mot databaser. Ett citat får inte innebära ett substitut för origi-
nalverket, vilket man kan säga att listningen av priser på www.pricerunner.com gör efter-
som besökaren inte behöver surfa runt på olika återförsäljares hemsidor efter ett besök
på Pricerunner. Om citatet innebär ett substitut för originalverket borde rättfärdigheten
inte vara lika stark. Utnyttjande av delar av verk som ofta sker i samband med databas-
produktion kan sällan betraktas som upphovsrättsligt godtagbara citat.53  Detta skulle
kunna innebära problem för Pricerunner i framtiden. Det bästa är att ha upphovsmannens
(i detta fall återförsäljarens eller tillverkarens) tillstånd för att ta information från deras
hemsidor.

                                                
50 Prop. 1996/97 s.14.
51 22 § URL.
52 Prop.1992/93:214, Ändringar i URL, s 77.
53 Lindberg/Westman, s 202.
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6.7 NJA 1995 s 256

Rättsfallet ger exempel på vad som anses utgöra en databas som åtnjuter skydd enligt
URL, vad anses vara intrång i databasen samt vilka typer av sanktioner som blir aktuella.
Fallet talar för att Pricerunner åtnjuter skydd men samtidigt inte borde ta priser från andra
hemsidor utan att be om tillstånd. Pricerunner riskerar ersättningsskyldighet.

Fallet handlar om Företag A som har en databas bestående en förteckning av de artiklar
som förekommer i elbranschen. Frågan gällde huruvida företag B gjort sig skyldiga till in-
trång i As upphovsrätt när de kopierat produktnummer ur databasen och använt till sin
produktkatalog. Först måste dock fastställas huruvida databasen åtnjuter skydd enligt
URL.

Databasen innehåller sjusiffriga nummer som identifierar olika artiklar. Av ett nummer kan
således utläsas slaget av artikel, dess egenskaper, såsom t.ex. strömstyrka och leveran-
tör. Artiklarna har sammanförts i ett antal listor. Artikelnumren har inom varje lista byggts
upp enligt en för listan vald systematik. Listornas inbördes ordning och därmed numrering
är även de uttryck för ett visst system. Nummerbanken är elektronisk. Nya artiklar kan
tillföras banken, vilket förutsatts genom att utrymme lämnats inom nummerserierna, ett
nummer också kan rensas ut när artiklarna utgår.

HD ansåg nummerbanken vara ett resultat av ett medvetet, skapande arbete att åstad-
komma en på visst sätt systematiserad förteckning över elektroniska artiklar och att
den var ett uttryck för ett sådant tekniskt kunnande samt hade en sån logisk uppbyggnad
att det skulle vara nästan uteslutet att resultatet av en likartad arbetsprestation skulle ha
fått samma form. Banken uppvisar sådan originalitet och självständighet att den I
egenskap av verk åtnjuter skydd enligt 1§ URL.

Företag A har därmed en enligt URL uteslutande rätt (med vissa i lagen angivna in-
skränkningar) att förfoga över banken genom att bl. a. framställa exemplar av den.  Fö-
retag B utgav en katalog som upptog ca 3000 artiklar med nummerbankens nummer.
Endast enstaka nummer hade sammanförts i B:s katalog. Delar av ett skyddat verk utgör
dock exemplar av verket under förutsättning att delen i sig har tillräckligt hög verkshöjd
för att utgöra ett upphovsrättsligt verk. B:s sammanställning ansågs vara en så stor del av
nummerbanken och ha sådan verkshöjd att den utgjorde ett exemplar av banken. HD an-
såg att B gjort sig skyldig till intrång i As upphovsrätt till nummerbanken.

HD dömde B till ersättningsskyldighet enligt 54 § 1st URL samt åläggande om att för-
störa produktkatalogen.
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6.8 THE BRITISH HORSERACING BOARD LIMITED VS.
WILLIAM HILL ORGANIZATION LIMITED 54

The British Horseracing Board (BHB) är en organisation som sammanställer och publi-
cerar omfattande information såsom nyheter och tävlingsfakta om hästkapplöpning på en
webbsida. William Hill Organization Ltd (WH) har en webbsida med information för all-
mänheten om tävlingsodds (off track bookmaking). Frågan i fallet gällde huruvida WH
gjort sig skyldiga till olovligt intrång och användande av information i BHBs databas, WH
har tagit information och använde den på sin webbsida.

Den EG-rätt som ligger till grund för nationell rätt är European Parliament and Council
Directive 96/9/EC of 11 March 1996 on the Legal Protection of Databases (Direktivet).
Direktivet implementerades i Engelsk rätt genom Copyright and Rights in Databases Re-
gulations 1997 (SI 1997/3032).

Artikel 7 (5) i databasdirektivet stadgar att “Återkommande eller systematiskt utdrag
och/eller återanvändning av väsentliga delar av innehållet i en databas som strider mot
normalt bruk av basen eller som orsakar databasproducenternas lagstadgande rättigheter
oförsvarlig skada, är ej tillåtna”.

De frågor som uppkom i fallet var dels huruvida BHBs databas är en databas som skall
åtnjuta skydd enligt direktivet och dels huruvida WHs användande av informationen är ett
intrång i BHBs databasrätt.

Definitionen för en databas enligt art 1 (2); “en samling av verk, data eller andra själv-
ständiga element som sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt och som var
för sig är tillgänglig genom elektroniska medier eller på något annat sätt”. Definitionen ut-
ökas i ingressen till direktivet p. 14 till att även inkludera icke-elektroniska databaser och
i p. 17 till samling av siffror, fakta och data. Till skillnad från vad som gäller beträffande
copyright finns det inget krav på att innehållet måste vara författarens egna intellektuella
skapelse. I synnerhet skall databasens kvalitet eller estetiska värde inte ha någon betydel-
se för att kvalificera in under definitionen (ingressen p 15 o 16).

I fallet dras slutsatsen att definitionen av databas enligt direktivet är en vid mening som
täcker i princip alla samlingar av data i sökbar form. BHBs informationssamling faller un-
der definitionen av databas i direktivet. Frågan om huruvida databasen även skyddas av
copyright besvaras av att det beror på hur databasen skapades, det finns ett krav på
”relevant ansträngning” vid skapandet for att basen ska skyddas av copyright.

I fallet påpekades att för att förstå vad som anses vara ett brott mot datarätten måste
man titta på det bakomliggande målet med att skydda databaser. Bakom en omfattande
databas ligger ofta en investering i insamlande strukturerande och presentation. Målet är
att skydda en bakomliggande investering samt att uppmuntra till skapande av databaser
(ingressen p. 40 och 7.1). I fallet anser domstolen att en massiv investering ligger bakom

                                                
54 Case No: HC 2000 1335, Royal Court of Justice
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BHBs databas, därav följer att den faller under definitionen i art 1 och bör åtnjuta skydd
mot intrång.

Domstolen menar att WH utan tillstånd har använt sig av relevanta delar av BHBs data-
bas och att denna information från annan eller oberoende källa och därmed gjort sig
skyldiga till intrång enligt art 7.1 och 5. WH försvarade sig med att informationen var
av allmän typ och inte hade något hemlighetsvärde samt att informationen hade
bearbetats, då den presenterats i en annan ordning än i databasen. Domstolen menade
att det finns ingenting som talar för att det måste handla om hemlig data för att skydd skall
erhållas. Det man avser att skydda är otillåtet användande av data som kan härledas utan
tillstånd från en databas. Att informationen bearbetas eller manipuleras är inte heller av
betydelse, så länge det är samma information som görs tillgänglig på webbsidan har ut-
drag eller återanvändning ägt rum. WS´ handlande anses vara en icke licensierad fram-
ställning av betydande delar av BHBs databas. Denna information har sedan överförts till
WHs webbsida varvid det gjorts tillgängligt för allmänheten, detta är att se som ett olov-
ligt återanvändande av informationen.

Detta fall är relevant för Pricerunner ur två synvinklar. Dels genom att det finns en risk att
Pricerunner gör sig skyldig till brott när webbtrackaren tar priser ur återförsäljares data-
baser utan tillstånd. Dels genom att den databas som Pricerunner i sin tur bygger upp är
en databas i direktivets mening och därför åtnjuter dess skydd.

Fallet talar för att även samlingar av siffror, data och fakta inkluderas i definitionen av
databas. Detta talar för att priser listade på en återförsäljares hemsida skulle kunna vara
en databas i direktivets mening. Prislistorna är arrangerade på ett systematiskt och indivi-
duellt tillgängligt vis. Direktivets definition skall tolkas i en vid mening som täcker nästan
alla samlingar av data. Jämfört med copyright krävs inget estetiskt eller intellektuellt ar-
bete från författarens sida. Listor med priser kan således komma att omfattas. Motiven till
varför databaser åtnjuter skydd talar för samma sak, investeringar bakom insamlandet
måste skyddas. Att samla och strukturera upp priser och att presentera dem på en hem-
sida i individuellt tillgängligt format måste betraktas som en investering och arbetskrävan-
de uppgift för en återförsäljare.  Dessutom finns det ingenting som talar för att data måste
vara av hemlig karaktär, det som avses att skydda är olicensierat användande av infor-
mation. I de fall när ingen relation med återförsäljaren föreligger är skulle man kunna se
Pricerunners agerande som olicensierat. Att informationen manipuleras eller presenteras
på ett annat sätt är som vi sett ovan inte ett försvar för tillgängliggörandet. Det som talar
mot att listade priser är att anse som en databas är att en webbsida i sig inte är en data-
bas, även om omfattande information presenteras där. Sätter man upp en webbsida är
informationen tillgänglig för allmänheten. Dessutom kan återförsäljaren inte lida skada av
att priserna presenteras på Pricerunner under förutsättning att priserna är korrekta.

Det som diskuteras ovan kan i viss mån även utgöra argument för att priserna i Pricerun-
ners egen databas åtnjuter skydd som databas i direktivets mening då URL skall tolkas i
ljuset av EG-rätten och Direktivet.
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6.9 Currys affären

Den 5 oktober 2000 hotades Pricerunner om stämning av en av de största återförsäljarna
på den engelska marknaden, Currys. Återförsäljaren hade kontrollerat sina egna priser
på www.pricerunner.com den 4 oktober och upptäckt att tre DVD-produkter och två
tvättmaskiner listades med fel pris. Prisskillnaden mellan det korrekta priset och det fel-
aktiga var mellan £1 och £30. Currys menade att eftersom Pricerunner ger sig ut för att
vara en oberoende informationskälla, som visar de bästa priserna för att hjälpa konsu-
menten att göra ett välinformerat val innan denne köper en produkt, är det av största vikt
att priserna vid varje tillfälle är korrekta.  Återförsäljaren menade att Pricerunner gjort
”uppsåtliga falska uttalanden” och presenterat "vilseledande information” samt att det
fanns delar i Pricerunners agerande som kunde utgöra intrång i Currys immaterialrättig-
heter beträffande varumärket.  Currys krävde därefter en förklaring på vad Pricerunner
gör för att säkerställa att priserna är korrekta samt hur detta skall göras i framtiden.
Currys klargjorde att om detta upprepas avser de att gå till domstol utan förestående
varning.

Samtal inleddes med Currys och det slutade med att en överenskommelse gjordes att
Currys regelbundet skall förse Pricerunner med prisinformation för att underlätta Pri-
cerunners presentation av korrekta priser.

Currys hade rätt i att priserna varit inkorrekta och kanske hade de vunnit en tvist i frågan.
Det som stoppade dem från att gå vidare var den PR-maskin som sattes igång. Ett ut-
märkt tillfälle för uppmärksamhet i pressen, ett utmärkt tillfälle att påstå att Currys, eller
andra återförsäljare, har något att dölja och hotar att stämma konsumentvännen Pricerun-
ner. Denna PR-maskin som startades av Pricerunner hindrade Currys att gå vidare på
grund av rädsla för dålig publicitet. Situationer som dessa belyser de praktiska problem
som innebär att även om en part har lagen på sin sida är det ingen garanti för att han får
rätt.
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7  Hypertextlänkars
upphovsrättsliga status

Pricerunner ämnar ge en heltäckande konsumentservice vilket innebär att inte bara priser
listas utan även bilder på alla produkter, köpråd och produktrecensioner. Det ligger ett stort
arbete bakom insamlandet och sammansättaningen av denna information och det är därför
viktigt att skydda information förutom själva databasen. Köpråden och annan produktinfor-
mation åtnjuter upphovsrättsligt skydd i samma sekund som det skapas, enligt 1 § 1st URL.
I händelse av kopiering av  informationen är det ett intrång i upphovsrätten. Men vad händer
om en annan webbsida länkar till denna information? Kan detta innebära att de gör intrång i
Pricerunners upphovsrätt?  Nedan följer en beskrivning av hypertextlänkars upphovsrättsliga
status. Nedan utreds även frågan om vilket upphovsrättsligt skydd Pricerunner åtnjuter mot
otillåten länkning till webbsidan.

Hypertext är en text som tekniskt medger användning av flera medier och har långtgående
möjligheter vad gäller länkning.  Man kan använda bl. a. ljud och rörliga bilder i hypertexten.
Det finns två olika typer av länkar. Den första typen är länkar som förflyttar användaren
från ett dokument till ett annat dokument, förflyttande länkar. Den andra typen hämtar mate-
rial som integreras i det ursprungliga dokumentet, hänvisande länkar. "Frames" är en teknik
där dessa två kombineras så att ett dokument infogas passivt i originaldokumentet. Länkarna
är således en grundläggande del av hypertextens natur och av Internet. Frågan är om länkar-
na innebär ett brott mot upphovsmannens ensamrätt till framställning och/eller tillgängliggö-
rande för allmänheten.

Vid hänvisande länkar aktualiseras inte upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar
eftersom den som skapar länken inte kopierar ett verk utan endast länkar till den sida som
informationen finns på. Detta kan jämföras med en referens i en bok55 och därför är den
allmänna uppfattningen att den som skapar en hänvisande länk inte förfogar över det skyd-
dade verk som finns på webbsidan som länken går till. Detta torde inte innefatta någon ex-
emplarframställning hos länkläggaren. Exemplar framställs naturligtvis hos betraktaren men
det är inte länkläggaren som framställer exemplaret utan betraktaren och det sker då för
dennes enskilda bruk. Att länkläggaren tillhandahåller ett verktyg för potentiella betraktare
att nå måldokumentet kan inte innebära ett brott mot upphovsmannens extemplarframställ-
ningsrätt. Frågan är om det inte kan ses som ett brott mot upphovsmannens visnings- och
framföranderätt.

Beträffande den andra  typen av länkar, förflyttande länkar,  är rättsläget  mer oklart.
Frågan är om denna typ av länkar kan anses vara ett tillgängliggörande för allmänheten
enligt 2 § URL. Lindberg/Westman anser att skapandet av förflyttande länkar i vissa situ-
ationer kan ses som ett tillgängliggörande för allmänheten av material som hämtas genom
länken, mot bakgrund av två rättsfall som klargör begreppet tillgängliggörande för allmän-

                                                
55 Lindberg/Westman, s 203.
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heten.56 I NJA 1986  s 702 fastslogs att det handlar om tillgängliggörande när någon vi-
daresänder ett radioprogram  som vem som helst ändå kan ta emot via etern eller om nå-
gon har en radio på i en butik som är öppen för allmänheten. I NJA 1980 s. 123 gällde
frågan huruvida ett hotell som spelat musik på hotellets rum ”framfört” verket i den me-
ning som avses i  2 §.  STIM hade förfoganderätten till de aktuella verken. HD menade
att hotellets framförande av verken var ett offentligt framförande i URLs mening.

I rättsfallet NJA II 1961 s 49 ansågs att allt sådant utnyttjande av verket i ekonomiskt
syfte, som inte är att hänföra till privatlivets område, är offentligt framförande. Kommittén
uttalade i SOU 1956:25 s 104 att det är utan betydelse om verket förmedlas omedelbart
till en vid framförandet närvarande publik eller om förmedlingen sker mha särskilda tek-
niska anordningar såsom radiering, television eller återgivande genom grammofon eller
högtalare.57 Denna föreslagna vidsträckta innebörd av framförandebegreppet har som vi
ser ovan godtagits i rättspraxis. Om en extern part hämtar priser och information från Pri-
cerunner och sedan framför detta på en hemsida kan detta ses som ett framförande enligt
2 § och därmed ett intrång i upphovsrätten. Dessa argument kan också anföras för att
skydda återförsäljarnas databaser mot tillgängliggörande av deras priser, under förutsätt-
ning av att  databaserna åtnjuter skydd enligt URL.  Det är även argument för att Pri-
cerunner inte bör ta information från andra sidor utan att begära tillstånd för det.

En situation där Pricerunner verkligen måste se upp är vid insamlandet av bilder på pro-
dukter i databasen. Fotografer har enligt 49 a § uteslutande rätt att framställa exemplar av
bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Insamlandet går till så att man går in på en
återförsäljares eller en tillverkares sida, tar fram den aktuella bilden, högerklickar och går
vidare till ”properties”, där finns sedan bildens URL (adressen till platsen där bilden är
lagrad), URLen kopieras och sätts in i databasen, lägg märke till att än så länge har bara
en hänvisning till platsen där bilden finns gjorts. Nästa steg i processen är att bilden kopi-
eras och läggs på Pricerunners server. Före kopieringen har således inget upphovsrätts-
brott begåtts eftersom hänvisande länkar utan tillstånd är lagliga, men när bilden kopieras
utan tillstånd är det ett intrång i upphovsmannens ensamrätt att framföra verket för allmän-
heten.

Ett annat sätt att angripa en ovälkommen länk skulle kunna vara att ta fasta på känne-
tecken och firmamärken i länken. Länkar kan ju på detta sätt innehålla varumärkes-eller
firmaintrång. För svenskt vidkommande kan dock användandet av det främmande kän-
netecknet i neutralt typsnitt knappast innebära intrång. Däremot är det nog otillåtet att an-
vända figurmärke eller logotyper. I dessa fall är det viktigt att notera att det är användan-
det av märket som berörs av känneteckensrätten inte, som i upphovsrätten, kopieringen.
Det saknar därför betydelse om märket hämtas med en passiv länk eller om det kopieras
till dokumentet.

En text eller bild som länkas in från måldokumentet och innehåller ett varumärke kan in-
nebära varumärkesintrång. Ett sådant förfarande borde dock i de flesta fall kunna för-

                                                
56 NJA 1986 S 702 samt NJA 1980 s. 123.
57  SOU 1956:25 s 93.
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svaras med citaträtten. En sökmotor t. ex. får troligen presentera ett par rader från mål-
dokumentet.

En av Pricerunners viktigaste intäktsströmmar, licensieringen, bygger på s.k. whitelabe-
ling, dvs att man har Pricerunners sida som grund men ger den andra ramar, detta gör så
att det ser ut som om man inte förflyttas till en annan sida utan fortfarande befinner sig
inom kundens sida. Om det inte fanns något sätt att skydda sig mot detta skulle hela den-
na intäkt försvinna. Detta understryker betydelsen av en ny och klarare reglering av län-
kars upphovsrättsliga status.

"Affiliateprogram" är en form av prestationsbaserad marknadsföring som går ut på att
driva trafik till e-handelsplatser. Pricerunner marknadsför sig i samarbete med Trade-
doubler genom ett affiliateprogram. Det går till så att Pricerunner betalar ut provision till
föreningar, organisationer och privatpersoner för att de hänvisar, genom hypertextlänk-
ning, sina besökare till www.pricerunner.com. Alla som har en hemsida på Internet kan
tjäna pengar på att länka sina besökare till Pricerunner. En privatperson som lägger upp
bokrecensioner på sin hemsida kan således tjäna pengar genom att länka sina besökare
till Pricerunners sektion för prisjämförelser på böcker. Beträffande affiliateprogram aktu-
aliseras inga upphovsrättsliga frågor. Affiliaten har tillstånd att länka till Pricerunner och
får betalt för att göra detta.

7.1  NJA 1996 S 79

Fallet handlar om datorprogram men kan ändå vara intressant vid tolkningen av vad som
anses vara tillgängliggörande av information för allmänheten i URLs mening.   Rättsfrågan
rör huruvida en person som tagit emot datorprogram i maskinläsbar form har utnyttjat
dem för annat ändamål än enskilt bruk och utan upphovsmännens eller deras rättighetsin-
nehavares samtycke gjort programmen tillgängliga för allmänheten genom att göra det
möjligt för andra personer att efter uppkoppling till sin webbsida via det allmänna telenä-
tet framställa egna exemplar av programmen med användning av modem och egna dato-
rer.

En olovlig överföring till BBS (Bulletin Board System = elektronisk anslagstavla) eller en
upload, av ett skyddat program innebär en olovlig kopiering dvs framställning av ett ex-
emplar för annat än enskilt bruk. På motsvarande sätt torde en vidareföring av ett sådant
program, download, från BBSen till en annan ansluten dator innefatta ett upphovsrättsin-
trång.

URL i dess dåvarande utformning gav inte grund för att döma för brott. Detta påvisade
en påtaglig lucka i det upphovsrättsliga skyddet för program och andra verk enlig URL.
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8 Avslutande kommentar

Ett företag som Pricerunner, som vänder sig till konsumenter och agerar genom en webbsida
i olika länder i Europa, står inför många juridiska problem. Inte minst därför att det juridiska
landskapet är tämligen outforskat inom informationsteknologins område, men också för att
äldre lagar får ett nytt tillämpningsområde.  Många av de problem som Pricerunner ställs
inför kan undvikas genom utförliga avtal. Avtalen bör ha sin grund i de aktuella standardav-
talen. Dessa har givits en betydande roll på grund av den snabba utvecklingen som gjort det
svårt för lagstiftaren att skapa en heltäckande reglering. Det som lägger grunden för Pri-
cerunners skyldigheter vid inomobligatoriska förhållanden är kravspecifikationen. Tekniska
problem är en naturlig del av området varför tidsperioder och tillgänglighetsfaktorer är därför
extra viktigt att reglera.

Förutom den rena avtalsrätten finns ett flertal situationer där Pricerunner riskerar skade-
ståndsskyldighet. Vissa av dessa områden är mer eller mindre karaktäristiska för IT-
branschen, som upphovsrättsligt intrång vid kopierande av bilder, insamlande av information
och brott enligt personuppgiftslagen vid behandling av medlemsdatabasen. Bilder och infor-
mation bör aldrig tas utan tillstånd. Alla de åtgärder som föreslås i kap.5.4 beträffande per-
sonuppgifter bör vidtas så snart som möjligt. Andra riskområden, falsk marknadsföring enligt
MFL när man talar om att täcka alla priser, fel i utförande av tjänst när rätt priser inte visas,
både inom- och utomobligatoriskt, är inte specifika för ett Internetföretag utan är problem
som varje företagare bör uppmärksamma.  Pricerunner bör försöka friskriva sig i så stor
utsträckning som möjligt, både i avtal och på webbplatsen.

Pricerunners databas kan åtnjuta enligt flera olika skyddsformer i URL. Detta är beroende
av om priser betraktas som immaterialrättsliga skyddade verk eller om det är själva samling-
en som bör skyddas. Stora investeringar och mycket arbete måste skyddas för att bevara
ett intresse att utveckla och bygga upp. Här möter skyddsintressena flera sidor, Pricerun-
ners, återförsäljare och tillverkare, anställda och det allmänna. Detta gör det svårt att argu-
mentera för ett skydd på ett plan utan att samtidigt stänga möjligheter på ett annat. Jag syftar
här på definitionen och skyddet för databaser, om Pricerunners databas bör åtnjuta ett
skydd, bör likväl återförsäljare och tillverkare ha rätt till samma skydd, vilket kan stänga
möjligheter för Pricerunner att fritt samla information utan tillstånd.  Slutsatsen är således att
tillstånd alltid bör sökas, men att  det kan vara svårt att få detta att gå ihop med strävan efter
effektivitet och oberoende.

Intäkter och tillgångar är i flera situationer beroende av ett starkt skydd samtidigt som infor-
mationen måste vara lättillänglig för de avsedda användarna. Detta sätter både lagstiftaren
och företagaren i en svår situation vilket i många fall leder till att lagarna blir verkningslösa då
intresset för marknadskrafterna blir starkare än syftet bakom en lag. Mina erfarenheter från
att ha arbetat inom ett företag som rör sig en miljö där det i många situationer inte finns ett
klart rättsläge är att i många fall kan juridiken förbjuda ett visst handlande, men när detta
ställs mot PR, marknadsföring, resurser, tempo, konkurrens och risk blir juridiken verk-
ningslös. Enligt min åsikt är det många lagar som skulle behöva ändras eftersom få verkligen
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följer dem, och omgivningen har ändrats sedan lagarna skrevs. Hur många följer t. ex. Per-
sonuppgiftslagens regler om registrering, hur många bryr sig om upphovsrätt till bilder och
texter, hur många föredrar att få sin rätt igenom och därigenom kanske riskera dålig publici-
tet?
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