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Summary 
The television programs of today are in most cases based on an underlying 
television format. The use of TV formats has in recent years become an 
increasingly important part of the television industry and today they are 
subject of a billion dollar trade. As a result of the format market's expansion 
and the increased competition within the media industry the battle for 
viewers has intensified. The production companies have been forced to 
focus on making their next program a sure success, a struggle that has led an 
increasing number of companies to be inspired by or simply copy someone 
else's format. However, although formats are subject of such extensive trade 
their legal framework is very uncertain. The Swedish legal system lacks an 
explicit statutory protection for television formats and no such regulation 
exists abroad. In the absence of clear legal protection the industry must rely 
on so-called “gentlemen’s agreements”; codes of conduct intended to make 
the companies act as if the TV formats were in fact protected by law. This 
essay aims to investigate if television formats can be protected under the 
Swedish legal system. The emphasis is primarily on copyright law but also 
market regulations are touched upon. 
 
The introductory chapter of the essay builds on the concept of TV formats 
where it is established that there are no generally accepted definition of the 
term. Naturally this makes a legal assessment of the TV format more 
difficult and probably it's a contributing factor behind the lack of consensus 
which characterizes the international judicial practice in this area. The 
conceptual confusion may be caused by the great changes the TV formats 
have gone through. Initially they consisted of an idea for a TV program, 
today they have taken the form of significant production manuals which in 
great detail describes the entire production chain. Because of this 
development, the use of TV formats is now an important component of the 
television industry. This has in turn led to the emergence of the well 
developed international market we see today, where the owner of a 
successful format can increase revenues from his investment by licensing it 
to TV stations and production companies. 
 
A study of the protection possibilities under the Swedish regulation is 
complicated by the fact that several laws are applicable, often offering 
partially overlapping protection. This becomes clear when the issue is 
analysed in terms of legal protection of the format as a whole as well as for 
the different elements of the format. It is clear that a number of the 
individual components in a format are able to obtain protection separately. 
For example music, set design and titles can be protected under copyright 
and trademark law. It has also been established, in both Danish and Swedish 
judicial practice, that a TV format can receive protection under market law. 
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However, whether the format as a whole may be protected under the 
Intellectual Property legislation, in particular the Copyright Act, is still 
unclear. Swedish courts are yet to consider the question and in the literature 
the perceptions differ. Critics argue that a TV format is basically an idea. 
Since the basic principle of copyright is to protect the concrete design of a 
work and not it's conceptual content, it is impossible to acknowledge 
protection for TV formats. Others argue that a television format is much 
more than an underlying idea. They consider that it is in fact the structured 
assembly of elements in a format which is the object of protection and 
therefore formats deserves copyright protection. The issue is discussed both 
from an idea protection point of view and considering the general 
requirements of copyright protection after which it is found that neither the 
wording of the Copyright Act nor the concept “works” are in the way of a 
legal recognition of television formats. Nor should the principle of 
protection for ideas foreclose formats from copyright protection. However, 
it is noted that there are still widely differing opinions regarding the legal 
recognition of TV formats and it is evident that a clarifying decision of the 
court is required for this question to have a final solution. 
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Sammanfattning 
Dagens TV-program bygger i de flesta fall på ett bakomliggande TV-
format. 
Formaten har under de senaste åren blivit en allt viktigare del av TV-
industrin och idag är de föremål för en handel som årligen omsätter 
miljardbelopp. I takt med att marknaden för format expanderat har ökande 
konkurrens inom mediebranschen gjort att striden om TV-tittarna hårdnat. 
TV-bolagen har tvingats fokusera allt mer på att bli den som står bakom 
nästa tittarsuccé och i den kampen har det blivit vanligare att man låter sig 
inspireras av eller helt enkelt kopierar någon annans format. Det paradoxala 
är att trots att formaten är föremål för en intensiv global handel så är 
rättsläget på området mycket oklart. Den svenska rättsordningen saknar ett 
uttryckligt lagstadgat skydd för TV-format och inte heller internationellt 
finns någon sådan reglering. Istället får branschen förlita sig på s k 
”gentlemen's agreements”, en uppförandekod som ska få bolagen att agera 
som om formaten i praktiken har ett juridiskt skydd. Huvudsyftet med den 
här framställningen är att utreda vilka skyddsmöjligheter den svenska 
rättsordningen skulle kunna erbjuda TV-formaten. Tyngdpunkten ligger 
främst på den upphovsrättsliga lagstiftningen men även den 
marknadsrättsliga regleringen berörs. 
 
Uppsatsens inledande kapitel tar avstamp i begreppet TV-format där det 
konstateras att det saknas en allmänt vedertagen definition av begreppet. 
Detta är givetvis ett problem när formaten ska värderas rättsligt och torde 
vara en bidragande orsak till den spretiga praxis som finns på området. 
Begreppsförvirringen kan ha sin grund i att formatens utformning med tiden 
har genomgått stora förändringar. Från att ursprungligen enbart ha utgjorts 
av en idé till ett TV-program har de nu antagit formen av betydelsefulla 
produktionsmanualer som med stor detaljrikedom beskriver hela 
produktionskedjan. Formaten har i och med den utvecklingen fått en 
betydande roll inom TV-industrin. Detta har i sin tur lett till uppkomsten av 
den väl utvecklade internationella marknad vi ser idag, där ägaren av ett 
framgångsrikt format kan få ytterligare avsättning för sin investering genom 
licensiering till TV-kanaler och produktionsbolag. 
 
En undersökning av formatens skyddsmöjligheter under den svenska 
lagstiftningen aktualiserar en rad olika lagar vilka erbjuder ett delvis 
överlappande skydd. Detta blir tydligt när frågan analyseras utifrån 
skyddsmöjligheterna för formatet som helhet respektive för formatets olika 
delelement. Klart är att ett flertal enskilda beståndsdelar i ett format kan 
erhålla skydd på egen hand, ex vis kan musik, scenografi och titlar skyddas i 
enlighet med upphovsrätts- respektive varumärkeslagen. Det har även 
slagits fast i både dansk och svensk rättspraxis att ett TV-format kan åtnjuta 
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marknadsrättsligt skydd. Huruvida formatet som helhet kan skyddas under 
den immaterialrättsliga, och då särskilt den upphovsrättsliga, lagstiftningen 
är emellertid oklart. Svenska domstolar har ännu inte prövat frågan och 
inom doktrinen går uppfattningarna isär. Kritikerna menar att ett TV-format 
i grunden är en idé. Eftersom en av grundprinciperna inom upphovsrätten att 
skydd inte kan ges till ett verks idéinnehåll utan endast dess konkreta 
utformning är det således inte möjligt att tillerkänna formaten skydd. Andra 
hävdar att TV-formatet är mycket mer än en bakomliggande idé. De menar 
att det är den strukturerade sammanställningen av element i formatet som 
utgör skyddsföremålet och att formaten därför förtjänar upphovsrättsligt 
skydd. Frågan belyses dels ur ett idéskyddsperspektiv, dels utifrån 
upphovsrättslagens allmänna krav varefter det konstateras att 
upphovsrättslagens lydelse och verksbegrepp inte lägger hinder i vägen för 
ett juridiskt erkännande av TV-formaten. Inte heller idéskyddsläran torde 
utestänga programformaten ifrån den upphovsrättsliga skyddssfären. Det 
kan emellertid konstateras att det fortfarande råder vitt skilda meningar 
kring TV-formatens skyddsvärde och klart är att det kommer att krävas ett 
klargörande ställningstagande i domstol innan frågan kan få en slutlig 
lösning.  
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

Under de senaste decennierna har TV-branschen genomgått stora 
förändringar. I de svenska hemmen har detta märkts främst genom att 
antalet tillgängliga TV-kanaler ökat i det närmaste explosionsartat. Den här 
utvecklingen har gjort att konkurrensen mellan TV-bolagen blivit avsevärt 
hårdare. I kampen om TV-tittarna gäller det att utveckla den bästa 
programidén, något som ofta är förenat med stora kostnader.  
 
De flesta av dagens TV-program bygger på ett bakomliggande TV-format.1 
Användandet av format har med tiden blivit en mycket viktig del av TV-
industrin och idag har de utvecklats till en handelsvara som varje år 
omsätter miljardbelopp. Det paradoxala i den här utvecklingen är att den 
svenska rättsordningen saknar ett uttryckligt skydd för TV-formaten. Inte 
heller internationellt finns något sådant skydd. Bilden av en ständigt 
växande miljardindustri där framgångsrika format värderas mycket högt är 
svår att förena med det högst oklara rättsläge som råder kring företeelsen. 
Hur kommer det sig att en produkt kan omsätta så stora summor när det 
fortfarande är ovisst om den har ett juridiskt skydd som kan ge den ett 
verkligt ekonomiskt värde? 
 
Avsaknaden av ett uttryckligt juridiskt skydd för formaten har gjort att TV-
industrin har fått förlita sig på egna avtalslösningar och en sorts 
uppförandekod, s k ”gentlemen's agreements”, för att stävja kopiering av 
TV-format. Att dessa normer inte ger något heltäckande skydd har märkts 
genom det ökade antal tvister som uppkommit under de senaste åren. 
Branschens aktörer verkar idag ta sig allt större friheter när det gäller att låta 
sig inspireras av sina konkurrenters format.   
 
Uppsatsens utgångspunkt är den konflikt som finns emellan hur TV-format 
hanteras på marknaden och dess högst oklara rättsliga status samt frågan 
huruvida den svenska rättsordningen skyddar TV-formaten. Hur kan så 
många av marknadens aktörer vara villiga att betala för en produkt som 
förmodas vara juridiskt oskyddad? Borde inte det mest rationella agerandet 
för ett vinstdrivande företag vara att låna fritt från andras skapelser? Och är 
det verkligen helt klarlagt att TV-formaten saknar juridiskt skydd? 
 

                                                 
1 Som exempel kan nämnas ”Vem vill bli miljonär?”, ”Big Brother” och ”Idol” vilka alla är 
program som bygger på TV-format vilka köpts in från bolag i utlandet för att sedan 
produceras i en svensk version. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida den svenska 
rättsordningen erbjuder något skydd för TV-format. Av naturliga skäl avser 
det första avsnittet av uppsatsen att svara på frågan: vad är ett TV-format? I 
denna del behandlas en rad underordnade frågeställningar såsom: hur 
fungerar marknaden för TV-format? Vilka mekanismer är det som 
möjliggör handel med en produkt som anses sakna juridiskt skydd?  
 
Framställningen kommer främst att ägna sig åt den upphovsrättsliga 
lagstiftningen men även varumärkesrätten berörs. Frågan om TV-formatens 
rättsliga ställning kommer också att analyseras ur ett marknadsrättsligt 
perspektiv varvid det kompletterande skydd som eventuellt kan uppstå 
undersöks. I de inledande delarna rör frågeställningen huruvida 
programformatet som helhet kan skyddas medan nästföljande avsnitt 
behandlar möjligheterna till skydd för dess olika delmoment.  
 
De övergripande frågeställningarna blir således: 

− Hur förhåller sig gällande svensk rätt till ett skydd för TV-format? 
− Finns det i svensk rätt ett behov av ett starkare juridiskt skydd för 

TV-format? Vilka tänkbara effekter skulle en sådan reglering kunna 
få? 

− Finns det idag ett juridiskt erkännande av TV-formaten 
internationellt?  

 
 

1.3 Avgränsningar 

För att undvika att göra en alltför översiktlig redogörelse har jag valt att 
göra vissa avgränsningar. Uppsatsens huvudsakliga syfte, att undersöka 
huruvida det finns ett juridiskt skydd för TV-format, skulle kunna resultera i 
en mycket omfattande uppsats. För att ämnet skall bli hanterbart inom 
ramen för detta arbete har jag valt att avgränsa ämnesområdet och av 
naturliga skäl hamnar då marknadsföringslagen och upphovsrättslagen i 
förgrunden. Även annan lagstiftning, såsom lagen om skydd för 
företagshemligheter och vaumärkeslagen behandlas. Varje avsnitt inleds 
med en kort redogörelse för de grundläggande förutsättningarna för skydd 
enligt respektive lagstiftning. Detta för att ge en grund inför den fortsatta 
analysen och tydliggöra de ställningstaganden som författaren gör. Givetvis 
kan denna framställning inte ge en fullständig bild av regelverket. Inte heller 
den internationella utblicken har som ambition att vara heltäckande utan 
utgör i det närmaste en grundläggande orientering i några av de 
domstolsavgöranden som finns på området. Avsikten är att ge en inblick i 
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hur TV-formaten hanteras internationellt då handeln med dessa i stor grad är 
gränsöverskridande. 
 
 

1.4 Metod och material 

För att besvara mina frågeställningar har jag i huvudsak använt mig av den 
rättsdogmatiska metoden. Jag har därmed utgått från traditionella juridiska 
källor såsom lagtext, förarbeten och rättspraxis. Här kan anmärkas att de 
rättsfall som behandlar TV-formatens skyddsbarhet är tämligen lätt räknade. 
Detta beror troligen på att TV-branschen har anpassat sig till det osäkra 
rättsläget genom att utveckla avtalslösningar vilka har fått ersätta en 
reglering i lag samt att det generellt finns en motvilja att lösa denna typ av 
tvister i allmän domstol. Eftersom det saknas ett uttryckligt lagstadgat skydd 
för TV-format och det därmed har varit svårt att få ledning i förarbeten har 
stor tyngd fått läggas på den, i och för sig mycket sparsamma, doktrin som 
finns på området. Här får professor Gunnar Karnell fortsatt anses vara en 
ledande författare, trots att hans bidrag till den juridiska litteraturen har 
några år på nacken.2 Utöver doktrin har artiklar i immaterialrättsliga 
tidskrifter, såväl svenska som utländska, studerats liksom ett fåtal uppsatser 
och doktorsavhandlingar. I detta sammanhang bör Hanne Kirk Deichmanns 
doktorsavhandling nämnas vilken tar ett helhetsgrepp på det juridiska 
skyddet för TV-format och vilken genomgående har varit till stor hjälp.3  
 
Mot bakgrund av att det upphovsrättsliga skyddet för TV-format hittills inte 
prövats i svensk rätt har jag ansett det motiverat att även undersöka utländsk 
rättspraxis. Avsikten har i denna del inte varit att göra någon systematisk 
jämförelse utav rättsystemen, syftet har snarare varit att översiktigt belysa 
hur ett antal utländska rättsordningar ställer sig i frågan. I detta avsnitt har 
jag använt mig av komparativ metod. De rättsfall jag har valt kommer bland 
annat från Danmark, Storbritannien, Holland och USA. I dansk rätt har 
frågan varit uppe till prövning i ett par fall de senaste åren och då den 
immaterialrättsliga regleringen i många avseenden överensstämmer med den 
svenska kan dessa vara intressanta även för vår del. De brittiska, 
amerikanska och holländska rättsfallen är valda med tanke på att dessa 
länder intar ledande roller inom formatindustrin.4 
  
 

                                                 
2 G. Karnell, TV-spel och upphovsrätt – om skyddet i Sverige för ett slags ”formats”, 
Festskrift till Stig Strömholm del II, Iustus Förlag AB, 1997. 
3 H. Kirk Deichmann, Programkoncepter – Ophavsret till TV-formater, Förlaget Thomson 
A/S, 2002. 
4 Enligt The FRAPA Report 2009 är Storbritannien världens största exportör av TV-format, 
tätt följd av USA och Holland, http://www.frapa.org/services/frapa-report/, 2010-12-16. 

http://www.frapa.org/services/frapa-report/
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1.5 Disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel. Det inledande kapitlet ger ett avstamp för 
den fortsatta genomgången genom att översiktligt beskriva ett TV-formats 
beståndsdelar och dess funktion. I detta kapitel ges även en bild av 
formatindustrin och dess mekanismer samt redogörs för hur 
utvecklingsprocessen typiskt sett ser ut för ett nytt TV-format. Syftet är att 
illustrera hur man inom branschen hanterar utveckling och handel med 
format och att undersöka huruvida det har utvecklats någon allmänt 
vedertagen branschpraxis på området.  Därefter behandlas uppsatsens 
kärnfråga som avser ge svar på vilka skyddsmöjligheter som finns för TV-
formaten enligt gällande svensk rätt. Tyngdpunkten i framställningen ligger 
kring de eventuella möjligheterna till immaterialrättsligt och 
marknadsrättsligt skydd. Dessa frågor behandlas i kapitel 4 och 5 där det 
förstnämnda kapitlet berör den marknadsrättsliga lagstiftningen och den 
sparsamma praxis som finns från domstolar i Sverige och Danmark. I den 
immaterialrättsliga delen har jag har valt att behandla varumärkes- samt 
upphovsrättsliga aspekter av frågeställningen varför denna del på intet sätt 
gör anspråk på att vara heltäckande. Därefter följer en genomgång av några 
av de viktigaste delmomenten i ett TV-format och en undersökning kring 
huruvida dessa kan ges något självständigt juridiskt skydd. Detta för att 
söka svar på om skyddet för delmomenten i praktiken hindrar ett olovligt 
utnyttjande av formatet, ett förhållande som skulle tala emot ett behov av ett 
skydd för formatet som helhet. I nästföljande kapitel undersöks huruvida det 
finns något erkännande av skydd för TV-format enligt utländsk rättspraxis. 
Här tas ett litet urval av internationella domstolsavgöranden upp. I det 
åttonde och avslutande kapitlet ges en samlad analys av möjligheterna till 
ett rättsligt skydd av TV-format samt några avslutande synpunkter rörande 
tänkbara positiva och negativa effekter av att erkänna formaten som ett 
rättsligt skyddsvärt objekt. 
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2 TV-format 

2.1 Definition 

Inom TV-branschen, där man naturligt nog anlägger en pragmatisk 
synvinkel på frågan, har ett TV-format definierats som ett programformat 
som sålts för produktion i minst ett land utöver ursprungslandet.5 Söker man 
en djupare förståelse för begreppet och anlägger en mer teoretisk syn på hur 
termen TV-format ska definieras är svaret inte lika givet.  
 
Ordet format har sitt ursprung i det latinska uttrycket (Liber) formatus, ett 
uttryck som från början användes inom tryckerinäringen för att beskriva 
böckers form och storlek. I Svenska Akademiens ordlista går det fortfarande 
inte att hitta ordet TV-format. Söker man sig däremot till ordet format ges 
där en förklaring som är slående lik ursprungsformen, där förklaras 
nämligen uttrycket med ”form och storlek”. Man har således inte 
uppmärksammat att uttrycket med tiden har kommit att användas i andra 
sammanhang och fått en särskild betydelse inom det som rör den här 
framställningen, TV-industrin och marknaden för format. 
 
Avsaknad av lagreglering på området har gjort att inte heller lagstiftaren har 
funnit anledning att uppmärksamma begreppet och eftersom svenska 
domstolar än så länge inte behövt ta ställning till formatens rättsliga status 
finns det inte någon ledning att hämta i praxis. Att det på detta sätt saknas 
en allmänt vedertagen definition av begreppet utgör en av svårigheterna 
med att utreda skyddsmöjligheterna för TV-formaten. I brist på en etablerad 
definition ligger det istället närmast till hands att belysa ett antal av de 
meningar som finns inom doktrinen. 
 
I den svenska doktrinen märks främst Gunnar Karnell, som i sin definition 
tar avstånd från uttrycket format och istället väljer benämningen 
programkoncept. Detta beskriver han som ”totaliteten av det som inom en 
serie tv-program utgör anspråksunderlaget – såsom återkommande, 
programgestaltande egenskaper eller moment – för någon gentemot annan 
på grund av likhet mellan det som i en serie förenar upphovsrättsanspråk 
till de enskilda programmen såsom originalföreteelser vid 
intrångspåståenden gentemot vad som eljest åstadkommits.6 Syftet med den 
beskrivningen är, enligt Karnell, att åstadkomma en objektivering av 
språkbruket som ska leda bort från all idébegreppsbaserad argumentation, 
vilken han anser lämpar sig dåligt för diskussionen om upphovsrättsligt 

                                                 
5 M. Jensen, Formatversionering – Et overblik, MedieKultur 39, 2005, s. 4. 
6 G. Karnell, Rätten till programinnehållet i TV, Nyköping, 1970, s. 43. 
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skyddsvärde.7 Begreppet finns även omnämnt i SOU 1999:30 där det 
kortfattat beskrivs som ”en originalidé för program med dess samtliga 
komponenter”.8 Det görs dock ingen mer ingående analys av begreppet i det 
här sammanhanget. Ett exempel ifrån nordisk litteratur är Majbritt Jensen 
som i sin definition tar fasta på TV-formatets funktion och beskriver det 
som ”det saet af invariable elementer i ett program, ud fra hvilke de 
variable elementer i den enkelte programepisode produceres”.9 
 
Inte heller internationellt finns det någon konsensus kring begreppet. En av 
grundarna till IFLA10, Jonathan Coad, uppmärksammar 
begreppsförvirringen och förklarar: “The word 'format' itself is a broad and 
imprecise term. At one extreme it is used to describe the outlined structure 
of a game show or factual entertainment program, while at the other (in the 
case of well-established and successful formats) it is an extremely detailed 
mix of know-how , copyright, designs, trade marks and other confidential 
and commercially valuable information and intellectual property rights.”11 
 
Jag anser att Coad här sätter fingret på svårigheterna med att hitta en 
generell och klar definition av begreppet. Som nämnts tidigare har TV-
formaten med tiden genomgått stora förändringar. Det som tidigare stannade 
vid en enkel idé till något som senare skulle ta sig konkret form först i ett 
TV-program är nu något helt annat. Idag är formatet i de flesta fall en 
komplex och detaljerad sammanställning av ett stort antal olika element. 
Sinsemellan tar de sig dock mycket olika uttryck vilket kan vara en 
ytterligare faktor som gör det svårt att bedöma deras skyddsvärde.  
 
I den rådande begreppsförvirringen ligger, som jag ser det, en väsentlig del 
av svårigheterna med att klarlägga rättsläget kring TV-formaten. I avsaknad 
av en generell och allmänt vedertagen definition av begreppet blir det svårt, 
dels att bedöma huruvida befintlig lagstiftning är tillämplig på formaten, 
dels att värdera och tolka de få rättsfall som finns på området. Den 
definition som domstolen har gett begreppet i det aktuella fallet kan ju bli 
helt avgörande för målets utgång. Detta har varit en bidragande orsak till 
den något spretiga praxis vilken jag återkommer till i kapitel 7. 
 
I den fortsatta framställningen är det Karnells definition som får sätta 
ramarna för vad som avses med begreppet TV-format (trots att han föredrar 
termen programkoncept). Han beskriver dem som den systematiska 
sammansättning av fasta och genomgående element som ingår i varje 

                                                 
7 Denna argumentation behandlas närmare i kapitel 5.2.3.2. 
8 SOU 1999:30 Yttrandefriheten och konkurrensen s. 74. 
9 M. Jensen, aa, s.4. 
10 International Format Lawyers Association, en intresseorganisation bildad 2004. 
11 J. Coad, www.harbottle.com/hnl/pages/article_view_hnl/2078.php, 2006-11-09. 

http://www.harbottle.com/hnl/pages/article_view_hnl/2078.php
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program i en serie.12 Det främsta kännetecknet hos formaten är, enligt min 
mening, att de är resultat av en sammanställning som beskriver en viss 
struktur. Jag anser därför att den här definitionen på ett kortfattat men 
tydligt sätt beskriver kärnan i ett TV-format. 
 

2.2 Formatets beståndsdelar 

Benämningen TV-format kan lätt ge intrycket att det är fråga om en enda 
enhet. I själva verket är TV-formaten ofta komplexa och abstrakta 
sammansättningar av många olika element. För att tydliggöra strukturen och 
de beståndsdelar som utgör innehållet följer här en översikt över ett antal 
typiskt sett vanliga delelement i ett TV-format:  

 
1. Pappersformatet 

Pappersformatet kan beskrivas som det dokument som ger formatet 
dess innehåll. I de flesta TV-genrer utgör skapandet av ett 
pappersformat det första steget i utvecklingsprocessen och består av 
en sammanfattande beskrivning av programmets grundtanke, dess 
innebörd, planering, formgivning och stil.13 

 
2. Konsulttjänster 

Skaparen av ett format har ett intresse av att den färdiga produkten 
håller en hög kvalité och att den tar sig den form som formatet 
föreskriver. Därför bistår man med rådgivning till det 
produktionsbolag som fått licens att producera TV-programmet. Ofta 
sker det genom att en producent från den ursprungliga produktionen 
finns på plats i ett tidigt skede av nyproduktionen för att utöva 
tillsyn och hjälpa till vid utformandet av programmet. 

 
3. Ritning och beskrivning av scenografi/inspelningsplats och rekvisita 

Scenografi och inspelningsmiljöer är noggrant beskrivna i formatet. 
Förutom att spara kostnader stärker miljöerna formatets varumärke 
och bidrar till en del av det ramverk i vilket många av de andra 
elementen kommer in.  

 

                                                 
12 G. Karnell, TV-spel och upphovsrätt – om skyddet i Sverige för ett slags ”formats”, 
Festskrift till Stig Strömholm del II, 1997, s. 489. Formuleringen kommer ursprungligen 
från ett lagförslag av The Patent Office i London (1996) och löd ”the common unifying 
features appearing in each programme of a television or radio series”. 
13 Annorlunda uttryckt: “Paper formats…are initially a viability study of the idea and often 
a selling tool. They contain the first set of ingredients on which the final format is based. 
They are the catalysts around which all the resources that go into producing a television 
program first start to gather.” John Gough citerad i A. Moran & J. Malbon, Understanding 
the global TV format, 2006, s 43. 
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4. Datorprogram och grafik 
Datorprogram och grafik utvecklas särskilt för det specifika TV-
programmet. Detta underlättar och effektiviserar produktion av 
programtitlar, specialeffekter och liknande. 

 
5. Titlar 

Titeln stärker formatets varumärke och formaten innehåller i de 
flesta fall detaljerade föreskrifter om varumärkesanvändning, 
logotyper och skrivna texter. 

 
6. Ljud och ljus 

Ljudet och ljussättningen har ofta en mycket framträdande roll i TV-
program (exempelvis i ”Vem vill bli miljonär?”). Särskilt 
signaturmelodier och s k jinglar kan vara viktiga delar i 
identifieringen av ett format. 

 
7. Beskrivning av programmets förlopp och manus 

Formatet beskriver programmets förlopp och struktur. Alltifrån 
riktlinjer för programledare till föreskrifter om hur kamerorna ska 
röra sig kan finnas med. Beroende på hur manusbaserad en 
programserie är kan det även finnas skrivna manus från enskilda 
avsnitt, huvuddragen i en series händelseförlopp och detaljerade 
beskrivningar av karaktärerna. Dessa kan sedan användas direkt i en 
nyproduktion, anpassas till nya förhållanden eller bara användas som 
bakgrundsmaterial. 

 
8. Tittarsiffror 

Den främsta förutsättning för att ett format ska bli attraktivt för en 
licenstagare är givetvis att tidigare programserier lockat många 
tittare. Därför är det viktigt för produktionsbolagen att formaten 
innehåller detaljerad information om sändningstider, målgrupp, 
tittarsiffror osv för tidigare produktioner. Detta gör dels att 
produktionsbolagen kan skapa sig en bild av vilket genomslag 
formatet kan förväntas få på hemmaplan, dels fungerar det som en 
försäkring mot låga tittarsiffror.  

 
9. Inspelningar 

Formatet kan innehålla särskilda inspelningar och sekvenser från 
tidigare sända program för att åskådliggöra de olika element som 
ingår i TV-formatet. De fungerar som pilotavsnitt vilka visar 
licenstagaren hur det färdiga programmet kommer att se ut samtidigt 
som de sätter standarden för den framtida produktionen.  

 
10. Produktionsbibeln 

Produktionsbibeln är den uttömmande sammanställningen av all den 
dokumentation som tillkommit i samband med skapandet av ett nytt 
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TV-format. Där ryms utförliga beskrivningar av formatets alla 
element. Materialet är i många fall mycket omfattande och består allt 
som oftast av flera hundra sidor. Produktionsbibeln är i praktiken en 
heltäckande manual och referenshandbok som ska omfatta alla 
aspekter av formatet och svara på alla frågor gällande produktion, 
marknadsföring, reklam och distribution. Med andra ord all 
information som behövs för att ett produktionsbolag ska kunna 
återskapa TV-programmets alla delar. 

 
Detta är som tidigare nämnts inte en uttömmande redogörelse för de 
komponenter som kan finnas i ett TV-format men det ger en översiktlig bild 
av hur ett format kan vara uppbyggt och tydliggör hur komplexa de kan vara 
i sin sammansättning. Tillsammans utgör de olika elementen ett paket av 
erfarenhet och know-how som möjliggör för produktionsbolagen att 
återskapa och i många fall anpassa TV-programmet för en ny marknad.14 
 

2.3 Skapandet av ett TV-format 

Vägen från uppkomsten av en idé till att det färdiga TV-formatet exporteras 
och slutligen sänds kan vara lång. Marknaden är hårt konkurrensutsatt och 
utvecklingen och distributionen av ett format kräver många olika aktörers 
inblandning. Detta avsnitt syftar till att visa hur skapandet av ett TV-format 
kan gå till och belysa produktionskedjan från en enkel idé till ett format med 
potentiellt internationellt genomslag.  
 
Marknaden för pappersformatet Marknaden för formatbibeln 

 

                                                 
14 A. Moran  & J. Malbon, aa, s. 23ff. 
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Figur 1.15 
 
Produktionskedjan börjar med att skaparen av formatet får en idé till ett TV-
program. Han skapar sedan ett pappersformat på en till två sidor i vilket han 
skriver ner och konkretiserar idén varefter han vänder sig till ett 
produktionsbolag för att sälja in formatet. I de flesta fall, och särskilt på 
mindre marknader, är skaparen av formatet anställd på ett produktionsbolag 
eller vid programutvecklingsavdelningen på en TV-kanal. På större 
marknader kan kreatörer istället använda sig av agenter som säljer in 
formaten till produktionsbolagen. Det produktionsbolag som nappar på idén 
förfinar och utvecklar formatet varpå de i sin tur försöker sälja in det till en 
TV-kanal. Målsättningen är i första hand att få TV-kanalen att bekosta 
produktionen av en programserie baserad på formatet och givetvis att få 
dem att sända de färdiga programmen. I andra hand, men likafullt något som 
kan bli ytterst betydelsefullt, är att man på detta sätt hoppas kunna utveckla 
pappersformatet till ett fullfjädrat TV-format som kan saluföras på en 
internationell marknad.16 
 
Det nationella sändningsföretaget spelar alltså en viktig roll i 
utvecklingsprocessen och bistår med en rad viktiga komponenter vid 
byggandet av ett färdigt TV-format. Dels finansierar de produktionen där 
produktionsbolaget får många värdefulla erfarenheter vilka de kan föra in i 
formatbibeln, dels skapas det en konkretisering av formatet som kan 
användas i marknadsföringen. Till sist tillförs något som är helt centralt i 
TV-formatet, nämligen tittarsiffror. Det är näst intill omöjligt för en TV-
kanal att bedöma om ett format kommer att nå framgång eller inte och 
därför är bra tittarsiffror ett måste för en köpare på den internationella 
marknaden. Det nationella sändningsföretaget fungerar alltså både som 
testplats, marknadsföringskanal och är den som eventuellt kan förse 
formatet med dess nödvändiga kvalitetsstämpel, höga tittarsiffror.17 
 
Handeln till utlandet sker oftast genom en internationell distributör. TV-
formaten köps upp av utländska produktionsbolag eller direkt av 
sändningsföretagen vilka sedan producerar en inhemsk version av 
programserien.18 
 
 

                                                 
15 Figuren är lånad från T. Wedell-Wedellsborg, Markedet for TV-formater, Institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling, Köpenhamns Universitet, 2006, s. 25. 
16 T. Wedell-Wedellsborg, Markedet for TV-formater, MedieKultur nr 39, 2005, s. 32. 
17 T. Wedell-Wedellsborg, aa, s. 32f. 
18 T. Wedell-Wedellsborg, aa, s. 33f. 
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3 Formaträttigheter i  praktiken 

3.1 Handeln med TV-format  

Handeln med TV-format har på senare år blivit en storindustri där aktörerna 
blir fler samtidigt som insatserna blir högre. Det här kan förklaras med den 
ökande konkurrensen på marknaden vilken har gjort att TV-bolagen hellre 
satsar en ordentlig summa pengar på att köpa in ett program som man vet 
har tittarsuccéer bakom sig än tar chansen att sjösätta det kostnadsfyllda och 
tidskrävande projekt som utvecklandet av ett eget TV-format innebär. Den 
här utvecklingen och dess mekanismer ska behandlas närmare nedan. 
 
 

3.1.1 En marknad växer fram 

När TV-apparaterna gjorde sitt intåg i de amerikanska hemmen var det 
redan vanligt att man, inom radiovärlden, kopierade andra länders 
sändningar. Den här taktiken spred sig även till TV-mediet och plagiering 
var under många år vanligt förekommande. Idéerna i sig var mycket lite 
värda och det var sällsynt att den som lät sig inspireras av någon annans 
format blev stämd av den ursprunglige innehavaren av formatet. Detta ledde 
till att amerikanska programformat fick stå modell för bl a många 
europeiska TV-program. Det var först när tekniken utvecklades och gjorde 
det möjligt att spela in TV-sändningar som en handel med TV-program 
uppstod och man för första gången blev medveten om formatens värde. 
Nästa steg i utvecklingen och det som öppnade för den enorma tillväxt vi 
sett de senaste åren var att TV-marknaden i många länder avreglerades och 
öppnades upp för konkurrens. Det resulterade i ett betydligt större utbud av 
kanaler och ett ökat fokus på tittarsiffror eftersom sändningsföretagen nu 
blev beroende av reklamintäkter. Som exempel kan nämnas att antalet 
kabel- och satellitkanaler i Europa steg från 100 kanaler år 1990 till över 
600 kanaler bara 8 år senare. 19 
 
Handeln med formaträttigheter har fortsatt att öka världen över och omsatte 
år 2009 ca 9,4 miljarder euro.20 Ett framgångsrikt format kan inbringa 
miljontals dollar. Ett tydligt exempel på detta är formatet ”American Idol” 
som av Forbes har värderats till 2,5 miljarder dollar. Dessutom inbringar 
TV-programmet varje år stora summor i reklamintäkter samt intäkter från 
sponsorer, produkt- och skivförsäljning, biljetter, reklam och liknande.21 
                                                 
19 T. Wedell-Wedellsborg, aa, 2005, s. 29f. 
20 http://www.frapa.org/services/frapa-report/, 2010-12-16. 
21 http://www.ifla.tv/frapareportfinal.htm, 2010-12-16. 

http://www.frapa.org/services/frapa-report/
http://www.ifla.tv/frapareportfinal.htm
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3.1.2 Closing the Deal 

Handeln med TV-format sker genom att branschens olika aktörer möts på de 
TV-mässor som årligen anordnas runt om i världen. De största av dessa äger 
rum i Cannes, New Orleans, Montreux och London där enskilda bolag kan 
ta chansen att visa upp sina format för potentiella köpare. Dessutom ger 
bolagen löpande ut s k formatkataloger där de presenterar sina senaste 
format. 22 
 
När ett sändningsföretag väl har intresserat sig för ett TV-format sker själva 
köpet i två steg. Parterna undertecknar ett optionskontrakt vilket innebär att 
köparens dels får en tidsbegränsad ensamrätt att köpa formatet, dels får 
tillgång till formatbibeln. Om köparen efter sin granskning av formatbibeln 
fortfarande är intresserad av en affär så genomför man en licensiering vilken 
går ut på att bolaget betalar för rättigheten att producera och sända en 
nationell version av TV-programmet. Optionsavtalen har fått stor 
utbredning tack vare att de har visat sig gynnsamma både för köpare och 
säljare. De gör det möjligt för köparen att göra en närmare uppskattning av 
formatets värde till ett lägre pris än för formatet i sig, samtidigt som säljaren 
får ersättning för en del av sina produktionskostnader även om formatet inte 
blir sålt. Ersättningen kan även fungera avskräckande för de aktörer som 
gärna hade tagit del av formatbibeln för ny inspiration men som inte har ett 
egentligt intresse av att köpa produkten.23 
 
 

3.1.3 Drivkrafterna 

Vilka faktorer är det då som ligger bakom den här marknadens framväxt? 
Förutom att de tekniska förhållandena ändrats är det givetvis så att handeln 
med TV-format har en rad fördelar jämfört både med att utveckla egna TV-
program och med att köpa och sälja färdiga inspelningar. För säljarna 
innebär det en chans att få ytterligare inkomster av en tillgång som man 
redan förbrukat i hemlandet. Ställt i relation till produktionskostnaderna 
eller vad man kan förväntas tjäna på en försäljning medför varken 
framtagandet av TV-formatet eller marknadsföringen av detsamma några 
större kostnader. I många fall kan även chansen att ta sig in på en utländsk 
marknad vara lockande.24 
 

                                                 
22 MIP-COM och MIP-TV i Cannes, Natpe-mässan i New Orleans, Rose d’Or mässan i 
Montreaux och London Program Market i London, T. Wedell-Wedellsborg, aa, s. 31. 
23 T. Wedell-Wedellsborg, aa, s. 31. 
24 T. Wedell-Wedellsborg, aa, s. 30. 
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Vilka incitament har då köparna av TV-formaten? Ett tungt vägande skäl är 
att det är betydligt mindre kostsamt för produktionsbolagen att använda sig 
av ett färdigt format än att själva utveckla och producera ett TV-program.25 
Dessutom är formaten ofta utformade på ett sätt som gör dem relativt billiga 
att producera. Den typ av program som det handlar om är allt som oftast 
spel-, lek-, frågesportprogram samt s k dokusåpor. Dessa är vanligen inte 
manusbaserade vilket gör att man undviker utgifter för författare. Man 
undviker också kostnader för skådespelare då de medverkande ofta är 
”vanliga” människor eller kändisar. Främsta anledningen till köpet av ett 
TV-format torde dock vara att de lockar storpublik. Verklighetsaspekten av 
program som inte följer ett manus har visat sig ha bred attraktionskraft hos 
TV-tittarna, möjligen beroende på att deltagandet av vanliga människor till 
skillnad från skådespelare ingjuter en känsla av att tittaren får ta del av 
något privat och att vad som helst kan hända. Genom ett upplägg som 
provocerar fram stora känslouttryck och dramatik, vare sig det är konflikter 
eller kärleksförklaringar, glädje eller sorg, får man fram äkta känslor och 
skapar därvid en (förvisso fabricerad) äkthet som inte manusbaserade TV-
program har.26 
 
En annan viktig faktor bakom handeln är att TV-bolagen kan minska sitt 
risktagande genom att köpa en produkt som redan testats.27 Att utveckla ett 
nytt TV-format på egen hand är som sagt ett tidskrävande projekt som är 
förenat med stora kostnader. När arbetet väl är klart och TV-programmet 
producerat vet man heller inte vilket mottagande det kommer att få. Man 
löper risken att intresset är minst sagt svalt, både från tittare och från 
sponsorer. Väljer man istället att köpa licens på ett färdigt format har man 
fördelen att få ta del av tidigare meriter som visar vilket genomslag det 
haft.28 Har man tur har formatet även blivit känt på den internationella TV-
marknaden genom den utländska originalversionen.29 Utsikterna är ganska 
goda att ett program som haft framgång i ex vis USA även lockar tittare i 
andra västerländska länder och även i resten av världen. Att lansera ett 
redan känt format gör också att det kan bli betydligt lättare att få annonsörer 
och sponsorer till programmet. Det har även visat sig att tittare i alla länder 
föredrar nationella produktioner framför TV-program som köpts in från ett 
annat land. Ofta är små modifieringar av programmets innehåll eller 
upplägg det enda om krävs för att formatet ska tillgodose eventuella 
kulturella skillnader och kunna spridas till alla delar av världen.30  
                                                 
25 M, Jensen, Television Format Adaptation in a Trans-National Perspective – an 
Australian and Danish Case Study, Århus Universitet, 2007, s. 23. 
26 C. Gault, http://www.ifla.tv/formatspaper.htm, 2011-03-28. 
27 C. Löfgren, Betala för en “oskyddad” men vidareutvecklad idé, Brand News, 11/2000, s. 
10.  
28 M, Jensen, aa, s. 23. 
29 Detta var t ex fallet med ”Idol” som blev känt i Sverige genom den amerikanska 
förlagan. 
30 M, Jensen, aa, s. 23f.; C. Gault, http://www.ifla.tv/formatspaper.htm, 2011-03-28. 

http://www.ifla.tv/formatspaper.htm
http://www.ifla.tv/formatspaper.htm
http://www.ifla.tv/formatspaper.htm
http://www.ifla.tv/formatspaper.htm
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3.2 Finns det en branchpraxis? 

3.2.1 Gentlemen's agreements 

TV-branschen har länge präglats av en motvilja hos aktörerna att lösa tvister 
i domstol. Den tid och de kostnader som det medför att försöka få ett 
snyltande bolag fällt är något som man inte gärna riskerar. Rättstvisterna 
kan också skada bolagen genom att deras renommé och affärsrelationer 
försämras.31 Denna ovilja tillsammans med formatens osäkra rättsliga 
ställning har gjort att branschen har sökt alternativa vägar för att skydda 
sina format. Ett av dem har varit hemlighållande i kombination med 
licensiering. Men det talas också om att man inom formatindustrin följer s k 
”gentlemen's agreements”, en sorts informell uppförandekod som ska 
avhålla bolagen från kopiering av konkurrenternas format. 
 
Att tala om ett ”gentlemen's agreement” ger bilden av att branschen präglas 
av en respekt och hänsyn aktörerna emellan. Troligen handlar det emellertid 
inte så mycket ett gentlemannasystem som en insikt om att ett utnyttjande 
av någon annans format riskerar att skada det egna bolaget mer än det 
gagnar detsamma. Man är helt enkelt rädd för de negativa ekonomiska 
effekter ett otillbörligt utnyttjande skulle kunna få och den skada det skulle 
kunna göra på bolagets anseende. Produktionsbolagen agerar ofta både som 
köpare av andras format och som skapare av egna produkter och har 
därigenom ett starkt intresse av att behålla goda affärsrelationer med 
konkurrenterna. Det är alltså i första hand med aktörernas egna intressen i 
fokus som gentlemannasystemet upprätthålls, inte av hänsyn till 
konkurrenterna på marknaden eller av respekt för det arbete de har lagt ner 
på att utveckla en produkt.  
 
Det finns idag tecken på att gentlemannasystemet håller på att tappa sitt 
grepp om TV-branschen. Företrädare för svenska TV-bolag har i 
tidningsartiklar hävdat att kopiering av andras format blir allt vanligare.32 
Det har även publicerats en debattartikel där det anfördes att SVT 
systematiskt stjäl idéer, programformat och kunskap från de oberoende 
produktionsbolagen.33 Artikeln visar en enskild aktörs syn på situationen 
vilket givetvis bör tas i beaktande men den väcker ändå intressanta frågor. 

                                                 
31 A. Ingwersen, www.ebu.ch/en/union/diffusion_on_line/television/tcm_6-39782.php, 
2007-09-03. 
32 E. Westholm, 
http://www.realtid.se/ArticlePages/200602/22/20060222163836_Realtid204/20060222163
836_Realtid204.dbp.asp, 2006-11-09. 
33 R. Aschberg, SVT stjäl idéerna, Aftonbladet, 2009-05-31, s. 32f. 

http://www.ebu.ch/en/union/diffusion_on_line/television/tcm_6-39782.php
http://www.realtid.se/ArticlePages/200602/22/20060222163836_Realtid204/20060222163836_Realtid204.dbp.asp
http://www.realtid.se/ArticlePages/200602/22/20060222163836_Realtid204/20060222163836_Realtid204.dbp.asp
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Kanske är det så att gentlemannasystemet börjar luckras upp. Om 
utvecklingen går åt detta håll på den förhållandevis blygsamma svenska 
marknaden ligger det nära till hands att misstänka att detta även är ett 
problem internationellt. Så länge aktörerna respekterar skrivna avtal och 
håller sig till etablerad branschpraxis kanske marknaden fungerar. Frågan är 
vad som händer om TV-bolagen i allt större utsträckning tar sig friheter 
gentemot sina konkurrenter. Vem har rätten på sin sida när rättsordningen 
inte ger TV-formaten något skydd? Möjligen är det så att 
gentlemannasystemet fortfarande har ett grepp om TV-branschen men om 
utvecklingen fortsätter på den inslagna vägen kan vi i framtiden komma att 
se ett ökat behov av ett uttryckligt juridiskt skydd för TV-formaten. 
 
 

3.2.2 Intresseorganisationer 

Vid sidan av det skydd som skapats genom branschpraxis och ett väl 
utvecklat avtalsskrivande vid licensiering har det även bildats 
intresseorganisationer som verkar för att upprätthålla en väl fungerande 
formatmarknad. De mest betydelsefulla organisationerna på området är 
Format Recognition and Protection Association (FRAPA) och International 
Format Lawyer Association (IFLA). 
 

3.2.2.1 FRAPA 
 
FRAPA grundades år 2000 i syfte att bistå producenter, kreatörer och 
distributörer med information och hjälp med att skydda sina TV-format. 
Organisationen utvecklar branschpraxis och uppförandekoder som ska 
främja en rättvis konkurrens på marknaden och fungerar som lobbygrupp 
för ett juridiskt erkännande av formaten. FRAPA verkar även som 
medlingsinstitut vid tvister rörande kopiering av format. Aktörerna anser 
ofta att det är till deras fördel att få lösa uppkomna tvister utanför allmän 
domstol eftersom man på så vis kan åstadkomma en snabbare och mindre 
kostsam lösning. Processen hålls dessutom hemlig för utomstående och 
riskerar därför inte att skada bolagets affärsrelationer. FRAPA har även 
inrättat ”the Paper Format Registry”, en tjänst där formatägare kan få sitt 
TV-format registrerat och därmed få ett bättre bevisläge vid en eventuell 
tvist.34 
 
 
 
 

                                                 
34 http://www.frapa.org/ , 2011-08-14. 

http://www.frapa.org/
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3.2.2.2 IFLA 
 
IFLA har funnits sedan år 2004. Organisationen grundades i syfte att skapa 
ett nätverk för jurister med specialkompetens inom medie- och 
immaterialrätt. Tanken var att dessa jurister skulle bistå TV-branschen med 
praktiska råd om hur man bör gå till väga för att skydda sitt TV-format. 
IFLA arbetar också, i samarbete med FRAPA, för att TV-formaten ska 
tillerkännas ett starkare juridiskt skydd.35 

                                                 
35 http://www.ifla.tv/about.html., 2011-08-14. 

http://www.ifla.tv/about.html
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4 Marknadsrättsligt skydd 
Marknadsrätten spänner över ett stort antal lagar men det är inte alla som är 
av intresse för TV-formatens del. De delar som skulle kunna erbjuda ett 
skydd för formaten är främst marknadsföringslagen och lagen om skydd för 
företagshemligheter. Nedan följer en kort översikt över hur dessa regler 
verkar och en diskussion kring eventuella skyddsmöjligheter för TV-
formaten. 
 
 

4.1 Företagshemligheter 

1 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) definierar en 
företagshemlighet som ”sådan information om affärs- eller 
driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller 
hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i 
konkurrenshänseende”. Begreppet har fått en bred innebörd och kan 
innefatta såväl tekniskt kunnande som information av kommersiell eller 
administrativ karaktär. Detta oavsett om informationen är dokumenterad 
eller odokumenterad. Det finns heller ingen tidsgräns för hur länge något 
kan skyddas som en företagshemlighet utan skyddet består så länge 
informationen kan hållas hemlig.36 
 
Inom näringslivet är know-how ett väl använt begrepp som syftar på den 
kunskap och erfarenhet som är specifik för ett visst företag. Begreppet 
ställer inga krav på att informationen ska hållas hemlig men i praktiken är 
det oftast så. I de fallen bör företagshemligheter och know-how vara två 
begrepp som i realiteten avser samma typ av information.37 Inom EG:s 
konkurrensrätt har know-how definierats som ”ett paket som består av icke 
patentskyddad, praktisk information, som är ett resultat av erfarenheter och 
testning och som är hemlig, väsentlig och identifierad”.38  
 
I skapandet av ett TV-format kan det utarbetas information som uppfyller 
kraven för företagshemlighet och därmed åtnjuter skydd enligt FHL. 
Tidigare i framställningen har det redogjorts för en del av de komponenter 
som kan ingå i ett format och där innefattades bl a information om 
marknadsföringsstrategier, tittarsiffror och resultat av publiktester men även 

                                                 
36 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig 
konkurrens, 10:e uppl., HB Immateriellt rättsskydd i Stockholm, 2007, s. 316ff. 
37U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 315f. 
38 Se art 1.1 i kommissionens gruppundantagsförordning avseende avtal om 
tekniköverföring (772/2004), EGT L 123, 27.4.2004, s. 13. 
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de olika tekniska aspekterna av produktionen. Allt detta kan rymmas under 
kategorin företagshemligheter.  
 
Som namnet antyder kräver lagen om företagshemligheter att informationen 
hålls hemlig. Det här kravet är dock inte absolut. Så länge man vidtar 
rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig och den inte är spridd 
utanför en identifierbar och sluten krets är den fortfarande hemlig i lagens 
mening.39 Detta innebär att den handel som sker med TV-format, där man 
låter licenstagare ta del av formatet, inte hindrar att informationen i formatet 
även fortsättningsvis kan åtnjuta skydd enligt FHL. Så länge avslöjandet av 
informationen sker under kontrollerade former och med t ex 
hemligstämpling eller andra säkerhetsinstruktioner bedöms den alltså som 
hemlig.  
 
Handeln med formaten sker under strikt kontroll och under förutsättning att 
intressenter och licenstagare förbinder sig att hemlighålla innehållet. Att 
skaparna av formaten i säljsyfte och för licensiering låter andra ta del av 
delar av dem hindrar alltså inte att informationen skyddas enligt FHL. Den 
information som ingår i ett TV-format bör således kunna erhålla skydd inom 
ramarna för lagen om skydd för företagshemligheter. 
 
 

4.2 Marknadsföringslagen 

4.2.1 Generellt om skyddet 

Marknadsföringslagen fick sin nuvarande utformning år 2008 när Sverige 
genomförde EG-direktivet (2005/29) om otillbörliga affärsmetoder. Lagen 
har ett dubbelt syfte genom att den främjar konsumenternas intressen i 
samband med marknadsföring samtidigt som näringslivets intressen 
tillvaratas. Detta görs främst genom regler utformade för att hindra 
otillbörlig marknadsföring. Reglerna gynnar alla marknadens aktörer på så 
vis att konsumenterna undgår att köpa varor under falska förespeglingar 
samtidigt som lagen sätter upp spelregler mellan näringsidkarna och främjar 
en effektiv konkurrens.40 
 
Lagen omfattar alla typer av marknadsföringsåtgärder. Vad som utgör 
marknadsföring definieras i 3 § MFL där begreppet ges en mycket vid 
innebörd. Där sägs att lagen omfattar ”reklam och andra åtgärder i 
näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången 
till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller 

                                                 
39 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 319. 
40 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 288. 
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någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter 
försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller 
näringsidkare”. 
 
Bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig ska avgöras 
utifrån vad en genomsnittlig konsument som är normalt informerad samt 
skäligen uppmärksam och upplyst uppfattar som vilseledande. Kraven på 
genomsnittskonsumenten varierar beroende på vilken grupp av konsumenter 
som marknadsföringen riktar sig mot. När det är barn som är målgruppen 
skiljer sig bedömningen från när det exempelvis är fråga om 
marknadsföring riktad mot personer med specialkunskap inom ett visst 
område.41 Det är bara om marknadsföringen kan antas påverka 
konsumentens handlande som den ska anses vara otillbörlig.42 
 
Marknadsföringslagen innehåller tre generalklausuler. Den första handlar 
om god marknadsföringssed och har ett brett tillämpningsområde (5-6 §§). 
Den omfattar alla typer av marknadsföring och alla affärsmetoder. De två 
senare är mer avgränsade och tar sikte på aggressiv respektive vilseledande 
marknadsföring (7 § resp. 8 §). Dessa ska ses som presumtionsregler vilka 
kompletteras i den s k svarta listan. Den svarta listan är en förbudskatalog 
som räknar upp ett antal marknadsföringsåtgärder som alltid ska anses som 
vilseledande och aggressiva och som därmed är direkt förbjudna. Här följer 
en kort överblick över marknadsföringslagen i de delar som jag anser skulle 
kunna ha betydelse för TV-formaten, främst generalklausulen om god 
marknadsföringssed.43 
 
 

4.2.2 Generalklausulen om god marknadsföringssed 

Den första generalklausulen slår fast att ”marknadsföring ska stämma 
överens med god marknadsföringssed” (5§). Detta förklaras närmare i 6 § 
som stadgar att ”marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed 
enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 
sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut”. Det krävs således att marknadsföringsåtgärden kan antas ha 
en effekt på mottagarens handlande, s k kommersiell effekt, för att den ska 
anses som otillbörlig.44 Vad som avses med begreppet god 
marknadsföringssed ska enligt 3 § avgöras av god affärssed eller andra 
vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare 
vid marknadsföring av produkter. Här syftar man främst på ICC:s regler för 
                                                 
41 P. J. Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, 5:e uppl, Nordstedts juridik AB, 2010, s. 
57. 
42 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 288f. 
43 P. J. Nordell, aa, s. 58f. 
44 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 288f. 
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reklam och marknadskommunikation vilka stadgar att reklam ska vara 
hederlig, laglig och vederhäftig.45 
 
Generalklausulen om god marknadsföringssed täcker in några typer av 
otillbörlig marknadsföring vilka inte tagits upp i förbudskatalogen. Två av 
dessa är misskreditering och renommésnyltning. Renommésnyltning har 
under de senaste åren varit aktuellt i ett flertal fall i Marknadsdomstolen. Av 
de avgöranden som kan vara av intresse för TV-formatens del märks främst 
det s k Robinson-fallet. 46  
 

4.2.2.1 Misskreditering 
 
Misskreditering innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring 
nedvärderar eller förlöjligar en annan näringsidkare eller dennes varor och 
tjänster. Marknadsdomstolen har bl a ansett att en reklamfilm, där 
restauranggästers mat besprutades med bekämpningsmedel, misskrediterade 
näringsidkare som marknadsförde besprutade livsmedel.47 För att det ska 
vara fråga om otillåten misskreditering krävs det inte att man pekar ut någon 
eller några speciella näringsidkare. Marknadsföringen kan vara riktad mot 
en ganska obestämd krets och ändå anses som misskrediterande.48 
 

4.2.2.2 Renommésnyltning 
 
En näringsidkare gör sig skyldig till renommésnyltning om han obehörigen 
anknyter till en annan näringsidkares produkter, varumärke eller andra 
symboler, verksamhet eller specifika koncept. Här finns inget krav på 
förväxlingsbarhet eller vilseledande. Marknadsdomstolen har slagit fast att 
det otillbörliga ligger i att snyltaren, till sin ekonomiska fördel, utnyttjar det 
värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna, vilken 
skapats av en genom insatser av den andre näringsidkaren, s k 
uppmärksamhetsvärde. Den här typen av otillbörlig marknadsföring är 
främst till skada för den utsatte konkurrenten men det har också ansetts att 
det är otillbörligt mot konsumenterna eftersom deras marknadsöverblick kan 
försämras.49 
 
 

                                                 
45 P. J. Nordell, aa, s. 61. 
46 Rättsfallet behandlas närmare i avsnitt 4.2.3.1. 
47 MD 2002:18, Sveriges Spannmålsodlare AB mot Kooperativa förbundet. 
48 P. J. Nordell, aa, s. 61. 
49 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 306f. 
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4.2.3 Nordisk praxis 

Som nämnts tidigare finns det mycket lite ledning att få i praxis när det 
gäller ett eventuellt juridiskt skydd för TV-format. Nordiska domstolar har 
emellertid prövat huruvida ett marknadsrättsligt skydd kan ges och då uttalat 
sig till stöd för att formaten kan skyddas genom marknadsföringslagen. 
Dessa domar har visat att den marknadsrättsliga regleringen kan fungera 
som ett betydelsefullt komplement till ett immaterialrättsligt skydd. 
Effekten av tillämpningen av marknadsföringslagen har blivit att det skapats 
ett skydd mot efterlikningar av produkter som på många sätt liknar det 
skydd som upphovsrätten ger.50  
 

4.2.3.1 ”Expedition Robinson” 
 
Ett av få svenska rättsfall på området som berör TV-program och dess 
format är det s k Robinson-fallet.51 Detta är ett av de viktigare rättsfallen på 
marknadsrättens område eftersom det var här som Marknadsdomstolen för 
första gången formulerade de kriterier som fortfarande används för att 
avgöra vad som ska anses utgöra renommésnyltning.52 
 
I samband med att SVT:s fredagsunderhållning ”Expedition: Robinson” 
gjorde tittarsuccé och fyllde tidningarnas löpsedlar förde SVT och OLW 
diskussioner om en rätt för OLW att använda TV-programmet vid sin 
marknadsföring av chips. Förhandlingarna ledde aldrig till någon 
överenskommelse men trots detta valde OLW att börja marknadsföra s k 
”Robinson-chips”. Dessa var förpackade i en påse med söderhavsmotiv och 
hade en text på baksidan av förpackningen som berättade om romanfiguren 
Robinson Crusoe.  
 
MD använde inte uttrycket TV-format i sin dom men de slog fast att även 
TV-program kunde vara bärare av en sorts renommé. De uttryckte bl a att ”I 
den mån det uppmärksamhetsvärde som nu har beskrivits kan sägas 
medföra ett ”renommé” för SVT är det sålunda fråga om renommé i något 
vidare mening än som brukar avses med detta begrepp. Det betyder 
emellertid inte att det bör vara tillåtet för utomstående att fritt utnyttja det 
uppmärksamhetsvärde som SVT skapat genom TV-program. Ett otillbörligt 
sådant nyttjande kan vara renommésnyltning på samma sätt som 
förfaranden vilka traditionellt betecknats så”. 
 
Domstolen ansåg att ”Expedition: Robinson” hade blivit så känt att 
konsumenterna i allmänhet förknippade namnet Robinson och den 

                                                 
50 H. Kirk Deichmann, Variationsværker, NIR 2004, nr 2, s. 107. 
51 MD 1999:21 Sveriges Television AB mot OLW-Snacks AB. 
52 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 307. 
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söderhavsmiljö som har samband med detta med just SVT. OLW:s 
marknadsföring skedde tidsmässigt nära programserien och bedömdes ha en 
så stark anknytning till programmet och associera till detta i så hög grad att 
OLW därigenom utnyttjade ett uppmärksamhetsvärde som SVT och TV-
programmet ansågs ha skapat hos konsumenterna. Marknadsföringen 
utgjorde därför en form av renommésnyltning och OLW förbjöds att 
använda namnet Robinson i nära anknytning till TV-programmet.53 
Marknadsdomstolen har därmed slagit fast att en serie TV-program, och 
således indirekt även TV-formatet, kan skapa ett renommé för den TV-kanal 
som sänder programmet. Marknadsföringslagen kan därmed erbjuda ett visst 
skydd för TV-formaten.  
 

4.2.3.2 ”Kvit eller Dobbelt” 
 
Trots att frågan om TV-formatens möjligheter till juridiskt skydd mycket 
sällan tas upp i domstol så finns det ett rättsfall som berör både upphovs- 
och marknadsrättsliga aspekter av frågan. År 1999 avgjorde dansk domstol 
en tvist mellan Danmarks Radio (DR) och det brittiska produktionsbolaget 
Celandor Produktions Ltd (Celandor).54 Tvisten blossade upp i samband 
med att DR sände en ny version av det klassiska frågesportprogrammet 
”Kvit eller Dobbelt”. Programmet visade sig ha slående likheter med 
Celandors format ”Who Wants To Be a Millionaire?” och Celandor menade 
att ”Kvit eller Dobbelt”  gjorde intrång i upphovsrätten till deras format. I 
andra hand gjorde man gällande att DR agerat i strid mot marknadsrättsliga 
regler. 
 
Domstolen konstaterade att det fanns en lång rad likartade element i de båda 
programmen, bl a deltagarnas placering, frågor med flervalsalternativ och 
”livlinor”. Även den visuella framtoningen uppvisade stora likheter 
programmen emellan. Vidare ansåg man att formatet hade viss särprägel. 
Domstolen tog hänsyn till att ”Who Wants To Be A Millionaire?” var 
välkänt vid utvecklingen av ”Kvit eller Dobbelt” och drog därav slutsatsen 
att det inte var en tillfällighet att programmen blivit så lika. Det måste 
tvärtom ha varit skaparnas avsikt att efterlikna formatet. Domstolens slutsats 
blev att DR hade agerat i strid mot 1 § marknadsföringslagen genom att ha 
”efterlignet Celandors tv-koncept og utilbørligt udnyttet rekvirentens 
indsats og markedsposition”. DR förbjöds därför att producera och sända 
ytterligare avsnitt av programmet. Domen överklagades men fastställdes av 
den högre instansen som uttalade att det danska och engelska programmet 
vid en helhetsbedömning uppvisade sådana likheter att 
marknadsföringslagen måste anses överträdd.55 
                                                 
53 MD 1999:21, s. 15. 
54 U 1999.1762 ØKL. 
55 H. Kirk Deichmann, Programkoncepter – Ophavsret till TV-formater, Förlaget Thomson 
A/S, 2002, s. 133f. 
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4.2.4 Marknadsrättens betydelse för  
 TV-formaten 

Sammanfattningsvis kan konstateras att marknadsföringslagen kan erbjuda 
ett visst rättsligt skydd för TV-formaten. Trots att praxis på området är 
minst sagt sparsam har de rättsfall som finns ändå visat att bestämmelserna 
om renommésnyltning och vilseledande marknadsföring kan tillämpas i de 
fall någon försöker dra nytta av någon annans format. Samtidigt blir 
emellertid tydligt att skyddet på inget vis är heltäckande.  
 
Domen mot Danmarks Radio slog fast att även vilseledande efterlikningar 
av TV-format kan omfattas av den marknadsrättsliga lagstiftningen och få 
rättsliga följder. Man kan dock misstänka att kraven för att 
marknadsföringslagen ska kunna tillämpas i de här fallen är förhållandevis 
högt ställda. I fallet gjorde domstolen en helhetsbedömning av de båda 
formaten och kom till slutsatsen att programmen uppvisade sådana likheter 
att det fanns en risk för att konsumenten kunde uppfatta ”Kvit eller 
Dobbelt” som en dansk version av det engelska programmet. Rätten 
konstaterade att i stort sett alla delmoment, med undantag för titeln och 
musiken, var desamma i DR:s program. Man fäste också stor vikt vid att 
originalformatet hade särprägel. I detta fall var det således en i stort sett 
identisk efterlikning av ett särpräglat TV-format som utlöste tillämpning av 
marknadsföringslagen.56  
 
Det är lätt att tänka sig att de flesta fall av efterlikning inte är fullt så 
uppenbara. Här gör frånvaron av praxis att det är svårt att dra några säkra 
slutsatser om var gränsen går. Skulle det räcka med att den som låter sig 
inspireras av någon annans format gör det med lite mer finess än DR och 
ändrar något utöver titel och musik? Vad händer om det format man 
kopierar inte är lika känt eller särpräglat som ”Who Wants To Be A 
Millionaire?” Troligen ska det inte mycket till för att agerandet ska falla 
utanför marknadsföringslagens skyddsområde och trots att lagen kan sägas 
ge ett visst skydd för TV-formaten rör det sig alltså inte om ett särskilt stark 
sådant. Så länge den dominerande uppfattningen är att TV-formaten inte kan 
skyddas som ett verk enligt upphovsrättslagen anser jag trots allt att det 
marknadsrättsliga skyddet har en viss betydelse. Om inte annat bör 
vetskapen om att både marknadsföringslagen och lagen om 
företagshemligheter kan tillämpas på TV-formaten kunna ha en preventiv 
verkan och kunna tjäna som påtryckningsmedel för att motverka kopiering. 

4.3  
                                                 
56 H. Kirk Deichmann, aa, s. 135ff. 
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5 Immaterialrättsligt skydd 
Det råder fortfarande stor osäkerhet kring huruvida formaten kan inordnas 
under vårt immaterialrättsliga regelverk. Nedan följer en översikt över de, i 
min mening, relevanta delarna av den immaterialrättsliga lagstiftningen och 
en diskussion kring huruvida dessa kan erbjuda ett skydd för TV-formaten. 
 
 

5.1 Varumärkeslagen 

Frågan om ett programformats titel och s k ”catch phrases” kan utgöra ett 
varumärke i varumärkeslagens mening återkommer jag till senare i den här 
framställningen, närmare bestämt i avsnitt 6.2 och 6.3. I denna del rör 
frågeställningen huruvida TV-formatet som helhet skulle kunna utgöra ett 
varumärke och därmed skyddas under varumärkeslagen57 (VML).  
 
Av 1 § 1 stycket VML framgår det att ett varumärke är ett ”särskilt 
kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet”. Vad som 
ska anses utgöra ett sådant särskilt kännetecken definieras närmare i 1 § 2 
stycket som stadgar att det kan bestå av ”alla tecken som kan återges 
grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, 
siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning”. En 
förutsättning är att tecknen kan särskilja varor som erbjuds i en 
näringsverksamhet från sådana som erbjuds i en annan.  
 
Vid en första anblick kan det tyckas självklart att TV-formaten faller utanför 
lagens definition av vad som utgör ett varumärke. Tillämpningen av 
begreppet har dock utvidgats sedan lagen infördes och idag är synen på vad 
som kan anses utgöra ett kännetecken tämligen komplex. Ett varumärke kan 
numera bestå av betydligt mer än text och bild, både färger och former, 
dofter och ljud har i praxis ansetts utgöra kännetecken. Till exempel har 
OHIM i ett avgörande accepterat att ”doften av nyklippt gräs” registreras 
som doftmärke för tennisbollar.58 Enligt Levin kan ett varumärke också 
bestå av ”hela koncept som förmedlas i ett komplicerat byggande av 
relationer i en kundkrets”.59 Begreppet varumärke har således vidgats 
avsevärt och kommer troligen att fortsätta ta sig nya former. 
 
För att nyansera bilden ytterligare ska här återknytas till vad som sagts i 
avsnittet om marknaden för TV-format. Där nämndes det att 
                                                 
57 Varumärkeslag (2010:1877). 
58 OHIM Board of Appeal i mål R 156/1998-2, “Smell of fresh cut grass”, Official Journal 
OHIM, 10/1999, 1239. 
59 M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 9:e upplagan, Nordstedts Juridik AB, 2007, s. 391. 
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produktionsbolagen marknadsför och säljer sina format både till utländska 
produktionsbolag och till TV-kanaler i hemlandet. De agerar alltså som 
säljare av en vara. Formatet har också en annan funktion som tar det 
närmare varumärkesbegreppet. För aktörerna på marknaden är TV-program 
och format till TV-program inte bara produkter, de fungerar som 
kommunikationskoder vilka har en central roll i kanalernas profilering 
gentemot sina kunder; tittarna och annonsörerna.60 Frågan är om man kan 
gå så långt som att påstå att TV-formatet har så stor betydelse som länk i 
kommunikationen mellan TV-kanalen och omvärlden att formatet kan anses 
utgöra ett varumärke i varumärkeslagens mening.  
 
TV-formaten har utan tvekan en betydelsefull roll när kanalerna bygger sina 
varumärken och profilerar sig mot olika tittargrupper. Man kan dock, enligt 
min mening, inte tillmäta ett enskilt format en så stor roll i det 
sammanhanget att TV-formatet i sig utgör ett varumärke. När man utgår 
från definitionen i 1 § VML och de krav som ställs där kan man konstatera 
att det är svårt att se formatet som ett kännetecken. Produktionsbolagen 
marknadsför och säljer visserligen formaten som en vara varför de i det 
avseendet bör kunna inordnas under 1 § VML. Formatet skulle även kunna 
uppfylla kravet på att varumärket ska kunna återges grafiskt genom att helt 
enkelt beskriva det med ord. Tittar man däremot på hur ett kännetecken 
används blir det svårare att anse att varumärkeslagen är tillämplig på 
formaten. Det skulle kräva att formatet används som en symbol, alltså något 
som finns för att beskriva något annat och den funktionen anser jag inte att 
de har idag. Inte heller är ett TV-format något som används för att särskilja 
någons produkter från någon annans. 
 
Sammanfattningsvis är det alltså svårt att hitta några starka skäl för att 
formaten skulle kunna få skydd som varumärken. Något stöd i praxis eller i 
lagens förarbeten för en sådan slutsats finns heller inte. Vad som möjligen 
kan erbjuda en strimma hopp för formatens del är att varumärkesbegreppet 
är ett begrepp i ständig förändring. Uppräkningen i 1 § VML är inte 
uttömmande och vad som för några decennier sedan ansågs uteslutet från ett 
varumärkesrättsligt skydd är idag en naturlig del av skyddsomfånget. För 
formatets titel kan det (vilket jag återkommer till) mycket väl uppkomma ett 
skydd enligt VML, både genom registrering och inarbetning, men formatet i 
sig kan idag inte få ett sådant skydd. Detta skulle kräva en förändring i 
synen på vad ett varumärke egentligen är och en överflyttning av fokus från 
varumärkets form till dess funktion. Dit har rättsutvecklingen inte kommit 
ännu. 
 
 

                                                 
60 H. Kirk Deichmann, aa, s. 119ff. 
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5.2 Upphovsrättslagen 

Upphovsrättslagstiftningen såg dagens ljus i 1810 års tryckfrihetsförordning 
vilken föreskrev att ”Varje skrift vare författarens eller dess laglige 
rättighetsinnehavares egendom”. Här gavs en författare rätt att göra kopior 
av skriften, en rätt som gällde på obegränsad tid. Under det följande seklet 
skedde en rad reformer på området och skyddet utvidgades till att gälla även 
konstverk, musikaliska verk och fotografiska bilder. Det dröjde emellertid 
till år 1960 innan upphovsrättslagen (1960:729)(URL) trädde i kraft. 61 
Även denna lagstiftning har genomgått betydande omarbetningar sedan 
tillkomsten, främst på grund av den snabba teknikutveckling vi sett de 
senaste åren62 men också för att anpassas till de EG-direktiv som finns på 
området.63 
 
Upphovsrätt till ett verk är inte beroende av registrering utan uppstår 
formlöst i och med verkets tillkomst. Ensamrätten är utformad som ett 
efterbildningsskydd och skyddar således inte mot andras självständiga 
skapande som utan samband med det redan existerande verket fått samma 
eller liknande utformning, s k dubbelskapelser.64  
 
 

5.2.1 Skyddsföremål 

Utgångspunkten i URL är att det är de litterära och konstnärliga verken som 
skyddas. Den nuvarande lydelsen av lagen avser emellertid att ge rättsligt 
skydd åt allt andligt skapande oavsett i vilken form detta har gestaltas. Detta 
framgår av 1 § URL där det ges en förklaring till vad som kan utgöra ”ett 
litterärt eller konstnärligt verk”. Paragrafen ger endast exempel på vad som 
kan avses med ett sådant verk och för att inga verkstyper ska falla utanför 
lagens skyddsområde nämns i p 7 även ”verk som har kommit till uttryck på 
något annat sätt”. Lagen har således gett begreppet verk en bred utformning 
vilket har gjort att nya tekniska företeelser har kunnat omfattas av URL utan 
att man har behövt genomföra några lagändringar. Så var t ex fallet med 
datorprogram som ansågs skyddade redan innan de nämndes i lagen.65 Att 
ändringen ändå genomfördes berodde bl a på att Sverige skulle uppfylla 
kraven enligt datorprogramdirektivet66. Lagen är således inte uttömmande 

                                                 
61 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 31. 
62 Utvecklingen har fört med sig uppkomsten av helt nya typer av verk t ex datorprogram 
och multimedier. 
63 M. Levin, aa, s. 65. 
64 M. Levin,aa, s. 67ff. 
65 H. Olsson,  Upphovsrättslagen (1 juli 2009, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 1 §.  
66 Europeiska Gemenskapens direktiv om rättsligt skydd för datorprogram (91/250/EEG), 
EGT L 122, 17.5.1991, s. 42 
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formulerad när det gäller vilka typer av produkter som skulle kunna åtnjuta 
upphovsrättsligt skydd.  
 
För att ett verk ska anses föreligga i lagens mening krävs att det har 
verkshöjd. Det brukar förklaras som att verket ska vara resultatet av en 
individuell andlig skapande verksamhet. Produkten måste alltså i någon 
mening vara unik och ha en viss individuell särprägel. Vid 
upphovsrättslagens tillkomst uppmärksammade Auktorrättskommittén att ett 
sådant krav funnits redan i 1914 års betänkande. Där uttrycktes kravet som 
att det måste vara fråga om ett alster som har ”höjt sig till en viss grad av 
självständighet och originalitet, den måste åtminstone i någon mån vara 
uttryck för auktors individualitet; en rent mekanisk produktion är icke 
tillfyllest”.67 Detta har dock inte hindrat att domstolen vid ett par tillfällen 
har ansett att förhållandevis enkla produkter har uppnått kraven för 
verkshöjd och därmed varit skyddade.68 
 
Upphovsrätten är först och främst ett formskydd och har inte för avsikt att 
ge något skydd för de fakta eller idéer som ett verk innehåller utan endast 
den speciella utformning som upphovsmannen har gett dem. Den här 
principen gäller även internationellt och framgår bl a av artikel 9.2 i TRIPS-
avtalet och i artikel 2 i WIPO-fördraget om upphovsrätt (WTC). I den 
senare artikeln stadgas att ”Copyright protection extends to expressions and 
not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as 
such”. För att åtnjuta upphovsrättsligt skydd får alstren alltså inte vara helt 
banala och ha tillkommit genom en obetydlig skapande insats. Samma 
tankar uttrycktes av Auktorrättskommittén när URL infördes. Man sade att 
skyddet inte omfattar ”vad som skulle kunna kallas verkets innersta kärna, 
dess ämne, motiv eller idé och icke heller tankar, erfarenhetsrön eller 
uppgifter om fakta som däri framläggas; vad verket i dessa hänseenden 
innehåller blir allmän egendom”.69 Frågan om ett alster ska anses utgöra ett 
verk i lagens mening är något som måste avgöras utifrån en bedömning i 
varje enskilt fall.70  
 
De verkstyper i 1 § URL som teoretiskt sett skulle kunna erbjuda ett skydd 
för TV-formaten hittas främst i den första punkten som avser ”skönlitterär 
eller beskrivande framställning i skrift eller tal” samt den sjunde punkten 
vilken erbjuder skydd för ” verk som kommit till uttryck på något annat 
sätt”. Det är därför i första hand dessa två punkter som jag härefter kommer 
att beskriva närmare.  
 

                                                 
67 NJA II 1961 s. 12. 
68 Se NJA 1990 s. 671, ICA-kassen, H. Olsson, 1 kap. 1 § URL.  
69 NJA II 1961 s. 14-15. 
70 H. Olsson, 1 kap. 1 § URL.  
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1 § första punkten URL avser i första hand att omfatta de skönlitterära 
verken. Det kan handla både om romaner, lyrik och andra typer av litteratur 
så länge dessa har ett litterärt syfte. Också andra verk som man inte vid 
första anblick uppfattar som litterära kan bli föremål för skydd. Ett exempel 
på detta är en nummerbank som Högsta domstolen ansåg vara så logiskt 
uppbyggd och skapad på ett så originellt och självständigt sätt att denna 
förtjänade skydd enligt URL.71 Som litterärt verk kan också anses rent 
beskrivande framställningar t ex bruksanvisningar, handböcker och andra 
skrifter som främst fyller ett nyttosyfte. Det avgörande är om alstret uppnår 
verkshöjd, inte dess konstnärliga kvalitet eller vilket syfte det har. Sådant är 
oväsentligt för frågan om upphovsrättsligt skydd. 
 
1 § sjunde punkten URL omfattar verk som kommit till uttryck på något 
annat sätt än i de tidigare uppräknade punkterna. Syftet med den 
formuleringen är att lagen ska kunna erbjuda skydd åt alla former av andligt 
skapande, oavsett hur detta har gestaltat sig. Här ingår t ex multimedieverk, 
alltså ljud, text och bild som har kombinerats i ett och samma verk.72 
 
 

5.2.2 Skyddets omfattning 

Det upphovsrättsliga skyddet består av en ensamrätt för upphovsmannen att 
njuta frukterna av sitt verk. Rättsskyddet består av två olika delar, den 
ekonomiska rätten och den ideella rätten.  
 

5.2.2.1 De ekonomiska rättigheterna 
 
Den ekonomiska rätten innebär en ensamrätt för upphovsmannen att förfoga 
över sitt verk genom att framställa exemplar av det samt genom att göra det 
tillgängligt för allmänheten. 73 Ensamrätten innebär att det är förbjudet för 
någon annan än upphovsmannen själv att utnyttja verket, så länge det inte 
sker med upphovsmannens samtycke eller med stöd av någon särskild 
föreskrift i lag (flera inskränkningar i rätten finns i bl a 2 kap URL). Vad 
som menas med framställning av exemplar förklaras i 2 § andra stycket 
URL. Där sägs att begreppet omfattar varje framställning av exemplar av 
verket, oavsett vilken form den har eller genom vilken metod den sker och 
oavsett om den sker helt eller delvis. Även tillfälliga framställningar 
omfattas.  
 
Det skydd som ges i 2 § omfattar verket i ”ursprungligt eller ändrat skick, i 
översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i 

                                                 
71 Se NJA 1995 s. 256. 
72 H. Olsson, 1 kap. 1 § URL.  
73 Se 2 § första stycket URL. 
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annan teknik”. Rätten omfattar alltså inte bara verket i den form som det 
först har skapats utan även efter bearbetning till andra former. Exempelvis 
kvarstår författarens rätt till en roman som filmatiserats eller översatts. Detta 
har uttryckts som att skyddet ska gälla även den bearbetade versionen av ett 
verk så länge verket har behållit sin ”inre form” eller så länge ”verkets 
tankeinnehåll i den individuella utformning som upphovsmannen har givit 
densamma” har behållits intakt.74 Var och en har emellertid rätt att översätta 
eller bearbeta någon annans verk vilket medför att denne får en viss rätt till 
verket i dess nya utformning.75 Upphovsrättshavarens medgivande till 
utnyttjande av verket krävs dock även i detta fall.76 
 

5.2.2.2 De ideella rättigheterna 
 
De ideella rättigheterna grundar sig på den relation som finns mellan 
upphovsmannen och hans verk. Det har ansetts att upphovsmän har ett 
särskilt känslomässigt band till sina skapelser varför de också ska ha en rätt 
att styra vad som händer med verket. Den ideella rätten är av två slag, dels 
har upphovsmannen rätt att bli namngiven när verket utnyttjas, dels har han 
en rätt till respekt för verket.77 Reglerna gäller alla upphovsmän och alla 
typer av verk. Namnangivelserätten innebär en rätt för upphovsmannen att 
bli angiven med namn i den omfattning och på det sätt som ”god sed” 
kräver. Begreppet god sed gör i det här fallet att man ofta får förlita sig på 
olika branschsedvänjor, t ex har förlags- och TV-branschen utförliga 
riktlinjer för hur namngivningen ska ske. Den s k respekträtten innebär att 
ett verk inte får ändras eller göras till gängligt för allmänheten i sån form 
eller i ett sånt sammanhang som skulle vara kränkande för 
upphovsmannen.78 Att upphovsmannen själv anser sig ha blivit kränkt är 
inte tillräckligt. Kränkningen måste vara att hänföra till hans anseende eller 
egenart som upphovsman och i den bedömningen måste man ta hänsyn till 
vad som i objektiv mening kan anses vara kränkande. 79  
 
 
 

                                                 
74 NJA II 1961 s. 38. 
75 Enligt 4 § URL har den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan 
litteratur- eller konstart upphovsrätt till verket i denna form, men han får inte utnyttja det i 
strid mot upphovsrätten till originalverket. 
76 H. Olsson, 1 kap. 2 § URL. 
77 SOU 2010:24, s. 64f. 
78 Regeln har en mer utförlig lydelse i art. 6bis i Bernkonventionen där det stadgas att 
upphovsmannen har en rätt att ”object to any distortion, mutilation, or other modification 
of, or other derogatory action in relation to, said work which would be prejudicial to his 
honor or reputation”. 
79 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 75ff. 
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5.2.2.3 Begränsningar 
 
De ekonomiska och ideella rättigheterna gäller inte utan undantag. 
Upphovsrättslagens 1 kap 9 § och 2 kap tar upp ett flertal situationer där 
skyddade verk får användas utan medgivande från upphovsmannen. Det är 
exempelvis tillåtet att framställa ett eller några få exemplar för privat bruk 
och vissa bibliotek och arkiv har rätt att framställa exemplar för särskilda 
ändamål. Likaså finns det undantag för undervisningsändamål och en rätt att 
citera ur verk.  
 
Skyddet är även begränsat i tiden. Upphovsrätten uppkommer när ett verk 
skapas och upphör som huvudregel 70 år efter det att upphovsmannen 
avlidit. Om det finns flera upphovsmän till ett verk varar rätten 70 år efter 
den sist avlidna upphovsmannens dödsår. Den långa skyddstiden 
motiverades tidigare till stor del av hänsyn till upphovsmannens 
efterlevande, men idag är det snarare kommersiella skäl som väger tyngst. 
Det är vanligt att man avtalar om upphovsrätten och då är det viktigt för en 
köpare eller licenstagare (t ex ett förlag) att skyddet står sig så att man 
hinner få avkastning för sin investering. På det här sättet får även 
upphovsmännen mer betalt för sina verk.80 
 
 

5.2.3 Upphovsrättslagens tillämpning på TV-format  

5.2.3.1 ”Kvit eller Dobbelt” 
 
Detta rättsfall har berörts i avsnitt 4.2.3.2. ur ett marknadsrättsligt 
perspektiv, i denna del behandlas de upphovsrättsliga aspekterna. Som 
tidigare nämnts gällde tvisten DR:s nylansering av det klassiska 
frågesportprogrammet ”Kvit eller Dobbelt”. Det brittiska 
produktionsbolaget Celandor, vilket ägde rättigheterna till det kända TV-
formatet ”Who Wants To Be A Millionaire?”, hävdade att DR hade gjort 
intrång i upphovsrätten till deras format i och med sändningen av ”Kvit eller 
Dobbelt”.  
 
Domstolen valde att basera sitt avgörande på principen om att idéer inte kan 
ges något upphovsrättsligt skydd och avfärdade Celandors påstående om att 
TV-formatet skulle utgöra ett verk. De anförde att ”der ikke kan ydes 
beskyttelse efter ophavsretsloven for et værks idéinhold, dets motiv eller de 
almene principper.” och ”… at et TV programkoncept er en samling idéer 
og principper, som isoleret set ikke ydes ophavsretlig beskyttelse.” Däremot 
uteslöt domstolen inte att den konkreta utformningen av ett TV-program kan 
vara upphovsrättsligt skyddad. Man menade dock att skyddet i det fallet är 
                                                 
80 M. Levin, aa, s. 211ff. 
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mycket snävt och eftersom de två programmen skiljde sig åt i fråga om 
namn, musik och underhållningsmoment så hade DR inte gjort sig skyldig 
till intrång i upphovsrätten till TV-programmet. Istället konstaterade man att 
sändningen stred mot marknadsrättsliga regler och förbjöd DR att sända 
programmet.81  
 
Domstolens syn på TV-formatet var alltså att det utgörs av en samling idéer 
och principer vilka sedda var för sig inte är förtjänta av något 
upphovsrättsligt skydd. Den här ståndpunkten står dock inte helt oemotsagd 
och avgörandet har fått utstå viss kritik i litteraturen. Grønbæk har menat att 
domstolen hade en föråldrad syn på vad ett TV-format är.82 Även Karnell 
har uttryckt sig kritiskt till domstolens idébegreppsbaserad argumentation 
vilken han anser är ”off the point”.83 Jag ska återkomma till det här 
angreppssättet i nästkommande avsnitt. 
 

5.2.3.2 Principen om idén som icke skyddsbart objekt 
 
Upphovsrätten vilar på tanken att skapande konstnärer och andra kreatörer 
ska ha ensamrätt till resultatet av det arbete de lagt ner. Den rätten ska 
emellertid inte få hämma den konstnärliga friheten och allas rätt att uttrycka 
sig. En grundprincip inom upphovsrätten är därför att skydd aldrig kan ges 
för idéinnehållet, motivet eller de allmänna principer som ligger bakom ett 
verk.84 Bara verkets konkreta form kan ges ett upphovsrättsligt skydd.85 
Carlén-Wendels uttrycker att det är ”resultatet av det andliga skapandet” 
som skyddas och därmed utesluts idéer, fakta, funktion, bildmotiv, 
arbetsmetod, stil och manér ifrån den upphovsrättsliga skyddssfären.86 
 
Svårigheten ligger i att identifiera gränsen mellan idén och dess konkreta 
uttryck. Klart är att idén är abstrakt. Den kan sägas vara det bakomliggande, 
det som man har velat uttrycka medan den konkreta formen är sättet man 
har valt att uttrycka det på. Idén är alltså svaret på frågan vad 
upphovsmannen har velat uttrycka, medan den konkreta utformningen 
handlar om hur upphovsmannen har valt att uttrycka sin idé.87 
 
I möjligheterna till variation finns ett annat illustrativt sätt att hålla isär 
begreppen. Det finns ingen möjlighet att skapa en variation av en idé utan 
att man i samma ögonblick står inför en helt ny idé. Idén i sig har inga 
                                                 
81 U 1999.1762 ØKL. 
82 J. Grønbæk, Beskyttelse af tv-formater inden for quiz/gameshow-genren, Tidsskrift for 
Rettsvitenskap, 2001 s. 83f. 
83 G. Karnell, aa, s. 491. 
84 Detta uttrycks i art. 2 WTC (1996): ”Copyright protection extends to expressions and not 
to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such”. 
85 M. Levin, aa, s. 174. 
86 T. Carlén-Wendels, Medierätt 3, 2:a upplagan, Studentlitteratur Lund, 2005, s. 24. 
87 H. Kirk Deichmann, aa, s. 89. 
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variationsmöjligheter. Däremot kan en och samma idé ligga till grund för ett 
stort antal verk vilka tar sig väldigt varierande uttryck. Det är mot denna 
bakgrund det är viktigt att det inte ges ett juridiskt skydd för den 
bakomliggande idén till ett verk. Det skulle riskera att skapa ett monopol 
och därigenom hämma konstnärlig och kommersiell utveckling och 
kreativitet.88 
 
Ett TV-format är i grunden en idé och det avgörande för om ett format blir 
framgångsrikt beror på hur bra den bakomliggande idén är. Det är detta 
resonemang som har haft avgörande betydelse när domstolar och andra har 
avfärdat möjligheten till ett upphovsrättsligt skydd för TV-format. Man har 
utgått från att ett format bara utgörs av en eller flera idéer och med den 
bakgrunden har man dragit slutsatsen att principen att idéer inte kan skyddas 
hindrar ett upphovsrättsligt skydd för TV-format.89 Frågan har hittills aldrig 
prövats i svensk domstol men det danska avgörandet i ”Kvit eller Dobbelt”-
målet är ett exempel på när detta resonemang har tillämpats. 
 
Även Lambert uttrycker stöd för denna tolkning och uttalar att det är svårt 
att se formatet som något annat än de principer som styr TV-programmet. 
Det är TV-programmet som utgör verkets konkreta form och formatet utgör 
de bakomliggande idéer och principer som är tillgängliga för envar. Han 
anför vidare att oavsett om man kallar ett format för en idé eller ej så 
kvarstår det faktum att man inte kan ges monopol på något som beskriver en 
arbetsmetod för att framställa ett TV-program, oavsett hur detaljerad denna 
beskrivning än må vara.90  
 
Lamberts uppfattning delas inte av alla inom den juridiska teorin. Karnell 
menar att frågan om skydd för programidéer är helt irrelevant för 
diskussionen kring upphovsrätt till format. Idébegreppsbaserade 
resonemang ska över huvud taget inte blandas in när man ska avgöra om 
formaten förtjänar skydd. Anledningen till det är att det inte är fråga om 
bara en idé, utan en gestaltning av ett förlopp, med bestämda krav på varje 
program i en serie.91 Det utmärkande för ett format är strukturen. De består 
av en sammanställning av återkommande programgestaltande egenskaper 
och moment vilka kan vara föremål för upphovsrätt.92 Liksom alla 
verkstyper är de sprungna ur en idé men det är Karnells uppfattning att det 
inte är idén i sig som utgör formatet.  
 
Ett försök att definiera begreppet TV-format resulterar svårligen i något 
annat än en formulering som inbegriper det sammanställande momentet. Det 

                                                 
88 H. Kirk Deichmann, aa, s. 90. 
89 H. Kirk Deichmann, aa, s. 86. 
90 P. Lambert, ”Ophavsretlig beskyttelse af tv-formater”, NIR 2001 s. 390. 
91 G. Karnell, aa, s. 490. 
92 G. Karnell, aa, s. 491. 
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är strukturen av återkommande element som karaktäriserar ett TV-format 
och, enligt min mening, är det strukturen och det sammanställande 
momentet som bör vara centralt även i den juridiska värderingen av 
formatet. Det är i den strukturen som skaparna av formaten satsar sin tid och 
sina pengar och produkten är i de flesta fall mycket konkret och detaljerad. 
Liksom alla skapelser är de ett resultat av en idé men det är inte idén i sig 
som utgör TV-formatet. Idéläran är då heller inte ett hinder för 
möjligheterna för den strukturerande sammanställningen av ett antal 
programelement att utgöra ett verk och skyddas upphovsrättsligt. 
 
 

5.2.4 Avslutande diskussion om upphovsrättsligt 
skydd 

Upphovsrättens skyddsomfång har med tiden breddats och fått en 
ekonomisk dimension som får allt större utrymme. Kommersiella företeelser 
blir en allt viktigare del av upphovsrätten och Levin menar att detta har gjort 
att skyddströskeln nu är så låg att även banaliteter omfattas av skyddet.93 
När skyddssfären har utvidgats har det istället fått balanseras med ett 
snävare skydd. Detta är ex vis fallet avseende datorprogram vilka uppvisar 
en rad likheter med TV-formaten. De är båda produkter som har ett stort 
kommersiellt värde och där bruksaspekterna och släktskapet med 
funktionellt betingade produkter är mer framträdande än den konstnärliga 
insatsen.94 Trots detta omfattas datorprogram idag av upphovsrätten vilket 
således är i linje med den allmänna utvecklingen, att allt mer omfattas av 
skyddet. Frågan blir om gränsen för det upphovsrättsliga skyddet ska dras 
före eller efter ett rättsligt erkännande för TV-formaten. 
 
Att ett TV-program i sin färdiga, inspelade form åtnjuter upphovsrättsligt 
skydd som ett verk råder det ingen tvekan om. Otillåtet användande av 
någon annans TV-program skulle kunna få rättsliga följder. Formatet, som 
väl närmast får beskrivas som ett förstadium, en beskrivning i ord och bild 
av TV-programmet, har en betydligt mer osäker ställning.  
 
Något som pekar på att det inte går att utesluta möjligheterna för ett 
upphovsrättsligt skydd för TV-format går att finna i hur man i praxis har 
behandlat s k fortsättningsverk. Fortsättningsverk är vidareutvecklingar av 
existerande verk och produkter som använder en rad mer eller mindre 
abstrakta delelement från originalverket. Delelement som, liksom TV-
formatens, inte var för sig är upphovsrättsligt skyddade och därför kan 
användas fritt. De är en del av ”the public domain” men trots detta har det 
ansetts att ett flertal fortsättningsverk har utgjort intrång i upphovsrättslig 

                                                 
93 M. Levin, aa, s. 64. 
94 M. Levin, aa, s. 83f samt 96ff. 
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mening.95 Kirk Deichmann förklarar detta med att trots att beståndsdelarna i 
sig saknar skydd så gör användandet av ett flertal av de oskyddade 
elementen att likheten mellan de båda verken sammantaget blir så stor att 
det skett ett intrång. Upphovsmannens insats har egentligen varit att samla 
och strukturera många delelement till ett originellt verk och upprepas då 
verkets koncept i fortsättningsverket så har det skett ett intrång. Det 
upphovsrättsliga skyddet mot fortsättningsverk kan alltså sägas rikta sig mot 
verkets ”strukturerede sammanstilling af delelementer, også kaldet 
koncept”.96 Den naturliga invändningen blir här om inte ett sådant synsätt 
krockar med principen att idéer som sådana inte kan skyddas rättsligt. Där 
menar Kirk Deichmann att så inte är fallet eftersom det inte blir fråga om ett 
intrång i det upphovsrättsliga skyddet om bara en eller ett fåtal delelement i 
originalverket känns igen. Det är först när identitetsupplevelsen i de båda 
alstren beror på en likhet mellan de bådas koncept som ett intrång sker. Det 
är alltså strukturen eller konceptet i sig, inte de enskilda elementen, som 
åtnjuter skydd.97 
 
Även Levin menar att TV-format sannolikt kan vara föremål för upphovsrätt 
om de har en detaljerad och konkret form.98 Detta ansluter till vad Karnell 
anför; att problemet inte ligger i att TV-formatet bara skulle vara en idé utan 
att tyngdpunkten i diskussionen egentligen borde gälla hur verkshöjdskravet 
ska utformas. Karnell anser att upphovsrättslagen kan erbjuda ett skydd för 
formaten, lagens lydelse är inte en begränsande faktor. Istället är det 
bedömningen av huruvida de enskilda formaten uppfyller verkshöjdskravet 
som får begränsa det upphovsrättsliga skyddet. Karnell uttrycker det som att 
det verkliga hotet mot skyddsvärdigheten för formaten är de faktiska 
förhållandena – allt det som redan är gjort och finns på marknaden.99  
 
Av det sagda i föregående avsnitt framgår att min uppfattning är att 
idéskyddsläran inte är ett hinder för ett upphovsrättsligt skydd av TV-
format. Frågeställningen rör därmed inte längre huruvida ett TV-format kan 
utgöra ett verk, utan hur kravet på verkshöjd ska formuleras. Det ligger 
härvid nära till hands att ansluta sig till vad Levin anför, att det avgörande 
för det upphovsrättsliga skyddet bör vara om formatet har getts en 
tillräckligt detaljerad och konkret form. 
 
Bedömningen av om det enskilda formatet har tillräcklig verkshöjd måste 
göras vid en konkret helhetsvärdering. Frågan blir om det aktuella formatet 
har en tillräckligt konkret och detaljerad form för att kunna anses utgöra 
                                                 
95 Ett exempel går att finna i tyskrättspraxis och fallet ”Laras Tochter” där ett 
fortsättningsverk baserat på klassikern ”Doctor Zhivago” ansetts vara en otillåten 
bearbetning av originalverket, IIC, vol 31, nr. 2000, s. 1050. 
96 H. Kirk Deichmann, Variationsværker, NIR 2004, nr 2, s. 116. 
97 H. Kirk Deichmann, aa, s. 116f. 
98 M. Levin, aa, s. 175. 
99 G. Karnell, aa, s. 511. 
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annat och mer än en idé till ett verk. Det måste även avgöras om formatet är 
tillräckligt originellt i sin utformning för att anses vara resultatet av ett 
andligt skapande. Det är här utvecklarna av formaten har en riktig utmaning 
framför sig. Dagens enorma och ständigt växande TV-marknad skulle göra 
att kravet på originalitet skulle bli svårare och svårare att uppfylla. Jakten på 
nya infallsvinklar skulle öka konkurrensen och det skulle bli allt viktigare 
för formatskaparna att vara nyskapande och först med ett nytt format. 
Kravet på verkshöjd kommer också att göra att de format som är för enkla, 
där idén och den konkreta utformningen ligger för nära varandra, inte ges 
något skydd. 
 
Vid bedömningen måste hänsyn till den skapande insatsen och dess 
skyddsbehov ställas mot intresset av en effektiv och fri konkurrens.100 Med 
tanke på TV-formatens karaktär som kommersiella produkter med 
begränsade variationsmöjligheter p g a krav på funktionalitet är det härvid 
viktigt att skyddet hålls mycket snävt. Det skulle bli upp till domstolarna att 
göra den avvägningen och utforma en praxis som talar om vilka krav som 
ska ställas för att formatet ska anses ha tillräcklig verkshöjd. I och med detta 
skulle de även ha den svåra uppgiften att beakta risken för monopolisering 
och ta ställning till hur man utformar ett upphovsrättsligt skydd för TV-
format som inte snedvrider konkurrensen på marknaden och som inte 
urvattnar det upphovsrättsliga skyddet.  
 
 

                                                 
100 M. Levin, aa, s. 80. 
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6 Skydd för TV-formatets 
 delmoment 

Begreppet TV-format har beskrivits som en strukturerad sammanställning 
av de fasta och genomgående element som beräknas ingå i varje program i 
en serie.101 Dagens TV-format innehåller ett stort antal sådana element vilka 
kan vara av vitt skilda slag. Det kan handla om alltifrån patenterbara 
tekniska lösningar, grafik och ljuseffekter till hemsidor på Internet, know-
how och produkter som säljs i anslutning till produktionen. Allt omfattas av 
formatet. Vissa av delmomenten har ett upphovsrättsligt skydd, andra 
skyddas under andra regelverk, t ex mönsterskydds- eller varumärkeslagen. 
Några har inget skydd alls.  
 
Jag ska i följande avsnitt gå igenom några av de viktigaste delmomenten i 
ett TV-format och analysera om dessa kan ges något självständigt juridiskt 
skydd. Detta för att undersöka om skyddet för delmomenten i praktiken 
hindrar ett utnyttjande av formatet och om det vid detta förhållande finns 
något behov av ett juridiskt skydd för formatet som helhet.  
 
 

6.1 Musik 

Musiken är ofta en viktig del av ett TV-program. Signaturmelodin är 
givetvis den musik man först och främst förknippar med TV-produktioner 
men ett TV-program innehåller många gånger mer musik än så. Under 
programmets gång används musik som förstärkare av olika stämningar och 
känslor eller för att illustrera något som sker i programmet.102  

 
Musikaliska verk skyddas enligt 1 kap 1 § tredje punkten URL. Kravet på 
verkshöjd är relativt lågt ställt och signaturmelodier torde i allmänhet kunna 
utgöra verk och därmed åtnjuta upphovsrättsligt skydd.103  
 
Även kortare stycken och s k ”jinglar” kan skyddas. Om de uppnår 
verkshöjd kan de tillerkännas upphovsrättsligt skydd men skulle det kravet 
inte vara uppfyllt kan det ändå bli aktuellt med skydd enligt 
varumärkeslagen. Ett exempel på varumärken av detta slag är Hemglass 
melodislinga vilken har registrerats som ett ljudmärke.104 Det finns 
                                                 
101 H. Kirk Deichmann, Programkoncepter – Ophavsret till TV-formater, Förlaget Thomson 
A/S, 2002, s. 85f. 
102 C. Löfgren, aa, Brand News, 11/2000. 
103 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 50. 
104 Se PBR den 17.12.1998 i mål 95-491. 
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ingenting som hindrar att en melodi skyddas av båda regelverken 
samtidigt.105 
 
 

6.2 Titlar 

TV-formaten har vanligen en titel. Denna ska vara uppseendeväckande nog 
att kunna användas i marknadsföringen av formatet och kunna särskilja 
detta från andra format. För ett välkänt format ligger det ofta ett betydande 
värde i titeln och den är en av de saker som en licenstagare betalar för vid 
köp av rättigheterna till ett format.106 En titel kan förbli densamma när 
programmen exporteras till andra länder men ofta anpassas titlarna för att 
passa en lokal publik.107  
 
I 50 § URL finns det ett särskilt skydd för titlar. Där stadgas att ett litterärt 
eller konstnärligt verk inte får göras tillgängligt för allmänheten under sådan 
titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan 
förväxlas med ett förut offentliggjort verk eller dess upphovsman. Skyddet 
har inte gjorts beroende av vare sig inarbetning eller registrering. I vissa fall 
kan en titel även vara så individuellt utformad att den uppnår verkshöjd på 
egen hand och den anses då utgöra ett självständigt upphovsrättsligt verk. 
Ett exempel är titeln till filmen ”Jag är nyfiken, gul” vilken bedömdes 
utgöra ett självständigt verk.108 Upphovsrättslagen ger alltså titlar två olika 
möjligheter till skydd.109 Man kan dock tänka sig att det är långt ifrån alla 
titlar som uppnår kraven på verkshöjd varför den skyddsmöjligheten 
troligen har en tämligen begränsad betydelse i praktiken.  
 
Programtitlar har länge kunnat registreras som varumärken och det är 
sannolikt inom varumärkesrätten som formattitlarna har sitt starkaste skydd. 
Att varumärkeslagen är tillämplig på formatets titel märks till att börja med 
då formatet är en kommersiell produkt som är föremål handel, den utgör 
således en vara. Titeln används också för att särskilja den ena produkten 
från den andra och därmed kan den utgöra ett varumärke. Skyddet kan som 
sagt uppnås genom registrering, men även formlöst genom inarbetning. 
 
Titeln kan bli en mycket värdefull rättighet liksom vilket varumärke som 
helst. Det registrerade skyddet har emellertid begränsad betydelse vid ett 

                                                 
105 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 54. 
106 H. Kirk Deichmann, aa, s. 93. 
107 Exempelvis döptes den svenska versionen av ”American Idol” till ”Idol”, titeln ”Who 
Wants To Be a Millionaire” direktöversattes och sändes i Sverige som ”Vem vill bli 
miljonär” (numera ”Postkodmiljonären”) och ”Expedition: Robinson” sänds i USA som 
”Survivor”. 
108 Detta slogs fast av Stockholms rådhusrätt  i dom 1970.11.16. 
109 U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, aa, s. 266ff. 
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intrång eftersom den som låter sig inspireras av någon annans format 
troligen undviker att kopiera titeln. Det skulle ju vara en klar indikation på 
att programmet är en kopia.110 Risken är istället större att namnet dyker upp 
på helt andra typer av produkter.111  
 
 

6.3 Slogans 

I TV-formaten ingår ibland slogans eller s k ”catch-phrases”. T ex hördes 
frasen ”Jag ger svaren, ni ställer frågorna!” ofta i programmet ”Jeopardy” 
och frågan ”Vart är vi på väg?” kan väl närmast sägas vara en slogan i ”På 
spåret”. En slogan hör enligt upphovsrättslagen till de litterära verken. 
Uppfattningen i svensk rätt har emellertid varit att de har svårt att nå upp till 
kravet på verkshöjd och skydd för slogans hittas därför främst inom 
varumärkesrätten.112 Nämnas kan att Patentbesvärsrätten godkänt Åbro 
Bryggeriers registrering av ett slagord för öl då det ansågs inarbetat.113 
Skydd för slogans kan även ges inom marknadsrätten. En förutsättning för 
intrång, både i varumärkes- och marknadsrätten är att det finns en risk för 
förväxling.  
 
 

6.4 Datorprogram 

Behovet av skräddarsydda datorprogram för produktion av ett TV-program 
är förvisso beroende av hur tekniskt avancerat programmet är men faktum är 
att de flesta TV-produktioner är beroende av olika datoriserade lösningar. 
Det kan handla om allt ifrån rekvisita till grafik och specialeffekter. 
Datorprogram har ett uttryckligt skydd i upphovsrättslagens 1 kap 1 § andra 
punkten, där de hänförs till kategorin litterära verk.114 För datorprogrammen 
finns inget egentligt krav på verkshöjd. Man kan nöja sig med att konstatera 
att datorprogrammet erhåller skydd: ”...om det är originellt i den meningen 
att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Inga andra 
bedömningsgrunder skall tillämpas...”115 Det bör således vara möjligt även 

                                                 
110 H. Kirk Deichmann, aa, s. 93f. 
111 Detta var fallet i det s k Robinson-fallet vilket behandlats under avsnitt 4.2.3.1. 
112 M. Levin, aa, s. 84f. 
113 PBR den 7.3.1995 i mål 95-397 (”Livet har sina ljusa stunder”). 
114 Begreppet datorprogram har definierats i upphovsrättsutredningens betänkande. Där 
sägs att ”som ett datorprogram anses utformningen av en serie av instruktioner eller 
anvisningar, oberoende av den uttrycksform eller den anordning vari den är nedlagd, 
avsedd att förmå en dator att direkt eller indirekt ange eller utföra en speciell funktion eller 
uppgift eller uppnå ett speciellt resultat”. SOU 1985:51 s. 87. 
115 Artikel 1.3 direktivet 91/250/EEG om datorprogram, EGT L 122, 17.5.1991, s. 44. 
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för datorprogram som utgör en del av ett TV-format att uppfylla kraven på 
ett verk och därigenom få upphovsrättsligt skydd. 
 
 

6.5 Scenografi 

För underhållningsprogram som spelas in i en studio har scenografin en 
central roll. Den sätter tonen för hela upplevelsen av programmet och TV-
formatet innehåller ofta en utförlig beskrivning av hur scenografin ska se ut 
och vara konstruerad. Scenografin kan vara ett upphovsrättsligt skyddat 
verk, både som helhet och i detaljer. HD har exempelvis ansett att dekoren 
till en pjäs var upphovsrättsligt skyddad som bildkonst. En fotograf som tog 
en bild av scenen för ett skivomslag fälldes för intrång i scenografens 
rätt.116  
 
Möbler, rekvisita och dekorationer kan var för sig få upphovsrättsligt skydd, 
i vissa fall såsom brukskonst.117 Även beskrivningar av de medverkandes 
kläder kan finnas i formatet och också dessa kan komma att skyddas som 
scenografi om de skulle vara specialgjorda för ändamålet och skilja sig från 
vanliga kläder. Ett annat skydd skulle kunna uppnås genom 
mönsterregistrering. Likaväl som delar av butiksinredningar, skyltar m m 
kan mönsterregistreras torde även inredningsdetaljer i formatens scenografi 
kunna åtnjuta sådant skydd.118  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt för scenografi att få 
upphovsrättsligt skydd. Både scenografin i sin helhet och vissa delar av den. 
Det krävs dock att den är gjord med sådan konstnärlig ambition och är så 
originell att den utgör ett verk. Min bedömning är att det troligen är svårt för 
många underhållningsprogram att nå upp till de kraven. Även 
marknadsföringslagen bör vara tillämplig på scenografi men det krävs då att 
efterlikningen är i det närmaste identisk vilket ger ett mycket snävt skydd. 
 
 

6.6 Slutsats 

Genomgången visar att TV-formaten innehåller ett antal delmoment som 
ges ett starkt självständigt skydd enligt ex vis upphovs- eller 
varumärkeslagen. Utöver de här nämnda skyddsmöjligheterna kan man även 
tänka sig att produktionsbibeln kan skyddas som ett litterärt verk. Den 
består idag ofta av en detaljerad skriftlig redogörelse av formatet och 

                                                 
116 NJA 1981 s. 323, ”Två herrars tjänare”. 
117 H. Kirk Deichmann, aa, s. 101. 
118 C. Löfgren, aa, Brand News, 11/2000. 
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eftersom även rent beskrivande texter, såsom ritningar, kan omfattas av 
skyddet bör detta vara möjligt också för produktionsbibeln. Detta skydd har 
dock begränsningen att det bara är den litterära framställningen som 
skyddas, inte den produkt som är resultatet av beskrivningen. På samma sätt 
som en maträtt inte gör intrång i rätten till dess recept gör heller inte ett TV-
programmet intrång i rätten till det litterära verk som produktionsbibeln 
utgör.119 Det har således begränsad praktiskt betydelse att ett sådant skydd 
kan uppstå. 
 
Med tanke på hur oklart rättsläget är för formatet som helhet är 
skyddsmöjligheterna för delmomenten givetvis av stor vikt för 
formatägarna. Frågan är emellertid om det självständiga juridiska skyddet 
för delmomenten är tillräckligt för att skydda TV-formatet som helhet. Det 
finns enligt min mening två skäl till att formatet som helhet ändå skulle 
behöva ett juridiskt skydd. Det första är att om TV-formaten inte kan få 
något juridiskt skydd som helhet är formatägarna hänvisade till att försöka 
beivra intrång för varje kopierat element för sig. Det skulle resultera i 
mycket arbete och höga processkostnader då talan om intrång i många fall 
skulle få föras i olika instanser. I viss mån skulle man dock kunna föra talan 
om kränkning av rätten till flera delmoment i ett mål. En annan aspekt av 
avsaknaden av ett heltäckande skydd är möjligheterna det skapar för 
marknadens aktörer att kopiera någon annans format. Genom att kopiera de 
oskyddade elementen i formatet och samtidigt ändra de skyddade elementen 
tillräckligt mycket för att hamna precis utanför deras ganska snäva 
skyddssfär skulle man kunna skapa ett format som i princip är identiskt med 
originalet men som ändå inte utgör ett intrång i lagens mening. 
Helhetsintrycket av kopian skulle i stort sett kunna vara detsamma som i 
originalet men formatägaren skulle ändå inte ha någon juridisk möjlighet att 
driva igenom några sanktioner mot snyltaren.120 Trots att det finns ett visst 
juridiskt skydd för enskilda element i ett TV-format torde det således ändå 
finnas ett behov av ett skydd för formatet som helhet.  
 
 

                                                 
119 M. Levin, aa, s. 184f.  
120 H. Kirk Deichmann, aa, s. 107f. 
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7 Internationell praxis 
Inte på något håll i världen tycks det finnas en upphovsrättslig lagstiftning 
som har ett uttryckligt skydd för TV-format. Frågan huruvida formaten ändå 
kan omfattas av den upphovsrättsliga lagstiftningen har dock blivit föremål 
för ett flertal domstolsavgöranden. De härstammar från olika delar av 
världen och har alltså sin grund i olika nationella rättssystem vilket 
försvårar en jämförelse. Då upphovsrätten är relativt harmoniserad bör de 
ända ha en viss betydelse för hur svenska domstolar skulle ställa sig till 
frågan om formatens rättsställning. Än idag saknar vi nämligen ett 
avgörande från svensk domstol som tar ställning till frågan om ett 
upphovsrättsligt skydd för TV-format.  
 
 

7.1 Europa 

7.1.1 Storbritannien 

Det första och alltjämt ledande brittiska rättsfallet som behandlar 
formaträttigheter är Green mot Broadcasting Corporation of New 
Zealand.121 Klagande i detta fall var Hughie Green som skapade och ledde 
talangjakten ”Opportunity Knocks”, ett program som sändes i brittisk TV 
under 60- och 70-talet. Green stämde ett nyzeeländskt TV-bolag då han 
ansåg att deras TV-program, också kallat ”Opportunity Knocks”, var en 
kopia av hans eget och gjorde intrång i det upphovsrättsliga skydd detta 
åtnjöt. Förutom titeln bestod det nyzeeländska programmet av ett flertal 
inslag hämtade från den brittiska förlagan, t ex signifikanta slogans, 
användning av sponsorer för att presentera de tävlande och den s k 
”klappometern” som användes för att mäta publikens uppskattning. Trots 
dessa likheter programmen emellan kom domstolen till slutsatsen att Greens 
program inte var föremål för upphovsrättsligt skydd. Man framhöll att 
Green inte hade kunnat presentera någon detaljerad skriftlig beskrivning av 
programmets innehåll och uppbyggnad. I brist på detta utgjorde 
dokumentationen bara en ram för hur programmet skulle gestalta sig och 
trots att vissa inslag i programmet otvivelaktigt blivit kopierade ansåg 
domstolen att det bara rörde sig om en generell idé som inte kunde skyddas 
upphovsrättsligt. 122  

                                                 
121 Green v Broadcasting Corporation of New Zealand [1988] 2 NZLR 490, 504 per Casey 
J (CA). 
122 A. Wong, http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Pages/weakest_link.aspx, 
2011-03-28; J. Dohnel, TV Formats: Still the Weakest Link? Communications Law 
Bulletin, Vol 20, No 3 2001, s. 2.  

http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Pages/weakest_link.aspx
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Avgörandet har på vissa håll blivit ifrågasatt och betraktat som 
marknadsfrämmande och otillfredsställande. 123 Det finns även de som anser 
att det i domen lämnas utrymme för att ge upphovsrättsligt skydd även åt 
TV-formaten.  Denna hållning har baserats på en av domarnas anförande om 
att det i teorin vore möjligt för en idé att ges skydd under förutsättning att 
den beskrivits med sådan tillräcklig detaljrikedom att den utgör ett verk i 
upphovsrättslig mening.124 Den alltjämt rådande uppfattningen i 
Storbritannien synes dock vara att ett TV-format endast är en idé och 
eftersom dessa inte kan ges något skydd så kan heller inte formaten 
skyddas.125 
 
Green-fallet har blivit vägledande i brittisk rättstillämpning och har gjort att 
brittiska domstolar har haft en genomgående skeptisk hållning till 
upphovsrättsligt skydd för TV-format. Jämfört med t ex USA och Frankrike 
är Storbritannien ännu mer restriktiv i sin syn på skyddsmöjligheterna för 
formaten.126 Detta beror delvis på att brittisk lagstiftning innehåller en 
uttömmande uppräkning av de verk som kan erhålla upphovsrättsligt skydd 
varför det är svårt för nya verkstyper att omfattas av skyddet. 127 
 
 

7.1.2 Holland 

Den holländska högsta domstolen tog i detta avgörande ett betydelsefullt 
steg mot ett utvidgat upphovsrättsligt skydd då man bedömde att TV-
formatet ”Survivor” 128 var ett upphovsrättsligt skyddat verk.129 Det stora 
holländska produktionsbolaget Endemol har under flera år agerat kraftfullt 
mot andra bolag och i ett flertal fall även gått till domstol för att skydda sina 
format. I det här fallet var dock rollerna omvända när Castaway Television 
Productions väckte talan och hävdade att Endemols reality-format ”Big 
Brother” gjorde intrång i Castaways framgångsrika format ”Survivor”. 
                                                 
123 G. Karnell, aa, s. 499f. 
124 J. Dohnel, aa, s. 2.  
125 D. Doherty, 
http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the
%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Prote
ction.htm, 2010-11-14.   
126 L. Logan, ”The Emperor’s New Clothes? The Way Forward:TV Format Protection 
under Unfair Competition Law in The United States, United Kingdom and France: Part 1”, 
Ent. L. R., Issue 2, Thomson Reuters, 2009, s. 42. 
127 L. Logan, ”The Emperor’s New Clothes? The Way Forward:TV Format Protection 
under Unfair Competition Law in The United States, United Kingdom and France: Part 2”. 
Ent. L. R., Issue 3, Thomson Reuters, 2009, s. 87. 
128 Sverige var först ut med att producera formatet “Survivor”, vilket sändes i Sveriges 
Television under namnet ”Expedition: Robinson”. 
129 Castaway Television Productions Ltd and Planet 24 Productions Ltd v. Endemol 
Entertainment International (2004). 

http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Protection.htm
http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Protection.htm
http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Protection.htm
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Genom att lyfta fram hur programmet var uppbyggt av 12 unika 
beståndsdelar försökte man påvisa att ”Survivor” var ett upphovsrättsligt 
skyddat verk. Endemol å sin sida bestred både att det var fråga om ett verk i 
upphovsrättslig mening och att ”Big Brother” skulle inkräkta på en 
eventuell rätt. I sitt avgörande diskuterar domstolen under vilka 
förutsättningar ett format har gjort intrång och hur man skall bedöma 
skyddsområdet. Man slår bl a fast att:”A format consists of a combination of 
unprotected elements… an infringement can only be involved if a similar 
selection of several of these elements have been copied in an identifiable 
way. If all the elements have been copied, there is no doubt. In that case 
copyright infringement is involved. If only one (unprotected) element has 
been copied, the situation is also clear: in that case no infringement is 
involved. A general answer to the question of how many elements must have 
been copied for infringement to be involved can not be given; this depends 
on the circumstances of the case.” Domstolens slutsats blev att Castaways 
format förvisso ansågs upphovsrättsligt skyddat, däremot hade programmet 
”Big Brother” inte inkräktat på TV-formatets skyddsområde varför talan 
ogillades. 130 
 
 

7.2 USA 

Amerikanska domstolar har ställt sig tveksamma inför att ge upphovsrättslig 
skydd åt TV-format. Produktionsbolaget CBS väckte 2003 talan mot 
konkurrenten ABC i ett försök att hindra dem från att sända TV-programmet 
”I’m a Celebrity Get Me Out of Here!” vilket anklagades för att vara ett 
plagiat av CBS:s format ”Survivor”. CBS hävdade att eftersom ”Celebrity” 
var uppbyggt kring en grupp deltagare som, strandsatta på en avlägsen och 
ogästvänlig plats skulle utföra diverse uppdrag mot belöning, var 
programmet en kopia som inkräktade på CBS:s rättigheter. I sin dom 
identifierade domstolen inte mindre än 14 beståndsdelar som särskilde de 
två programmen, ex vis ansågs tonläget viktigt. ”Survivor” förmedlade en 
känsla av allvar och dramatik medan ”Celebrity” i det närmaste var en 
komedi. Bidragande till detta var den stora skillnaden mellan priserna i de 
båda programmen. Vinnaren av ”Celebrity” blev utnämnd till ”King of The 
Jungle” medan man i ”Survivor” tävlade om den troligen livsomvälvande 
summan av en miljon dollar.131 
 
Fallet bekräftade inställningen att format i grunden är idéer vilka inte 
skyddas rättsligt och det övergripande intrycket av avgörandet är att 
                                                 
130 D. Doherty, 
http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the
%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Prote
ction.htm, 2010-11-14. 
131 J. Coad, http://www.ifla.tv/uk-realitycelebrity.html, 2010-12-07. 

http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Protection.htm
http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Protection.htm
http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Protection.htm
http://www.ifla.tv/uk-realitycelebrity.html
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formatägare får tåla tämligen snarlika gestaltningar av deras format. 
Domaren Loretta Preska anförde ”I’m particularly benefited from the 
parties educating me about the evolution of TV shows, that us, it is a 
continual process involving borrowing liberally from what has gone 
before”.132 Uttalandet illustrerar hur de amerikanska domstolarna 
fortfarande ser på TV-format som ett uttryck för en grundidé som man inte 
kan hindra andra från att använda. Domaren Learned Hand konstaterade 
redan år 1930 att medan en författare kan förhindra andra från att imitera 
den konkreta gestaltningen av hans idéer kan han inte hindra andra från att 
använda idén i sig vilken inte kan omfattas att något skydd. Stora 
gränsdragningsproblem uppstår emellertid när man försöker skilja en idé 
från förverkligandet av densamma. Learned Hand satte fingret på dessa 
svårigheter och uttryckte att ”Nobody has ever been able to fix that 
boundary, and nobody ever can”.133 Trots att USA intar en ställning som en 
av världens främsta exportörer av TV-format är dessa alltså i princip 
rättsligt oskyddade. 134 
 
 

7.3 Övriga världen 

7.3.1 Brasilien 

Även i detta fall figurerade Endemol, men denna gång som klagande, då 
man väckte talan mot brasilianska TVSBT.135 Upprinnelsen till tvisten var 
att Endemol inledde förhandlingar med TVSBT om en framtida licensiering 
av ”Big Brother” vid vilka TVSBT fick ta del av omfattande information 
om formatet bakom programmet. Förhandlingarna utmynnade aldrig i något 
avtal då TVSBT istället valde att producera det egna programmet ”Casa Dos 
Artistas” vilket, som av en händelse, var påfallande likt ”Big Brother”. På 
Endemols påstående om kopiering invände TVSBT att i avsaknad av manus 
och med ett format som i realiteten bara är en enkel manual som beskriver 
metoder och förfaringssätt, kan det inte vara fråga om mer än en idé. 
Domstolen tog dock intryck av expertutlåtanden som sa att TV-format 
inbegriper mycket mer än så: ”Television programme format, in the sense 
employed by the television business media, is a much wider concept that 
does not only include the central idea of the programme but also 
encompasses an extensive group of technical, artistic economical, 
business…information. The format of television programmes is not just the 
idea of the programme; it is the idea and much more.” 136 

                                                 
132 C. Gault, http://www.ifla.tv/formatspaper.htm, 2011-03-28. 
133 Nichols v. Universal Pictures 45 F (22d) 119 (1930). 
134 B. Challis & J. Coad,  http://www.ifla.tv/uk-format-fortunes.html, 2011-03-28. 
135 Endemol Entertainment International v. TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A. (2004). 
136 J. Coad, http://www.ifla.tv/uk-endermol.html, 2010-12-07.  

http://www.ifla.tv/formatspaper.htm
http://www.ifla.tv/uk-format-fortunes.html
http://www.ifla.tv/uk-endermol.html
http://www.ifla.tv/uk-endermol.html
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Domstolen förde också fram vilka faktorer som gav formatet dess unika 
särprägel. Man menade att Endemols TV-format inte begränsade sig till 
övervakning av människor som låses in under en bestämd tidsperiod. 
Formatet illustrerade ett program med tydlig början, mitten och slut med 
minutiösa beskrivningar, inte bara av atmosfären deltagarna skulle leva i 
under en viss tidsperiod, utan även av kamerornas placering. Det bestod av 
detaljerad information om att varje deltagare skulle bära mikrofon, vilken 
skulle vara påslagen dygnet runt, den typ av musik som skulle spelas, det 
sätt på vilket deltagarna skulle ha kontakt med omvärlden, aktiviteter och 
mycket annat. Att programmet varje dag kablades ut till hundratusentals 
tittare genom både TV och Internet med påföljande enorm kommersiell 
exploatering var ett annat unikt karaktärsdrag.  
 
Domstolen fastställde att ”Big Brother”-formatet åtnjöt upphovsrättsligt 
skydd enligt brasiliansk lag. Vidare bedömde man att TVSBT 
uppenbarligen gjort sig skyldig till intrång och konstaterade att: ”the 
whopping similarity between both programmes does not stem from chance, 
but from a badly disguised and rude copy of the format of the programme 
Big Brother”.137 
 
 

7.4 På jakt efter en röd tråd 

Det är svårt att dra någon generell slutsats kring domstolarnas syn på TV-
formaten. Olika nationella domstolar har kommit till vitt skilda slutsatser i 
frågan. Vissa har tagit hänsyn till formatens funktion och utformning och 
har därför ansett att TV-formaten kan skyddas upphovsrättsligt. Andra står 
fast vid principen om att formatet i grunden är en idé och avvisar därför 
påståenden om att de skulle kunna bli föremål för skydd. Även inom Europa 
finns det, som synes, exempel på båda synsätten. Anledningen till dessa 
olika utfall är givetvis att den upphovsrättsliga lagstiftningen och de krav 
den ställer för att en skapelse ska uppnå skydd skiljer sig åt mellan de olika 
rättsordningarna. Detta ter sig naturligt då de har sitt ursprung i olika 
rättssystem men det försvårar en jämförelse av internationell praxis på 
området. Stora skillnader i möjligheterna till skydd ter sig också 
problematiskt med tanke på att TV-formaten konkurrerar på en global 
marknad.  
 

                                                 
137 D. Doherty, 
http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/Can%20the
%20Format%20of%20a%20Television%20Programme%20Attract%20Copyright%20Prote
ction.htm, 2010-11-14; B. Challis & J. Coad, Format, http://www.ifla.tv/uk-format-
fortunes.html, 2011-03-28. 
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Sammanfattningsvis kan ändå sägas att den dominerande hållningen till ett 
juridiskt skydd för TV-formaten är skeptisk. Övervägande delen av de 
rättsfall som avgjorts på området kommer till slutsatsen att TV-formaten 
inte förtjänar något upphovsrättsligt skydd. I de avgöranden där domstolen 
har kommit till motsatt slutsats kan det konstateras att skyddsomfånget 
troligen är mycket snävt. I de fallen har det varit stora likheter mellan 
originalformatet och det format som beskyllts för intrång, så stora likheter 
att programmen i vissa fall upplevts som identiska. En annan gemensam 
nämnare har varit att de format som kopierats har uppvisat en rad 
särpräglade och tydliga element, något som skulle tala för att kravet på 
verkshöjd i dessa fall varit uppfyllt. 
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8 Avslutning 

8.1 Slutsatser 

Den första och övergripande frågan i den här uppsatsen är om det enligt 
gällande svensk rätt finns ett skydd för TV-format. Denna fråga rymmer 
inom ramen för det här arbetet en marknadsrättslig och en immaterialrättslig 
dimension, liksom en bedömning av skyddet för TV-formatets delmoment 
samt för formatet som helhet. Även lagen om skydd för företagshemligheter 
aktualiseras. 
 
Som utgångspunkt kan det konstateras att den svenska lagstiftningen saknar 
ett uttryckligt skydd för TV-formaten. Inte heller i domstolarnas praxis finns 
det mycket ledning att hämta utöver det s k Robinson-fallet. Där slog 
domstolen fast att TV-formatet kan få ett indirekt skydd enligt 
marknadsföringslagen och särskilt genom skyddet mot renommésnyltning. I 
samma riktning pekar det danska rättsfallet ”Kvit eller Dobbelt” där 
domstolen uttalade att marknadsföringslagen kan erbjuda ett skydd för TV-
formaten. Detta skydd är emellertid inte heltäckande. Ett kompletterande 
skydd kan finnas inom lagen om skydd för företagshemligheter vilken bör 
kunna tillämpas på formaten så länge innehållet hålls hemligt. Däremot kan 
man svårligen motivera en tillämpning av varumärkeslagen på formatet som 
helhet.  
 
Avseende frågan om möjligheterna till skydd för TV-formatets olika 
delmoment blir slutsatsen att ett antal av de element som typiskt sett ingår i 
ett format kan ges ett starkt självständigt skydd. Ex vis kan musik, jinglar, 
scenografi och datorprogram skyddas upphovsrättsligt medan titlar och 
slogans kan registreras som varumärken. Vissa element kan även åtnjuta 
skydd enligt mer än ett regelverk.  
 
Den svåraste och mest omdiskuterade fråga denna uppsats avser att besvara 
är om TV-formatet som helhet kan erhålla upphovsrättsligt skydd. En 
utbredd uppfattning har varit att TV-formatet i grunden är en idé och 
eftersom upphovsrätten är ett formskydd och inte skyddar ett verks 
idéinnehåll kan heller inte formaten erhålla något skydd. Min uppfattning är 
att det är strukturen och sammanställningen av de återkommande elementen 
som är det centrala i formatet. Om formatet ges en konkret och detaljerad 
utformning som ger uttryck för originalitet kan formatet inte längre anses ha 
identitet med den bakomliggande idén. Slutsatsen är således att 
idéskyddsläran inte generellt kan sägas ligga till hinder för ett 
upphovsrättsligt skydd av TV-formaten. Det blir istället en fråga om hur 
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man ska utforma kravet på verkshöjd och en bedömning av om det enskilda 
formatet når upp till detta krav. 
 
Framställningens andra frågeställning rör om det trots skyddet för 
delmomenten och det skydd som marknadsrätten ger finns ett behov av ett 
starkare juridiskt skydd för TV-formaten. Det närmaste man idag kommer 
ett skydd för formatet som helhet är produktionsbibelns skydd som litterärt 
verk enligt URL. Detta skydd hindrar emellertid inte att någon producerar 
ett TV-program baserat på produktionsbibeln. Skyddet gäller bara den 
litterära framställning, inte utförandet. När det gäller skyddet enligt 
marknadsföringslagen och det skydd delmomenten ger kan det konstateras 
att detta inte erbjuder ett heltäckande skydd för formatet som helhet. Genom 
att kopiera de oskyddade elementen i formatet och förändra de element som 
har ett självständigt skydd skulle helhetsintrycket kunna vara detsamma 
men utnyttjandet skulle ändå hamna utanför den ganska snäva skyddssfären 
och därmed inte utgöra ett intrång i lagens mening. Så trots att det finns ett 
marknadsrättsligt skydd mot renommésnyltning och vilseledande 
efterlikningar samt ett visst skydd för enskilda element i ett TV-format 
kvarstår således ett behov av ett skydd för formatet som helhet. De 
befintliga skyddsmöjligheterna ger vare sig på egen hand eller i 
kombination ett tillfredsställande skydd för formatets struktur. 
 
Den tredje frågeställningen i den här uppsatsen rör huruvida det finns ett 
juridiskt erkännande av TV-formaten internationellt. Vid en översyn av ett 
antal avgöranden från olika rättssystem blir det tydligt att det ställs olika 
krav för att ett upphovsrättsligt skydd ska kunna erhållas. Domstolar i 
Brasilien och Holland har ansett att TV-formaten kan skyddas 
upphovsrättsligt. Amerikanska och brittiska domstolar står fast vid 
principen om att formatet i grunden är en idé och avvisar därför påståenden 
om att de skulle kunna bli föremål för skydd. Övervägande delen av de 
rättsfall som avgjorts på området kommer till slutsatsen att TV-formaten 
inte förtjänar något upphovsrättsligt skydd.  
 
 

8.2 Avslutande kommentarer 

Som tidigare nämnts har frågan om ett upphovsrättsligt skydd för TV-
formaten inte prövats av svenska domstolar och doktrinen på området är 
ytterst sparsam. Det finns heller ingen konsensus bland jurister om att TV-
formaten bör erhålla upphovsrättsligt skydd, den dominerande inställningen 
till en sådan skyddsmöjlighet är snarare skeptisk. Slutsatsen att 
upphovsrätten bör kunna omfatta även TV-formaten är således inte 
odiskutabel. I flera avseenden är jag benägen att hålla med kritikerna. Vissa 
av de argument som framförts till stöd för ett upphovsrättsligt skydd kan 
med rätta avvisas. Ett exempel är uppfattningen att ett skäl till att medge 
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skydd för TV-formaten är att de har ett stort ekonomiskt värde och är 
föremål för en omfattande handel. Detta må vara ett faktum men det är 
knappast ett hållbart argument för att kvalificera dem för upphovsrättsligt 
skydd. Som tidigare anförts anser jag emellertid att andra faktorer gör att 
TV-format ändå bör kunna omfattas av upphovsrätt om de uppfyller kraven 
för verkshöjd. Det är en förenklad bild av TV-formatens funktion och 
uppbyggnad som ligger bakom ett kategoriskt avfärdande av formaten 
såsom idéer, varvid man automatisk utesluter samtliga format, oavsett 
utformning, från ett upphovsrättsligt skydd. Dagens format är mer än så och 
att fortsätta se på TV-formaten som man alltid gjort är att blunda för den 
utveckling som de har genomgått.  
 
Idéskyddsläran har emellertid haft ett starkt grepp om diskussionen kring ett 
upphovsrättsligt skydd. Frågan är varför detta är fallet just med TV-
formaten. Onekligen finns det en bakomliggande idé vid alla typer av 
upphovsrättsliga verk. Detta har inte gjort att andra, förhållandevis enkla 
alster, ansetts ha identitet med idén och därav blivit uteslutna ifrån skydd. 
Kanske är det avvägningar mellan ekonomiska och konkurrensrättsliga 
aspekter som slagit ut till nackdel för TV-formaten. Kanske är det den 
traditionella föreställningen om vad ett format är som gör att de fortfarande 
är kategoriserade som idéer. Oavsett vilka de bakomliggande faktorerna är 
kan det konstateras att en diskussion kring ett juridiskt skydd kräver en 
förståelse för TV-formatens uppbyggnad och funktion. Min uppfattning är 
att en sådan förståelse i vissa fall har saknats när domstolarna tagit ställning 
i frågan. 
 
Vad angår lagtekniska aspekter av att tillerkänna TV-formaten 
upphovsrättsligt skydd kan sägas att lagens lydelse i sig inte hindrar en 
sådan tillämpning. Lagen är utformad med hänsyn till utveckling och 
tekniska framsteg och lämnar därför utrymme för nya typer av verk. TV-
formaten bör ex vis kunna innefattas i ”verk som kommit till uttryck på 
annat sätt” (1 kap 1 § sjunde punkten URL). Paragrafens lydelse utesluter 
alltså inte i sig ett upphovsrättsligt skydd för TV-format, därför hade det 
heller inte krävts några ytterligare lagstiftningsåtgärder för att formaten 
skulle bli en del av skyddsomfånget. De hade helt enkelt kunnat omfattas av 
det upphovsrättsliga regelverket i den lydelse som det har idag.  
 
Det har spekulerats i hur framtiden för TV-formaten kommer att se ut om 
rättsläget fortsätter att vara oklart eller om formaten vägras upphovsrättsligt 
skydd. Vissa förutspår att incitamenten och de ekonomiska möjligheterna 
för bolagen att producera nya program kommer att minska. Andra anser att 
osäkerhet kring rättsläget skulle göra att även formatens marknadsvärde blir 
osäkert. Min uppfattning är att de här farhågorna är överdrivna. Ett TV-
format innehåller så mycket mer än det som upphovsrätten skyddar. Man 
betalar inte så mycket för idén och formatet i sig som man betalar för 
erfarenheten och den know-how som finns i ett beprövat TV-format. Köpet 
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av ett färdigt format gör också att man så långt som möjligt undviker att 
stöta på problem under produktionen och är i viss mån en försäkring mot 
vikande tittarsiffror. Man undviker även att hamna i konflikt med 
branschkollegor i dyra rättsprocesser eller skiljedomsförfaranden där 
förutom pengar även det egna bolagets renommé står på spel. Sammantaget 
finns det således en rad mekanismer som gör att marknaden fungerar trots 
avsaknad av ett uttalat juridiskt skydd. En annan indikation på att formatens 
framtid inte står inför något omedelbart hot är givetvis den kraftiga 
utveckling marknaden haft de senaste åren, trots det osäkra rättsläget.  
 
Det ser fortfarande ut som om respekten för avtalslösningar, 
branschorganisationer och en rädsla för att skaffa sig dåligt rykte har ett 
visst inflytande på TV-bolagens agerande och avhåller från kopiering. Allt 
eftersom formatmarknaden växer ökar dock risken för att de här effekterna 
avtar och behovet av ett juridiskt skydd blir därmed större. TV-marknaden 
är, som sagt, så stark och attraktiv att fortsatt avsaknad av ett 
upphovsrättsligt skydd knappast skulle ha några stora negativa effekter på 
utvecklingen av nya format. Däremot tror jag att ett juridiskt erkännande 
skulle kunna få positiv inverkan på förekomsten av kopiering av 
framgångsrika TV-format. Vetskapen om att formaten omfattas av ett 
upphovsrättsligt skydd skulle sannolikt göra att färre bolag skulle vara 
benägna att plagiera någon annans TV-format. En sida av saken är att 
marknaden troligen överlever utan ett starkare juridiskt skydd. En annan 
sida, och enligt min mening en minst lika betydelsefull sådan, är att vi bör 
slå vakt om respekten för den insats och de investeringar som skaparen av 
en produkt lägger ner på sin skapelse. Oavsett om skapelsen omfattas av 
upphovsrätten eller ej.  
 
En annan tänkbar effekt av ett erkännande av upphovsrättsligt skydd för 
formaten är att det skulle kunna stimulera skapandet av nya format. De krav 
som ställs för åtnjutande av skydd enligt upphovsrättslagen skulle kunna 
främja framåtandan i branschen och göra att originalitet och nyskapande 
blev två än viktigare faktorer vid utvecklingen av nya format. Å andra sidan 
finns det även en risk för att skyddet skulle kunna få motsatt effekt. Blir 
kraven på verkshöjd för lågt ställda eller görs skyddsomfånget för brett 
finns det risk för att mediebranschens aktörer ges ensamrätt till företeelser 
och element som vi betraktar som relativt grundläggande. Detta skulle skapa 
en monopolsituation vilken skulle drabba konkurrenterna och riskera att 
lägga band på skapande och kreativitet. Därför är det av största vikt att ett 
eventuellt upphovsrättsligt skydd utformas med stor försiktighet och med 
hänsyn både till den skapande insatsen och intresset av en effektiv och fri 
konkurrens. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att det fortfarande råder osäkerhet kring 
formatens rättsliga status. Betydligt mindre osäker kan man vara på att det 
nuvarande tillståndet inte gagnar någon inom TV-industrin, vare sig små 
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oberoende produktionsbolag eller stora mediejättar. Därför anser jag att en 
tydligare reglering av frågan är nödvändig och skulle få positiva effekter på 
branschen i stort. Detta oavsett om en sådan reglering skulle utfalla till 
formatens fördel eller tvärtom utestänga dem ifrån ett upphovsrättsligt 
skydd. Med en klarlagd bild över formatens rättsliga ställning hade 
branschen haft fasta ramar utifrån vilka de kunde utforma sin verksamhet. 
Det hade funnit en förutsebarhet i rättstillämpningen som hade gjort att 
aktörerna kunde utarbeta strategier för att på bästa sätt skydda sina 
produkter och åstadkomma en god konkurrens på marknaden.  
 
Det återstår att se hur de svenska domstolarna ställer sig till frågan om TV-
formatens vara eller icke vara inom den upphovsrättsliga skyddssfären. Det 
är min förhoppning att domstolarna vid en sådan prövning sätter sig in i hur 
dagens TV-format är uppbyggda och får en förståelse för formatens 
funktion som bärare av de element som bygger ett TV-program. Trots att 
meningarna går isär när det gäller TV-formatens skyddsvärde bör det råda 
enighet om att de förtjänar en rättvis prövning. 
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