
Rättsligt skydd för affärskoncept och metoder



Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 9.30

Sektionsmöte

Rättsligt skydd för affärskoncept och metoder

(Se sidorna 529-568 i Del I)
Debattledare: Advokat Astri M. Lund, Norge

Referent: Førsteamanuensis Are Stenvik, Norge
Korreferent: Advokat Per Haakon Schmidt, Danmark

Referent, førsteamanuensis Are Stenvik, Norge:

Emnet for denne sesjonen er omfattende, og til dels nokså komplisert, både
faktisk og rettslig. Forretningsmetoder har jeg definert som "planmessige hand-
lemåter i næringsvirksomhet". Med forretningskonsepter forstår jeg sammenset-
ninger av enkeltelementer, f.eks. ferdigheter, erfaringer, kjennetegn, utstyr mv., til
en helhet, som f.eks. McDonalds-konseptet, der helheten representerer en måte å
utøve forretningsvirksomhet på.

Når den rettslige beskyttelsen av forretningskonsepter og forretningsmetoder
skal drøftes, er det viktig å skille mellom de grunnleggende ideer og den konkrete
utformingen av disse. Det er nemlig - iallfall som hovedregel - bare ved patente-
ring man kan oppnå idébeskyttelse. I den utstrekning en idé ikke kan patentbe-
skyttes, eller ikke er patentbeskyttet, er det bare den konkrete utformingen av
konseptet som kan beskyttes.

I referatet har jeg redegjort for den rettsbeskyttelse forretningskonsepter og
forretningsmetoder kan få på patentrettslig, konkurranserettslig og opphavsrett-
slig grunnlag. Siden den tilmålte tid er kort - bare 15 minutter - har jeg ingen
mulighet til å dekke hele emnet under den muntlige innledning. Det gjør imidler-
tid ingen ting, siden man ved de nordiske juristmøtene gjennomfører den utmer-
kede - men brutale - ordning at deltagerne forutsettes å ha lest den skriftlige
fremstillingen. Dermed kan jeg konsentrere meg om det temaet som jeg oppfatter
som det mest problematiske spørsmålet, nemlig patentbeskyttelsen.

Patentering av forretningsmetoder

Innledning

Som nevnt kan man ved patentering oppnå en egentlig idébeskyttelse, og det er
dette som gjør patentbeskyttelsen til den mest slagkraftige form for beskyttelse.
Patenter har f.eks. vært gitt på forskjellige former for elektronisk betalingsfor-
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midling, nettbaserte auksjonssystemer og systemer for elektronisk bestilling av
varer og tjenester. Slike patenter gir innehaveren enerett til å utnytte den frem-
gangsmåten det gjelder, slik den er definert i patentkravene, og er patentkravene
generelt utformet, som f.eks. i Amazons "one click patent", kan patentet gi
patenthaveren et monopol av betydelig rekkevidde og med stor kommersiell
verdi.

Här tillade Stenvik att fastän Amazons patent är beviljat endast i USA har det
en världsomfattande verkan, eftersom Internet är tillgängligt över hela världen.
Till exempel ett norskt företag som skulle utnyttja ett motsvarande system skulle
kunna kränka Amazons patent i USA eftersom det norska företagets Internetsidor
skulle vara tillgängliga även i USA. Stenvik konstaterade att han i sitt referat
naturligtvis koncentrerar sig på den europeiska och framförallt den nordiska
rätten.

Et av de sentrale vilkårene for patentering, er at det som søkes beskyttet må
utgjøre en oppfinnelse. Oppfinnelsesbegrepet er ikke definert i loven, men det
fremgår av de fellesnordiske forarbeidene at det bl.a. må dreie seg om noe som har
teknisk karakter: "der skal være tale om løsning af en opgave ved hjælp af
naturkræfter, d.v.s. ved en lovbundet udnyttelse af naturens materie og energi ...
Udenfor begrebet "teknik" ligger ... alt, hvad der har karakter af blotte anvisning-
er til den menneskelige ånd' (NU 1963: 6).

Ved drøftelsen av dagens emne, må en videre ta i betraktning bestemmelsen i
patl. § 1 annet ledd nr. 3, der det bl.a. heter: "Som oppfinnelser anses ikke noe
som bare utgjør ... planer, regler eller metoder for ... forretningsvirksomhet, eller
programmer for datamaskiner."

Referenten tillade här att dessa två förutsättningar naturligtvis är centrala då
man bedömer vilka affärskoncept som kan patenteras. Det förhåller sig dock inte
mera så att affärsmetoder inte alls kan patenteras, som senare skall konstateras.

Som jeg har redegjort for i referatet, følger det av nyere europeisk praksis - og
likeledes av nyere tysk praksis - at forbudet mot patentering av forretningsmeto-
der og dataprogrammer ikke er generelt; det rammer bare abstrakte metoder og
programmer, og ikke metoder og programmer som har teknisk karakter. Forret-
ningsmetoder og dataprogrammer kan dermed patenteres om de har teknisk
karakter.

Det er imidlertid - naturligvis - ikke tilstrekkelig for patentering at det pa-
tentsøkte har teknisk karakter. Et annet sentralt patenterbarhetsvilkår er at det
patentsøkte må ha oppfinnelseshøyde; den tekniske løsningen det gjelder, må
ikke ha vært nærliggende for en fagmann. Også dette vilkåret reiser særlige
spørsmål i forbindelse med patentering av forretningsmetoder, idet man må
spørre om den nødvendige oppfinnelseskvalitet må knytte seg til de tekniske
elementene i oppfinnelsen, eller om den også kan baseres på de forretningsmessi-
ge nyvinningen Dette kommer jeg tilbake til, etter å ha sett nærmere på hva som
ligger i kravet om teknisk karakter.
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Kravet om teknisk karakter

Kravet om teknisk karakter har sin bakgrunn i forestillingen om at patentrettens
formål er å fremme utviklingen på det tekniske området, og ikke f.eks. den
vitenskapelige, estetiske eller merkantile utvikling. For å få et bedre begrep om
hva som i denne sammenheng skal anses som teknisk, er det nødvendig å se på
noen konkrete avgjørelser.

Av nyere europeisk praksis som (også) gjelder fremgangsmåter, må først
nevnes EPO-avgjørelsen T 931/95 PBS (omtalt på s. 538 i referatet), som gjaldt en
fremgangsmåte for beregning av pensjonsytelser, som gikk ut på at bestemte
kalkulasjoner skulle gjennomføres ved hjelp av en datamaskin. Appellkammeret
kom til at fremgangsmåten ikke hadde teknisk karakter, og dermed ikke kunne
patenteres, idet det ble lagt avgjørende vekt på at den utelukkende tok sikte på
finansielle, og dermed forretningsmessige, beregninger: "All the features of this
claim are steps of processing and producing information having purely adminis-
trative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such infor-
mation are typical steps of business and economic methods." At den skulle utføres
ved bruk av en datamaskin, kunne ikke endre bedømmelsen: "The feature of
using technical means for a purely non-technical purpose ... does not necessarily
confer technical character to ... the method." Det at en datamaskin utnytter
fysiske krefter i form av elektrisitet, var altså etter appellkammerets mening ikke
nok til å gjøre fremgangsmåten teknisk.

En nyere avgjørelse, T 767/99 PITNEY BOWES, fra 13. mars i år (ikke omtalt
i referatet), gir derimot eksempel på en fremgangsmåte som ble ansett som
teknisk. Saken gjaldt en fremgangsmåte for behandling av post hos en avsender,
og det karakteristiske ved oppfinnelsen besto i at posten skulle sorteres i henhold
til postverkets frister for innlevering, og deretter behandles i en bestemt rekkeføl-
ge, slik at post til hvert område kunne leveres "just-in-time". Hele ideen med dette
var å nedprioritere behandlingen av post til nære destinasjoner, slik at det ble
mulig å behandle først post til fjernere destinasjoner, der innleveringsfristen ville
utløpe først. Appellkammeret bemerket at "the just-in-time sequence itself ... is
nowadays a typical management "tool" used in running a business. In the opposed
patent however it has a practical application to mail processing, which is itself, in
essence, a particular kind of mechanical handling." En forretningsmessig idé var
altså gitt en praktisk anvendelse i forbindelse med behandling av fysiske enheter,
dvs. på et teknisk område. Dermed måtte fremgangsmåten anses å ha teknisk
karakter, selv om den underliggende idé ikke var av teknisk art: "the fact that a
measure may have been derived from or inspired by an insight originating in an
activity which is per se excluded from protection ... does not imply that a
claim including ... such a measure in its specific practical application in the
solution of a technical problem is a claim to the excluded activity as such." Det var
altså formålet eller anvendelsesområdet for fremgangsmåten som ble ansett
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avgjørende. Når en forretningsmessig idé gis praktisk anvendelse på et teknisk
område, vil derfor fremgangsmåten i henhold til denne avgjørelsen ha teknisk
karakter.

Også den tyske høyesterettsavgjørelsen i GRUR 2000,498 (Logikverifikation)
kan nevnes i denne forbindelse. Søknaden gjaldt et dataprogram for verifikasjon i
forbindelse med produksjon av integrerte kretser. Det som er interessant med
denne saken, sammenlignet med PITNEY BOWES, er for det første at den viser
at det ikke er noen nødvendighet at fremgangsmåten står i direkte forbindelse med
de fysiske gjenstander som behandles eller fremstilles. Verifikasjonen ble ikke
utført gjennom en granskning og kontroll av de enkelte fysiske gjenstander, men
ved en regneoperasjon utført ved hjelp av en datamaskin. For det andre viser
avgjørelsen at det kan være tilstrekkelig for å etablere teknisk karakter at oppfin-
nelsen er basert på tekniske overveielser, hvilket må bety overveielser av den art
som utføres av teknikere, i motsetning til f.eks. økonomer.

Videre har man avgjørelser som legger avgjørende vekt på om oppfinnelsen
løser et teknisk problem. Et nokså ferskt eksempel er Bundesgerichtshofs av-
gjørelse i Mitt 2001, 553 (Suche fehlerhaften Zeichenketten), som gjaldt en
framgangsmåte for søk og/eller korreksjon av feilaktige tegnsammensetninger i
en digitalt lagret tekst. Tekstkorrektur er ikke et teknisk område, og fremgangsmå-
ten hadde følgelig ikke anvendelse på et teknisk område, slik som i PITNEY
BOWES og Logikverifikation, men den kunne likevel anses å ha teknisk karakter
dersom den løste et teknisk problem.

En anvendelse av disse prinsippene på en forretningsmessig preget fremgangs-
måte, finner man eksempel på i en avgjørelse av Bundespatentgericht fra 29. april
i år (Mitt. 2002,275 - ikke omtalt i referatet). Saken gjaldt en fremgangsmåte for
elektronisk betalingsformidling, der en tilbyder utsteder virtuelle penger, som kan
utveksles elektronisk mellom betalere og betalingsmottaker, og der ett av formål-
ene var å gjøre betalingen sikrere, b la . ved at hver elektroniske betalingsenhet var
tilordnet en identifikasjonskode. Fremgangsmåten ble ansett å løse et teknisk
problem - å gjøre betalingsformidlingen sikker - og ble derfor ansett å ha teknisk
karakter. Fremgangsmåtens forretningsmessige preg - det at den skulle anvendes
på et ikke-teknisk område, nemlig betalingsformidling - kunne ikke frata den
dens tekniske karakter.

Skal man etter dette oppsummere det bildet praksis etterlater, kan man si at en
fremgangsmåte skal anses å ha teknisk karakter dersom den enten har praktisk
anvendelse på et teknisk område (som i PITNEY BOWES (postbehandling) og
Logikverifikation (fremstilling av integrerte kretser)), bygger på tekniske over-
veielser (som i Logikverfikation, der oppfinnelsen forutsatte en analyse og
forståelse av de integrerte kretsenes oppbygning og virkemåte), løser et teknisk
problem (som i Elektronischer Zahlungsverkehr, der det gjaldt å gjøre betalings-
formidlingen sikker) eller utnytter naturkrefter (et sentralt spørsmål i denne
sammenheng er om den utnyttelse av elektrisitet som finner sted i en datamaskin
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er tilstrekkelig, dette er ikke avklart, PBS besvarer som nevnt spørsmålet benek-
tende, mens uttalelser i bl.a. Elektronischer Zahlungsverkehr trekker i motsatt
retning, det samme gjør formuleringen av Kommisjonsforslaget om "computer-
implemented inventions", fra 20. februar i år, som jeg har omtalt kort i referatet på
s. 537 og 542).

Et viktig spørsmål blir etter dette hva som skal anses som teknikk og tekniske
områder. Foreløpig må vi konstatere at dette ikke er fullt avklart, og at det neppe
heller kan avklares en gang for alle. Teknikken har den iboende egenskap at den
utvikler seg, og det må derfor til enhver tid bero på en konkret vurdering om en
fremgangsmåte har tilstrekkelig tilknytning til et område eller problem som kan
karakteriseres som teknisk. Yterpunktene er imidlertid noenlunde klare. Fysikk,
kjemi og biologi er klassiske teknikkområder. Elektronikk og softwareprogram-
mering må også regnes som tekniske områder. På den andre siden har man f.eks.
økonomistyring, markedsføring og salg, som er typiske forretningspregede områ-
der. Som det har fremkommet, betyr imidlertid ikke dette at alle fremgangsmåter
på disse områdene er unntatt fra patentering, bare at man, når man befinner seg på
disse områdene, må begrunne en eventuell teknisk karakter i andre forhold, f.eks.
i at oppfinnelsen er basert på tekniske overveielser eller løser et teknisk problem.
Mange fremgangsmåter som faller innenfor den definisjon jeg innledningsvis ga
av begrepet forretningsmetode, vil derfor kunne patenteres, forutsatt at de øvrige
vilkår for patentering er oppfylt.

Kravet om oppfinnelseshøyde

Jeg går så kort over til å se på kravet om oppfinnelseshøyde. Som nevnt er
hovedspørsmålet om oppfinnelseskvaliteten må knytte seg til de tekniske ele-
mentene i oppfinnelsen, eller om den også kan baseres på de ikke-tekniske
elementer, f.eks. en forretningsmessig nyvinning. Slik jeg ser det, står dette
spørsmålet fortsatt helt åpent. På den ene siden har man f.eks. PBS-avgjørelsen
fra EPO, som legger til grunn at man skal se helt bort fra de ikke tekniske
elementer, nærmere bestemt skal man behandle disse som om de allerede var
kjent for fagmannen.

På den andre siden har man tysk praksis, som understreker at oppfinnelsen må
betraktes som en helhet, og at man iallfall ikke kan se helt bort fra de ikke-
tekniske ideer som ligger til grunn for oppfinnelsen.

Kommisjonsforslaget er på dette punktet noe forvirrende, idet det i de forklar-
ende bemerkninger heter at man har valgt å følge det prinsipp som ble lagt til
grunn av EPOs appellkammer i PBS - hvor appellkammeret altså sa at man skulle
se bort fra de ikke-tekniske elementer - mens man i direktivteksten (art. 4 nr. 3)
har uttalt at oppfinnelsen skal vurderes som en helhet, og at man skal ta i
betraktning også ikke-tekniske elementer. Samtidig skal det imidlertid være et
vilkår at oppfinnelsen innebærer "a technical contribution", som defineres som et
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ikke-nærliggende bidrag på et teknisk felt (art. 2). Dette kan kanskje - jeg
understreker kanskje - bety at ikke-tekniske elementer skal tas i betraktning, men
bare forsåvidt de bidrar til utviklingen på et teknisk felt. En slik forståelse ble
lagt til grunn av Bundespatentgericht i den nevnte avgjørelsen Elektronischer
Zahlungsverkehr. Retten mente at man derfor måtte se bort fra det fremskrittet
løsningen innebar på finansområdet, og vurderte fremgangsmåten som en almin-
nelig elektronisk kommunikasjonsprosess, og som sådan representerte den intet
nytt i forhold til det som allerede var kjent for fagmannen. Et eksempel på at et
ikke-teknisk element derimot ble ansett å medføre en "contribution" på et teknisk
område, er PITNEY BOWES, der det nye og oppfinneriske lå i anvendelsen av det
forretningsmessige "just-in-time"-prinsippet på det tekniske området "postbe-
handling".

Selv stiller jeg meg foreløpig kritisk til den tilnærmingen til oppfinnelseshøy-
devurderingen som ble introdusert med PBS, og som - iallfall delvis - er blitt
fulgt opp gjennom Kommisjonens direktivforslag (jf. referatet s. 541).

For det første kan tilnærmingen oppfattes som en diskriminering av visse typer
intellektuell innsats, f.eks. av økonomisk karakter, i forhold til andre typer inn-
sats. For det andre kan det reises spørsmål om en slik diskriminering kan forenes
med bestemmelsen i Tripsavtalens art. 27, om at "patents shall be available ...
without discrimination as to ... the field of technology".

Inntil det foreligger noen større grad av internasjonal avklaring, vil jeg derfor
fastholde konklusjonen i det skriftlige referatet, nemlig at dersom en forretning-
smetode først anses å ha teknisk karakter, bør den kunne patenteres, hva enten den
oppfinneriske innsats ligger i de tekniske eller ikke-tekniske elementer.

Et annet spørsmål er hvor liberal man skal være i vurderingen av om fremgang-
småten skal anses å ha teknisk karakter. Som nevnt i referatet på s. 542, kan jeg se
grunner for at man her ikke bør innta en for liberal holdning - og at man derfor de
lege ferenda bør holde fast ved den tradisjonelle oppfatningen av kravet om
teknisk karakter, og av forbudet mot patentering av forretningsmetoder. Jeg innser
imidlertid at den internasjonale utviklingen gjør dette vanskelig, og antagelig
umulig.

Referenten tillade att vi troligen måste acceptera den nya och moderna betydel-
sen av begreppet "teknisk karaktär", vilket innebär att patentskyddet, det vill säga
möjligheten att patentera affärskoncept, utvidgas från vad vi i Norden och Europa
hittills har varit vana vid.

Korreferent, advokat Per Haakon Schmidt, Danmark:

Korreferenten konstaterade att han huvudsakligen är av samma åsikt som referen-
ten vad gäller rättsreglerna och deras utveckling. Han poängterade dock att han
inte nödvändigtvis är av samma åsikt vad gäller den framtida utvecklingen av
skyddet av affärsmetoder.
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Korreferenten framförde att han valt att betona två frågor: for det första
patenteringen av affärsmetoder och for det andra det skydd som lagstiftningen om
marknadsforing medför. Som framgått av referents anförande kan en affärsmetod
skyddas om den har en teknisk karaktär. Det är naturligtvis svårt att fastställa vad
som inte har en teknisk karaktär. Begreppet affärsmetod är i sig självt inte klart
definierat och ett ganska svårt begrepp. Korreferenten framhöll att det i detta
skede räcker att man som utgångspunkt håller att det som kan skyddas med hjälp
av patent är tekniska metoder, i motsats till rent kommersiella metoder såsom
exempelvis personalutbildningsmetoder, vilka inte kan patenteras.

För det andra betonade korreferenten frågan om på vilket sätt marknadsfö-
ringslagstiftningen skyddar konkreta affärskoncept. Han framförde att man inom
ramen för diskussionen också kan debattera om skyddet av sådana affärskoncept
som inte skyddas av upphovsrättsligt skydd eller andras varumärken. Det ämne
som nu debatteras omfattar inte utvecklandet av så kallade TV-format såsom
exempelvis "Expedition Robinson".

Patentering av affärsmetoder

Vid patenteringen av affärsmetoder uppstår det problem då man genom att
använda datorer och dataprogram har kunnat förbättra och utveckla möjligheten
att göra beräkningar och utvärderingar som ger affärsmässigt intressanta resultat
och som kan användas inom näringslivet. Det kan vara frågan om mycket inveck-
lade beräkningar, till exempel sådana som används vid beräkning av aktieplace-
ringar. Beräkningarna kan vara ekonomiskt mycket värdefulla och då blir det
också intressant var gränsen går mellan teknisk och icke-teknisk karaktär. Här
hänvisas till PBS Partnershipfallet som referenten omnämnt i sitt skriftliga inlägg.
Om detta ämne skulle man kunna skriva många böcker, vilket faktiskt också har
gjorts. Trots det är gränsen inte klart definierad. Avgörandena av det europeiska
patentverket är mycket konkreta och nu har man börjat granska en uppfinning
som en helhet och det avgörande är, huruvida affärskonceptet har en teknisk
karaktär. I fall affärskonceptet har en teknisk karaktär kan det enligt de europeiska
patentmyndigheterna patenteras. Det som man förhåller sig mera tveksam till är
om alla nationella patentmyndigheter har intagit samma ställning.

Det som diskuteras är begreppet teknik. Teknik innebär en standard, som
utvecklas och förändras med tiden. Det är också frågan om vad som vid en viss
tidpunkt anses vara standard och teknik. I början var det bara frågan om mekanisk
teknik, sedan också kemisk teknik, bioteknik eller genteknologi och ADB-teknik.
Inom näringslivet finns det ett behov av att skydda just dessa typer av tekniker och
därför har man börjat granska dessa ur en patenträttslig synvinkel, och detta mera
ur ett praktiskt perspektiv än ur ett lagstiftningsmässigt perspektiv. Detta medför
problem, då man måste hitta lösningar på dessa nya frågor i enlighet med de
behov som nu finns.
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Korreferenten poängterade det danska fallet där det största danska kredit-
institutet hade sökt patent på en metod att beräkna för hur stort belopp obliga-
tioner måste säljas för att erhålla det belopp som låntagaren behöver. Systemet
var flexibelt och innebar att lånetiden kunde vara upp till fem år och att man
under lånetidens gång kunde göra nya beräkningar beträffande räntorna. Det var
frågan om ett förhållandevis invecklat beräkningssystem, som tidigare hade
gjorts även för hand. Räntekostnaderna kunde under lånets gång både öka och
minska. Med hjälp av systemet indelades obligationerna i fem olika grupper
och genom det erhöll man olika resultat. Området regleras och begränsas av
lagstiftningen, vilken påverkar kreditinstitutens finansiella situation. Lagstift-
ningens inverkan hade intagits i det aktuella systemet. Det danska patentverket
ansåg att det var frågan om en affärsmetod som inte kunde patenteras, varvid
patentansökan återtogs och inlämnades till det europeiska patentverket, som
inte på samma sätt är bekant med de nordiska kreditföreningsinstituten. Patent-
ansökan verkade mycket invecklad och den var mycket omfattande. Vid behand-
lingen av ansökan inledde de andra stora bankerna och kreditinstituten en
rättsprocess, för man ville inte att det skulle beviljas patent inom detta område.
Det framgick också att det förekom en stor skillnad mellan den nationella
uppfattningen av affärskoncept och det europeiska patentverkets uppfattning
därom.

Besvärsinstansen vid det europeiska patentverket konstaterade att det var frå-
gan om ett matematiskt beräkningssystem och att ett patent skulle kunna beviljas
beträffande den maskin som utför beräkningarna, men att beräkningssystemet i
sig inte kan patenteras. Detta fall är ett nordiskt exempel på att det finns stora
problem inom detta område.

Korreferenten framförde att hans personliga åsikt är att man måste vara mycket
restriktiv vid beviljandet av patent på affärsmetoder: Detta dels för att de patent-
rättsliga bestämmelserna inte bör möjliggöra patentering av affärsmetoder. Det är
klart att vi i Europa är trängda av den amerikanska synen på patent, enligt vilken
man kan patentera allt som har uppfunnits. Detta har inneburit att det har beviljats
patent på affärsmetoder redan under många år, men man vet inte om detta
fortsättningsvis är den riktiga tolkningen. Dessa frågor avgörs i USA av Supreme
Court och den har nu inte slutligt avgjort om dessa patent är i enlighet med den
amerikanska patentlagen. Den amerikanska situationen har naturligtvis påverkat
den europeiska utvecklingen på ett sådant sätt att det som är möjligt att patentera i
USA skall vara möjligt att patentera även i Europa.

Beträffande det upphovsrättsliga skyddet framförde korreferenten att EU har
utfärdat ett direktiv som förbättrar det upphovsrättsliga skyddet och detta som
följd av utvecklingen i USA. På samma gång som EU-direktivet godkändes
började dock de amerikanska domstolarna skärpa sin linje och göra det svårare att
konstatera kränkning av rätten till ADB-program, vilket verkar vara utvecklingen
inom detta område.
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Korreferenten framhöll att han är av samma åsikt som referenten beträffande
dennes huvudtes, men att han också är av samma åsikt som kommissionen
beträffande den restriktiva linjen. Korreferenten betonade att hans åsikt är att
affärsmetoder inte bör kunna patenteras förrän ett behov därtill har konstaterats.
EU har gett en ny förordning om designskydd, vilken har ersatt de nationella
lagarna om designskydd. I många EU-länder har man också stiftat nya lagar om
designskydd. I samband därmed har man tagit i bruk ett nytt begrepp, "den
informerade användaren", som är utgångspunkten då man skall bedöma om det är
frågan om en ny formgivning eller inte. Om det är frågan om ny formgivning,
finns det flera alternativ: utgångspunkten är ett treårigt skydd utan registrering,
men det är också möjligt med registrering i tre femårsperioder. Man skulle kunna
tänka sig att ett skydd för affärsmetoder skulle kunna genomföras på samma sätt,
vilket skulle vara lämpligare än ett tjugoårigt patentskydd. Därvid uppstår alltså
två frågor: skall också affärsmetoder underställas patenträtten och bör vi skydda
affärsmetoder?

Skydd av affärskoncept

Korreferenten betonade också frågan om skyddet av konkreta affärskoncept.
Enligt vad som framkom i referentens anförande kan man i Norge skydda affärs-
koncept med hjälp av marknadsföringslagstiftningen. I Danmark är situationen
densamma. Härvid menas sådana affärskoncept som inte är tekniska till sin natur
och som därmed inte kan skyddas genom patent. Man måste också särskilja dessa
affärskoncept från sådana idéer som är så utvecklade att de nästan är tekniska.
Nämnas kan filmmanus, men då rör man sig redan på det upphovsrättsliga
området. Med säkerhet finns det sådana affärskoncept som inte fyller de upphovs-
rättsliga kriterierna på verkshöjd, men som å andra sidan är så omfattande och
konkreta att de kan utnyttjas av sådana personer som endera lovligt eller olovligt
har erhållit kunskap om dem. Som exempel kan nämnas det som man kallar TV-
format, såsom "Kvitt eller dubbelt" eller "Vem vill bli miljonär", vilka program är
kända i hela Norden.

I Danmark har getts ett beslut på basis av marknadsföringslagens 1 § om att ett
sådant TV-format kan erhålla skydd. Sådana begränsade möjligheter till skydd
som den norska lagstiftningen innehåller och som referenten framfört på sidan
548 finns inte enligt korreferenten i den danska lagstiftningen. Referenten indelar
det möjliga skyddet av affärskoncept i tre områden: investeringsskydd, skydd av
marknadsandel och skydd av intellektuell aktivitet, det vill säga det som har
krävts för att framställa konceptet. Skyddet av den intellektuella prestationen är ju
känt från upphovsrätten och frågan om skydd av marknadsandel är känd från
marknadsföringsrätten, men hur är det med investeringsskyddet? Kan det finnas
ett investeringsskydd för den insats och de investeringar som har gjorts för att
utveckla ett visst koncept. Enligt korreferenten har referenten förtjänstfullt gjort
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en indelning i olika komponenter, men korreferenten framförde att hans uppfatt-
ning är att man inte kan erhålla ett skydd för investeringarna om man använder
referentens uppdelning. Enligt korreferenten kan gjorda investeringar ingå som
ett element då man begrundar dessa frågor, men investeringarna kan inte särskil-
jas och skyddas skilt för sig.

Korreferenten betonade att det finns stora skillnader hur dessa frågor behand-
las i de olika nordiska länderna. Som exempel nämnde han konceptet Hemglass,
som inte kunde skyddas i Sverige, men som kunde skyddas i Danmark. Han
framförde att han inte vet om det har skett någon utveckling i Sverige på detta
område och bad att i debatten få synpunkter på detta av svenska deltagare. Han
bad även att finska och isländska deltagare skulle berätta om situationen i respek-
tive länder.

Som avslutning på sitt anförande konstaterade korreferenten att det skulle vara
intressant att debattera frågan om huruvida själva investeringarna kan skyddas i
stöd av marknadsföringslagstiftningen.

Debattledare, advokat Astri M. Lund, Norge:

Debattledaren framhöll att det alltså fanns två huvudämnen för debatten. För det
första skydd av affärsmetoder genom patent, med de krav på uppfinningshöj d
som detta innebär. Frågan är där också om till exempel databaser skall skyddas
genom en speciellt skydd och vilka kriterier som då skall uppställas. För det andra
affärskoncept och skyddet av dessa på basis av marknadsföringslagstiftningen,
vilken skiljer sig ganska markant inom Europa och också inom de nordiska
länderna.

Advokat Peter Danowsky, Sverige:

När man närmar sig det här ämnet från ett juristperspektiv inträffar omedelbart en
önskan att se reglering. Vi jurister strävar efter visshet och kunskap. Vi har
nyckelord som förutsebarhet och rättssäkerhet. I vårt sinne ligger en betydande
önskan av ordning och reda. Jag hade förmånen att biträda Hemglass i det mål
som omtalas här. Och trots yppersta sakkunnig rättsvetenskaplighet i bakgrunden
och hyggliga advokatinsatser förlorade vi, som alla i salen vet, det här målet. Jag
måste erkänna att min besvikelse då var mycket stor. Senare har denna besvikelse
övergått i att tycka att marknadsdomstolen faktiskt landade i en ganska framsynt
dom. Det är viktigt att skyddet för affärskoncept inte utvecklas till ett konkurrens-
hinder och marknadsdomstolen är inne på just de tankegångarna. Att det i det
enskilda fallet mellan Glassbilen och Hemglass franchisetagare fanns en brist på
lojalitet är en annan fråga och den upprörde parterna stort. Men om man tittar på
saken från en principiell utgångspunkt om skyddet för affärskoncept, så tycker jag
att det sätt som marknadsdomstolen hanterade det på är, som jag nyss sa, fram-
synt. Jag tror inte att det sett från ett samhällsperspektiv finns ett skyddsbehov
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som går längre än vad vi kan härleda ur varumärkesrätten och upphovsrätten.
Marknadsföringslagen tycker jag i grunden skall ta sikte på andra frågor än ett
känneteckensskydd. Det är en icke-kontroversiell uppfattning, antar jag. Jag är
enig med referenten och korreferenten om att patenträtten inte riktigt hör hemma
på det här området.

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge:

Nerdrum konstaterade att referenten i sitt referat har hänvisat till tyska avgöran-
den inom patenträtten. Av denna anledning frågade han vad de tyska avgörandena
har för juridisk och faktisk betydelse för avgörandena inom patenträttens område
i Norden och framförallt i Norge. Han frågade om deras relevans grundar sig på
konventionsbaserad rättskraft, rättskraft på basis av EES/EU-samarbetet, den
omständigheten att man genom användningen av Internet kan kränka någons
rättighet på kontinenten eller i USA, eller helt enkelt på den argumentationskraft
som finns i de tyska avgörandena.

Referent, førsteamanuensis Are Stenvik, Norge:

Referenten svarade direkt på Nerdrums fråga. Han konstaterade att det existerar
en europeisk patentkonvention, som Norge har inkorporerat genom EES-avtalet
trots att Norge inte är medlem av konventionen. Enligt EES-avtalet finns därtill en
förpliktelse till att sträva efter homogenitet på immaterialrättens område. Därtill
kommer att det uppstår en praktisk nytta av att ha en homogenitet inom länderna
som är bundna till den europeiska patentkonventionen. Detta har accepterats av
Högsta domstolen i Sverige som i ett nytt avgörande gällande mobiltelefonabon-
nemang framförde att praxisen i Europa och då särskilt EPO, till den del man kan
slå fast en praxis, borde följas på bekostnad av de nordiska förarbetena som
tidigare varit en betydande källa (NJA 2000 s. 497).

Formellt står inte praxis från den tyska högsta domstolen och från EPO-
organen, då dessa tolkar konventionen, i någon särställning: Ingen av dessas
avgöranden är formellt bindande, men det är där man finner avgöranden som har
faktisk genomslagskraft i Europa och där finns också den bästa sakkunskapen
inom patenträtten. Antalet mål som behandlas inom dessa domstolar gör att
kompetensen hålls på hög nivå, och då antalet mål är högt kan man också
konstatera riktlinjer och mönster i avgörandena, vilket gör att det för de nordiska
nationella avgörandena är skäl att följa dessa riktlinjer.

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark:

Andersen konstaterade att det är märkligt att det är så tyst i salen, för dessa frågor
diskuteras dagligen och de ger upphov till livlig debatt. Intressant är att två
grupper som deltar i denna debatt inte är närvarande i dag. Den första gruppen är
patentombuden, alltså inte advokaterna utan de som skriver patentansökningarna.
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Dessa är mycket aktiva i debatten och de tillfrågas också ofta om patentering av
affärskoncept. Den andra gruppen är företrädarna för den så kallade "open sour-
ce"-miljön, det vill säga "datanördarna" som programmerar 24 timmar om dygnet
och som anser att alla ensamrätter till dataprogram är av ondo. De programmerar
och de bryr sig inte om upphovsrätter, men de deltar mycket aktivt i debatten. Då
det är tyst i salen beror det kanske på att de som är här är de som inte har
personliga fördelar av dessa frågor utan de befinner sig i mitten och kan se på
dessa frågor och problem ur ett objektivt perspektiv.

Andersen framförde två kommentarer. För det första konstaterade han att man
inte, åtminstone enligt den danska upphovsrättslagstiftningen, kan erhålla något
upphovsrättsligt skydd för avtal. Avtal är ju i ett visst hänseende ett uttryck för
affärsmetoder. Idén bakom detta är att det skulle vara osunt med tanke på den
allmänna konkurrensen om två avtalsparter, som genomför en affärsrelation på ett
visst sätt, skulle kunna hindra andra parter att genomföra ett motsvarande arrang-
emang.

För det andra bör man iaktta det rättsekonomiska tankesättet som ligger till
grund för hela patentsystemet. Detta innebär att samhället belönar den som
presenterar sin uppfinning på marknaden för den insats som denne har gjort för
att utveckla uppfinningen. Belöningen innebär att uppfinnaren beviljas samhäl-
lets skydd av uppfinningen för en viss tid. Andersen framförde att hans åsikt är att
många av de uppfinningar som i USA har skyddats som affärsmetoder är av den
naturen att man bör fråga sig om den investering, som hänför sig till uppfinning-
en, är så omfattande och insatsen så stor, att det är skäligt att investeringen kan
skyddas med patent i stället för att den skulle bekostas av samhället. Dessa patent
kan vara sådana att man inte alltid har tagit i beaktande produktens och uppfin-
ningens kvalitet. Därav har följt uppfattningen att dessa patent beviljas på alltför
enkla grunder, vilket har medfört ett motstånd mot hela patentsystemet.

Vidare kommenterade Andersen att debatten om patentering av affärsmetoder
och dataprogram enligt hans mening i viss mån har gått in på fel spår, då den har
varit baserad på patentförbudet som ingår i den europeiska patentkonventionen
och därmed i de nordiska patentlagarna. Man har därför koncentrerat den intellek-
tuella energin på att bortförklara att en viss uppfinning inte skall betraktas som ett
dataprogram eller som en affärsmetod. Enligt Andersen borde man anse att
dataprogrammering är en teknisk disciplin som kan jämföras med de teknologier
som var aktuella då patenträtten infördes. I det fall att förbudet skulle avskaffas
skulle man i varje skilt fall behöva granska om den enskilda uppfinningen är
berättigad till patentskydd eller inte. Andersen framförde att han personligen
hoppas att kommissionen, då den behandlar frågan om patentskydd för ADB-
program, har granskat och löst denna fråga, för några senare granskningar kom-
mer inte att göras och därför kommer denna fråga knappast att bli löst i ett senare
skede.
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Direktør Jørgen Smith, Norge:

Smith konstaterade att de danska debattörerna har varit skeptiska till att utvidga
patenträtten till att omfatta även patentering av affärsmetoder. Smith framförde att
då han ser på detta spörsmål ställer han sig frågan "har vi något val?". Smith
konstaterade att det går att dra vissa paralleller till det som skedde i slutet på
1970-talet och i början på 1980-talet, då man diskuterade patentering av levande
organismer och bioteknologi. Denna fråga väckte då livlig diskussion och frågan
om hur långt patenträtten skall sträcka sig in på dessa områden diskuteras ännu i
Norge och en del andra europeiska länder.

Smith fäste uppmärksamheten vid att det inte bara är fråga om en juridisk
diskussion utan också en politisk diskussion av stor betydelse. Han framförde att
utvecklingen oftast startar i USA genom att området för patentskydd utvidgas och
att Europa följer efter på grund av handelspolitiska orsaker. I Europa ser man på
detta som en del av det kontinuerliga handelskrig som pågår mellan de stora
blocken och då främst USA, Europa och Japan. Den Europeiska kommissionen
bedömer att man måste följa den amerikanska utvecklingen för att USA inte skall
få ett handelsmässigt övertag över Europa.

Smith konstaterade att han är av den åsikten att vi i Europa inte har något val,
utan vi måste följa den amerikanska utvecklingen. Den fråga som då bör diskute-
ras är av mera teknisk karaktär: var skall de exakta gränserna gå? Med anledning
av detta skulle det vara intressant att höra mera om den amerikanska utvecklingen
och var gränserna går i USA. Enligt Smith öppnade amerikanarna friskt medan
den senaste utvecklingen har varit att strama åt kraven vid beviljandet av patent.
En intressant fråga är därmed vad som sker i USA och vilket inflytande den
amerikanska utvecklingen har inom europeisk och nordisk rätt.

Debattledare, advokat Astri M. Lund, Norge:

Debattledaren efterlyste kommentarer om hur man skall behandla nyhetskravet
vid patentering av affärsmetoder. Debattledaren konstaterade vidare att vi har hört
många kommentarer från dansk och norsk sida beträffande patentfrågan och att
även den svenska situationen kort har kommenterats, varvid hon bad om kom-
mentarer från finska deltagare.

Jur.dr, universitetslektor Johan Bärlund, Finland:

Jag är ganska förvånad att diskussionen till största delen har handlat om patent.
Ur ett finskt perspektiv ter sig diskussionen om en möjlig tillämpning av patent-
rätten på affärskoncept en aning långsökt, men i princip kan jag understödja
referentens argumentation i sådana fall då ett affärskoncept eller delar av ett
affärskoncept undantagsvis kan uppfylla kriterierna för patenterbarhet. När vi
talar om skydd av affärskoncept ligger det närmare till hands att bedöma situatio-
nen utgående från det skydd som den finska lagen om otillbörligt förfarande i
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näringsverksamhet erbjuder. I finsk rätt kan man dock skönja en tydlig motvilja
hos marknadsdomstolen att skydda kopiering och efterlikning av varor så länge
det inte råder oklarhet om att det kommersiella ursprunget är olika för de olika
varorna. Min bedömning är därför att den finska marknadsdomstolen även i fråga
om kopiering och efterlikning av affärskoncept skulle inta samma hållning, dvs.
att marknadsdomstolen mycket långtgående skulle tillåta att affärskoncept kopie-
ras och efterliknas så länge avnämarna inte blir vilseledda i fråga om det kommer-
siella ursprunget. På samma sätt som vad gäller efterlikning av varor ser jag det
inte som något problematiskt att näringsidkare i en konkurrenssituation inte
erbjuds ett strängt skydd av affärskoncept.

Debattledare, advokat Astri M. Lund, Norge:

Debattledaren konstaterade att det finns en skillnad mellan svensk/finsk och
norsk/dansk marknadsföringslagstiftning. I Danmark och Norge har man använt
marknadsföringsrätten mer till att fånga upp sådana fenomen som inte omfattas
av den immaterialrättsliga lagstiftningen, såsom exempelvis i det fall att verkshöj-
den inte har uppnåtts eller vid utnyttjandet av kännetecken som inte har omfattats
av skyddet för varumärken, men som ändå har getts ett visst skydd genom
marknadsföringsrätten. Debattledaren förundrade sig över att man inte har disku-
terat någon harmonisering av de nordiska ländernas lagstiftning på marknads-
föringsrättens område.

Advokat Axel Calissendorff, Sverige:

Jag vill kommentera det som debattledaren ställde frågor om främst i ljuset av den
svenska situationen och Hemglass-fallet. Den svenska lagstiftningen har ändrats i
enlighet med EU-direktiv. Redan av det skälet är det inte alldeles säkert att linjen
i Hemglass-avgörandet kommer att stå sig. Den nya marknadsföringslagstiftning-
en är mycket mera fokuserad på näringslivsintressen och det är inte uteslutet att
linjen i Hemglass-avgörandet, som ju är mycket kritiserad, kan komma att ändras
och bli mera lik den rättsuppfattning som finns i Norge och Danmark. Jag driver
för närvarande ett fall i marknadsdomstolen, vilket kommer att avgöras i år eller
början av nästa år. Detta fall innehåller mycket stora likheter med Hemglass-
avgörandet i sak och det kommer att klarläggas om linjen i Hemglass-avgörandet
kommer att bestå eller inte. Det kommer alltså att klarläggas för framtiden om det
kanske finns ett något större mått av rättslikhet på det här området och det finns i
alla fall flera personer i doktrinen som hävdar att så bör vara fallet.

Professor Palle Bo Madsen, Danmark:

Bo Madsen framförde att han kort vill kommentera framförallt skydd av TV-
format. Han framhöll att han i likhet med tidigare debattörer är skeptisk till ett
patentskydd för dessa. Han konstaterade att om man vill ha ett immateriellt skydd
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för dessa i tillägg till marknadsföringsrättsligt skydd så borde man i första hand
agera på den upphovsrättsliga sidan. Frågan är på vilket sätt upphovsrättslagstift-
ningen skyddar sådana fenomen - särskilt i vilket "ändrat skick" när idén verk-
ställs. Problemställningen är känd från andra delar av upphovsrätten, exempelvis
arkitektritningar och tekniska ritningar i motsats till byggnader och maskiner som
verkställer dessa ritningar, vilka inte alla omfattas av samma upphovsrättsliga
skydd.

Då vi nu pratar om skydd av affärskoncept och TV-format så är det speciella i
denna fråga att det skydd som ges för ett koncept eller för ett manuskript eller en
manual inte nödvändigtvis kan överföras direkt på det sätt som upphovsrätten för
en bok kan överföras på filmatiseringen. Det TV-program som formatet utmynnar
i bör inte nödvändigtvis skyddas på samma sätt och i samma verkskategori som
själva manualen är skyddad. Den idé som framgår ur manualen innehåller många
bakgrundsfaktorer som inte nödvändigtvis syns i TV Man måste därmed skilja på
två skydd, det vill säga skyddet för TV-formatet som ett litterärt verk och skyddet
för den konkreta sändningen som är ett annat verk. Man kan försöka förtydliga
detta med att skilja mellan dels den skriftliga produkten av formatet och skyddet
av denna och dels skyddet av förverkligandet. Bo Madsen betonade att man inte
blint borde stirra på det traditionsenliga tankesättet, där exempelvis ett litterärt
verk och filmatiseringen eller verkställandet av detta hör till skyddet av samma rätt.

Debattledare, advokat Astri M. Lund, Norge:

Debattledaren belyste frågan om vad det egentligen är man värnar om genom den
marknadsföringsrättsliga lagstiftningen. Hon frågade om det man skyddar är
marknadspositionen, det vill säga det kommersiella upphovet, eller om det är
frågan om en form av ett investeringsskydd. Hon konstaterade att man härvid kan
dra paralleller till varumärkesrätten och frågan om direkt och indirekt fara för
förväxling samt association till ett visst varumärke. Debattledaren konstaterade
vidare att det finns en internationell press i riktning av ett mer renodlat investe-
ringsskydd, vilket tydligt framgår bland annat i databasdirektivet. Hon efterlyste
kommentarer beträffande dessa frågor.

Korreferent, advokat Per Haakon Schmidt, Danmark:

Med anledning av Smiths framförande om att vi måste acceptera ett patentskydd
av affärskoncept framförde korreferenten att hans åsikt är, att det är klokt att ha en
återhållsam inställning till detta. Vi vet nämligen inte om USA:s högsta domstol
kommer att upprätthålla detta patentskydd, och om den gör det, i vilken utsträck-
ning den kommer att göra det. Problem uppstår den dagen då vi med säkerhet vet
att patentering av affärsmetoder är verklighet i USA, varvid det uppstår ett
verkligt tryck att åstadkomma samma möjligheter även i Europa. Korreferenten
hänvisade här till exemplet med skydd av dataprogram inom ramen för upphovs-
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rätten, där den Europeiska kommissionen utövade påtryckning på den europeiska
industrin som ville följa samma modell som den amerikanska industrin. Linjen i
USA har senare ändrats och den senaste utvecklingen i USA har varit att vara
återhållsam vad gäller skyddet av affärsmetoder på patenträttslig väg. Vi bör
därför förhålla oss relativt lugnt till detta och även vänta på de avgöranden som
den Europeiska kommissionen gör.

Beträffande ämnets andra sida, det vill säga förhållandet till upphovsrätten,
konstaterade korreferenten att han är av samma åsikt som Bo Madsen, det vill
säga att dessa koncept kan ses som två olika typer: Dels som sådana verk som
omfattas av upphovsrätten och dels sådana tekniska instruktioner i manualer som
ofta inte framkommer i själva TV-programmet. Härvid framförde Schmidt att
problemet i samband med upphovsrättsskyddet av dessa koncept är att de ofta är
mycket enkla, och att då det en gång har sänts ett program i stil med "Kvitt eller
dubbelt" så kan idén omarbetas och varieras i det oändliga. Detta leder naturligt-
vis till en diskussion om upphovsrätten och huruvida ett dylikt koncept har någon
verkshöjd, om det över huvud taget finns någon orsak att skydda dessa koncept
samt om dessa koncept borde skyddas genom marknadsföringslagstiftningen.

Referent, førsteamanuensis Are Stenvik, Norge:

Referenten betonade att han inte är reservationslöst positivt inställd till patente-
ring av affärsmetoder, då ingen har kunnat dokumentera något behov därtill. Han
betonade dock den internationella utvecklingen som vi inte kan frigöra oss från.
Affärsmetoder är, som tidigare konstaterats, patenterbara om de har en teknisk
karaktär och detta kan vi inte frångå i Norden. Frågan är då hur man skall gå
vidare. Den Europeiska kommissionen och EPO:s andra instans har föreslagit att
lösningen är att vara mera restriktiv vid bedömningen av uppfinningshöjden.
Detta framgår i avgörandet där man inte beaktade de affärsmässiga elementen vid
bedömningen av uppfinningshöjden.

Referenten framhöll att han anser att man borde ta hänsyn till alla element vid
bedömningen av uppfinningshöjden, vilket är möjligt eftersom det inte finns
några internationella förpliktelser som förpliktar till motsatsen. Att inte ta hänsyn
till alla element leder bara till svåra gränsdragningsproblem. Denna ståndpunkt
innebär inte att alla slussar står vidöppna, utan man måste fästa uppmärksamheten
vid att uppfinningshöjden verkligen uppnås. Man bör också se till att skyddet inte
är alltför vitt, det vill säga man bör se till att patentkraven är formulerade på ett
tillräckligt konkret och begränsande sätt, så att de motsvarar det sätt på vilket
uppfinningen berikar samhällslivet.

Beträffande utvecklingen i USA framförde referenten att den amerikanske
patenträtten är enklare att förstå än den europeiska. I USA gör man undantag för
abstrakta matematiska algoritmer, men för övrigt krävs helt enkelt att det förelig-
ger en "practical usefulness", det vill säga att uppfinningen är praktisk och nyttig.
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Detta kriterium är lätt att förstå och något undantag för affärsmetoder finns inte.
Detta innebär att om en affärsmetod är praktisk och nyttig kan den patenteras,
vilket även framgår av den nyaste praxisen.

Referenten framförde att inom marknadsföringsrätten kan man inte frångå att i
helhetsbedömningen ta hänsyn till gjorda investeringar och att det därmed blir
fråga om ett visst investeringsskydd. Man kan tänka sig situationer då det inte
uppstår skador på marknadspositionen, men då man ändå vill beskydda en inves-
tering mot mycket närgående kopiering. Detta är fallet om ett affärskoncept är
utvecklat och använt i ett land, men inte använt i ett visst annat land. I detta andra
land har utvecklaren av konceptet ingen marknadsandel som kan skadas, men
referenten framhöll att det kan stå i strid med god affärssed att på detta sätt
kopiera ett utländskt affärskoncept. Detta framgick i det danska fallet beträffande
"Who wants to be a millionaire", där konceptet inte av utvecklaren hade använts i
Danmark, men där man gav utvecklaren ett skydd mot en mycket snarlik kopia.

Referenten framförde vidare att man också bör ta hänsyn till att den allmänna
konkurrensen inte hämmas i onödan. Om man exempelvis i glassbilsfallet hade
krävt att konkurrenten skulle ha valt andra till buds stående alternativ, såsom
andra farger på bilarna, så kan det på inget sätt anses vara hämmande på konkur-
rensen i någon skadlig grad. I nyare svenska avgöranden har man också närmat
sig den linje som har tillämpats i Norge och Danmark.

Beträffande det upphovsrättsliga skyddet konstaterade referenten att han är av
samma åsikt som Bo Madsen. En del av den diskussion som har förts om det
upphovsrättsliga skyddet av TV-format har hämmats av att man har blandat ihop
skyddet av manualen som litterärt verk och det skydd som TV-programmet har
som ett visuellt verk.


