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1. Kontinuerligt stärkt rättsskydd i en dynamisk teknikutveckling – men
också nymornad och mångfacetterad kritik

De senaste femton åren har förmodligen varit de mest dynamiska i immaterial-
rättens historia, något som är desto mer remarkabelt som dess historia löper
över en förhållandevis lång tid. De privaträttsliga ensamrättigheter som immate-
rialrätten omfattar är faktiskt ganska gamla rättsfigurer som fått sin innersta
form, sitt kärnhus, för ungefär tvåhundra år sedan, låt vara att en teknikdriven
verklighet har åstadkommit en kontinuerlig utvecklingsprocess som låtit imma-
terialrättigheterna svälla ut till intrikata och omfattande regelverk i land efter
land. Regelsystemen inom patenträtten, känneteckensrätten och upphovsrätten –
immaterialrättens kärnområden, efterhand supplerade med viktiga tillskott som
design- och mönsterskydd, växtförädlarrätt och upphovsrättens alla närstående
rättigheter, bland vilka databasskyddet numera har en framskjuten position –
har alla varit föremål för en rejäl utvecklingsprocess. Men det är slående hur väl
dessa rättsfigurers konceptuella form, rättsskyddets fokus, visat sig fungera i
samhällen och på marknader som, under en så lång period som de moderna
immaterialrättigheterna existerat, genomgått milt sagt genomgripande föränd-
ringar. Såvitt gäller patenträtten och upphovsrätten har idéen om en kreatörens
ensamrätt för en begränsad period till sin skapelse eller innovation, en slags
belöning för och ett incitament till kreativitet, samtidigt som ensamrätten visat
sig motivera investeringar i produktion och marknadsföring av nyskapelser och
att därmed såväl den breda allmänheten som den specifika marknaden får del av
nyheten och att dessutom motiv och inspiration ges till nytt skapande, har i
grunden visat sig hållbar genom alla teknikskiften.

Det är en banal iakttagelse att immaterialrätten alltid har varit teknikdriven –
nya tekniska faciliteter har efterhand drivit fram mer preciserade eller mer om-
famnande normer inom de olika ensamrättigheterna. Tydliga exempel från de
senaste hundra åren är upphovsrättens expansion i takt med utvecklingen av



ljudbärare, radio- och TV-teknik per herzvågor och per kabel, satellit och telefo-
ni och den digitala revolutionen i globala nätverk. Inom patenträtten har modern
mikrobiologi, genteknik och software fört in denna rättsfigur på delvis nya
domäner. Men således utan att den konceptuella ramen kan sägas ha ruckats.
Tendensen har kontinuerligt varit, ända till dags dato, att immaterialrättigheter-
na vuxit i styrka genom att fler förfogandeformer inrymts under ensamrättig-
heterna för att matcha tekniska landvinningar och, i viss mån, genom att
skyddsobjekten förmått absorbera allt fler fenomen i tillvaron. Denna utveck-
ling har givetvis befordrats också av industrisamhällets kursändring mot infor-
mationssamhället och dess fokus på idé, form och intellektuella värden. Imma-
terialrätten står alltså starkare än någonsin när dess olika rättsfigurer betraktas,
samtidigt som marschen in i informationssamhället har vidgat behovet av och
anspråken på immaterialrättsliga skyddsmekanismer. Det är symptomatiskt att
åtskilliga industriella och kommersiella aktörer numera helt baserar sin verk-
samhet på ett system av ensamrättigheter som emanerar från patenterade upp-
finningar, exklusiva kännetecken och upphovsrättens alla skyddsformer.

Det just sagda skall inte dölja att de senaste decenniernas dynamik också har
genererat kritik riktad mot immaterialrättssystemet, delvis av ett slag som nog
inte förekommit tidigare. Sådan kritik har inte vuxit sig särdeles stark i de Nor-
diska länderna, men motvinden har känts av även här. Man kan rent av tala om
en ”Anti-Protection-Movement” (APN), i vart fall såvitt gäller upphovsrätten
och patenträtten, som skaffat sig förhållandevis stort offentligt debattutrymme
under senare år.74

Denna ”rörelse”, vilken sammantagen är världsomspännande, har närmare
besett flera och helt skilda källor som mellan sig rymmer åtskilliga motstridiga
intressen, vilka paradoxalt nog riktar sin spets mot immaterialrättens system av
exklusiva rättspositioner för dem som satsar på forskning och utveckling som
leder till nya tekniksteg och för dem som åstadkommer egna originella litterära
och konstnärliga skapelser. Till viss del emanerar denna kritik troligen just från
immaterialrättigheternas efterhand utvecklade komplexitet och svårigheten att
överblicka desamma och deras samhälleliga effekter för andra än väl trimmade
experter. Men i huvudsak torde åtminstone tre helt skilda fenomen sägas moti-
vera tal om en APM.

För det första framträder här en polarisering mellan utvecklingsländer och
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74 Se t ex översikten hos von Lewinsky, International Copyright over the Last 50 Years, Journal of
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Immaterialretlig status, NIR 4/2004 s 309 ff, och Intellectual Property Beyond Rights, Niklas
Bruun (red.), Helsingfors 2005, vilka söker nå svar på frågan om adekvansen i en rad
hänseenden av förekommande immaterialrättsliga regleringar. 



industrialiserade stater varvid immaterialrättsystemet ibland framställs som ett
imperialistiskt instrument för att underkasta utvecklingsländer oacceptabla
handelsvillkor och ett i-ländernas undanhållande från utvecklingsländerna av
produkter, främst läkemedel, som utvecklingsländerna har stora behov av men
för vilka man inte förmår bära kostnaderna. Denna transnationella eller regionala
motsättning har dock flera sidor, såsom det relativa konkurrensförhållandet om
ett immaterialrättsligt initiativ mellan WIPO och WTO och, i någon mån, mellan
EU och USA.

Vidare genererar modern teknik i och för sig begripliga krav på lättillgänglig
och (helst) billig för att inte säga fri tillgång till ”information”, typiskt sett om-
fattande alla de uppgifter, sakförhållanden och produkter som de facto kan för-
medlas genom databaser och digitala nätverk, för vilka ett kraftfullt system för
ensamrättigheter ibland framställs som en vägspärr. Den tidiga Internetkulturen
kom att utveckla föreställningar som bl a formades till en kritik mot immaterial-
rätten. Det kan då vara fråga om att förorda immaterialrättsliga ”allmänningar”,
public domains, vilka ibland ges förskönande omskrivningar genom att omtalas
som ”creative commons” för skapade produkter, ofta framförda av plötsligt till-
komna organisationer med suggestiva benämningar, såsom ”Civil Society Coa-
lition” och ”IP Justice” liksom välfinansierade företeelser som Electronic Fron-
tier Foundation.75 Inte sällan kopplas dylika föreställningar till grundläggande
krav på informations- och yttrandefrihet och personlig integritet. Främst är det
Internet och dess tekniska tillgänglighet som genererat vissa invändningar fram-
förallt mot upphovsrättens skyddsmekanismer i den miljön. 

Parallellt förekommer påståenden om excessivt immaterialrättsligt skydd rik-
tade mot patenträtten. Här har inte minst Open Source-rörelsen varit drivande,
således vad gäller dimensioneringen av patentskyddet för programvaror eller
datorrelaterade uppfinningar. Till bilden hör också den amerikanska benägen-
heten är medge patent för software som avser affärsmodeller – strukturerad
information – snarare än tekniska innovationer, något som stöter också mot
europeiskt synsätt, låt vara att software helt klart fått ett indirekt skydd inom
patentsystemet även här. Men denna kritik rymmer också ett påstående om att
immaterialrättigheter skulle i särskild mån gynna stora marknadsaktörer eller
befordra tillkomsten av stora spelare på världsmarknaden.

I anslutning till det sist sagda kan därför fogas ett tredje element till bilden,
nämligen en kritik baserad på föreställningen att stora multinationella företag,
kort sagt, bygger upp ansenliga rikedomar genom att slå under sig immaterial-
rätter. Härvidlag sammanfaller kritiken med en bredare anti-globaliseringsrörel-
se som tämligen generellt motsätter sig globala, multinationella och eljest domi-
nanta organisationer.
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Såväl den andra som den tredje företeelsen får sägas ha sitt ursprung i USA
och har delvis rört internt nordamerikanska förhållanden. Men en export av där
genererade föreställningar har onekligen skett till den övriga världen och nådde
Europa i takt med att Internetkulturen kom att utvecklas även här.

Det finns skäl att något närmare belysa denna kritik av immaterialrätten. Inte
så att den fått något kraftfullt genomslag i materiell nationell immaterialrätt, det
har den egentligen inte alls. Men den har visat sig få viss betydelse genom att
påverka nationernas kommunikation inom världssamfundet, främst såvitt gäller
arbetet i WIPO och WTO och för utvecklandet och upprätthållandet av immate-
rialrättens många internationella traktater och överenskommelser. Det är också
så att APM fått ett ansenligt utrymme i det offentliga samtalet, också i Norden,
något som kan ge skäl att utröna huruvida ensamrättigheternas förespråkare har
anledning att begå någon självkritik.

2. Det globala immaterialrättsliga samfundet

Immaterialrätten har av gammalt hållits ihop globalt eller regionalt av ett antal
konventioner som befordrat harmoniseringssträvanden, såsom de mer än 100 år
gamla världsomfattande Bern- och Pariskonventionerna (BK resp. PK). I tiden
efter 2:a världskriget ägde en större omvälvning rum såtillvida som tidigare
europeiska kolonier blev självständiga stater och fullföljde som sådana egna
intressen – den s k North – South-konflikten föddes därmed. Utvecklingsländer
krävde undantag från de nämnda konventionerna som bättre beaktade deras
ekonomiska situation och behov av bildningsmaterial och teknologi.76 Deras
position förstärktes avsevärt när FN år 1967 instiftade en ”specialized agency”,
World Intellectual Property Organisation, WIPO, som en efterföljare till
BIRPI.77 Redan vid Stockholmskonferensen för revision av BK samma år åstad-
koms vidsträckta privilegier för utvecklingsländer i The Stockholm Protocol
Regarding Developing Countries.78 Det visade sig dock att industriländerna inte
var redo att implementera eller ratificera protokollet och efter revisionskonfe-
rensen i Paris år 1971 reducerades 1967 års privilegier högst avsevärt och
placerades i BK:s Appendix. North – South-konflikten var dock långtifrån löst
därmed, men möjligheten att revidera de stora världsomspännande konventio-
nerna, såsom BK och PK, för att tillgodose utvecklingsländernas behov har
aldrig ansetts realiserbar efter år 1971. Redan det höga antalet medlemsstater

Jan Rosén414

76 Se Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
1886–1986, London 1987, särskilt sec. 11.5.

77 Konventionen den 14 juli 1967 för etablerandet av WIPO kan studeras under
www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo029en.htm.

78 Se Ricketson op. cit. not 3, sec.11.18 – 11.33.



har helt enkelt gjort osannolikt att enighet skulle kunna uppnås för en revision –
utvecklingsländernas behov fick tillgodoses på annat sätt, oklart vilket.79

Det relativa misslyckandet inom WIPO:s BK- och PK-kontext att lösa 
i-lands- och u-landsproblematiken öppnade för att immaterialrättigheter kunde
dras in under den internationella handelns grenverk, först hanterat inom ramen
för GATT, sedermera WTO, där en rad typer av frågor prövades långt bortom
immaterialrättens specialdisciplin och där man var van att nå kompromisser
med så kallade ”package dealing”.80

År 1988 tillkom så i USA den s k U.S. American Omnibus Trade and Com-
petitiveness Act, vilken lade grunden i USA för att inkludera bl a upphovsrätten
i en handelsrelaterad kontext och, i all synnerhet, för bilaterala och unilaterala
relationer med omvärlden. Strax därefter skulle förhandlingarna inom dåvaran-
de GATT, den så kallade Uruguay-rundan i april 1989, röra substantiell immate-
rialrätt, således inom ramen för handelsrelaterade frågor.81 Mot slutet av år 1991
avslutades Uruguay-rundan lyckosamt såtillvida som grunden lades för den nya
World Trade Organisation, WTO, som skulle ersätta GATT och som på immate-
rialrättens område resulterade i antagandet av det så kallade TRIPS-avtalet år
1994, ett kraftfullt instrument för ett världsomspännande tillgodoseende och
genomdrivande av immaterialrättigheter, vilket sålunda är giltigt och tillgäng-
ligt för medlemmarna av WTO.

TRIPS var och är klart riktat mot piratkopiering av immaterialrättsligt
skyddade produkter och vill erbjuda en harmoniserad rättsordning av typen
enmodell-för-alla.82 Trots att TRIPS mål enligt artikel 7 och 8 omfattar ambitio-
nen att bl a överföra och sprida teknisk innovation till ”ömsesidig fördel för
producenter och användare av teknisk kunskap” på ett sådant sätt som ”skapar
balans mellan rättigheter och skyldigheter” och att immaterialrättsnormer inte
skall befordra ”missbruk från rättighetshavares sida” eller ”förfaranden som
otillbörligt begränsar handel eller negativt påverkar internationell överföring av
teknik”, så har nog tendensen varit att man tämligen ensidigt nyttjat TRIPS för
ett förstärkt rättsskydd särskilt i länder med svagare sådant än i USA och Väst-
europa, men utan nämnvärt beaktande av de citerade normerna i artikel 7 och 8
i TRIPS.83 Därmed är å andra sidan inte sagt att effekterna har stått i rakt
motsats till tankarna bakom de nämnda artiklarna i TRIPS.
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79 Se Bogsch, The First Hundred Years of the Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works, Copyright 291/1986 s 327 ff.

80 Se t ex Reinbothe & Howard, The State of Play in the negotiations on TRIPS (GATT Uruguay
Round), EIPR 5/1991 s 157 ff.

81 Se Watal, Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries, Geneva 2001, s
27 ff.

82 Se Gervais, The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis, 1998, särsk. N.1.31.
83 TRIPS-avtalets text i svenskspråkig version finns bl a i Nordell, Traktatsamling i immaterialrätt,

Auktor Förlag, Stockholm 2003, och under www.wto.org.



Ungefär samtidigt, således kring år 1989, påbörjade FN-organet WIPO en
serie expertmöten som år 1996 resulterade i två mycket betydelsefulla fördrag,
nämligen WIPO Copyright Treaty, WCT, och WIPO Performances and Phono-
grams Treaty, WPPT. WIPO hade dessförinnan och även senare utvecklat en rad
”agendor” för immaterialrättsområdet i stort, såsom 1999 års Digital Agenda
och Patent Agenda, men också en under de senaste åren mycket uppmärksam-
mad Development Agenda, vilken rör WIPO:s roll och ”the role of intellectual
property rights in fostering innovation and technology transfer”. Om global har-
monisering av immaterialrättsliga standarder varit WIPO:s huvudagenda dittills
så får Development Agenda närmast sägas gå ut på att finna mer flexibla och
individualiserade lösningar, något som drivits fram av ett antal ledande utveck-
lingsländer, såsom Brasilien, Indien och Egypten. The Development Agenda
syftar onekligen till att överbrygga gapet mellan rika och fattiga länder i den
mån som immaterialrätten kan spela en roll därvidlag.

Mot slutet av 1980-talet avlossades också startskottet för EU:s intresse för
immaterialrättigheter, något som sammanföll med den östeuropeiska kommu-
nismens sammanbrott, utvecklingen mot det nya vidgade EU och EU:s ambi-
tion att globalt företräda bl a immaterialrättsintressen. EG:s mångfacetterade
aktiviteter skulle resultera bl a i en lång serie med immaterialrättsliga harmoni-
seringsdirektiv, common positions av enskilda medlemsländer liksom aktivite-
ter som inbegrep EU:s relation till den immaterialrättsliga världsscenen.

Därmed tillskapades också en slags dynamik, eller konkurrens, mellan WTO
och WIPO på immaterialrättens område. WIPO har under det senaste årtiondet
visserligen varit något av en promotor för WTO och TRIPs-avtalet, men har
samtidigt pressats av vissa utvecklingsländers krav på en flexibilitet som
stämmer illa med den ”one-size-fits-all” som onekligen kännetecknat TRIPS-
avtalets faktiska tillämpning hittills på immaterialrättsområdets världsscen. Lika
viktigt torde dock ha varit att immaterialrätten kommit att hanteras inom ramen
för den internationella handelns ideologiska ramar. I Europa har i vart fall upp-
hovsrätten typiskt sett varit knuten till bildnings- och kulturpolitiska frågor,
snarare än handelsrelaterade sådana. Sett till den snävt nordiska situationen är
det inte utan betydelse att exempelvis upphovsrätten av gammalt legat under
utbildnings- eller kulturdepartementen i Danmark, Finland och Norge. I Sverige
har visserligen Justitiedepartementet sedan länge haft ansvaret för immaterial-
rätten, men således inte handels/utrikeshandelsdepartementen.

Av ännu större betydelse för den globala immaterialrättsliga utvecklingen
torde dock vara att WIPO:s Development Agenda kontinuerligt undermineras
av att främst USA introducerat så kallade TRIPS-Plus-förpliktelser inom ramen
för WTO-systemet och i bilaterala frihandelsavtal och bilaterala investeringsav-
tal.84 En kombination av sådan bilaterala, ibland multilaterala, överenskommel-
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ser vidgar immaterialrättigheternas område och låter U.S.A. och en del andra 
i-länder utnyttja sin avsevärda ekonomiska tyngd såvitt gäller teknologiöverfö-
ring och investeringar i utlandet (s k FDI, Foreign Direct Investment), något
som har sin betydelse för access till marknader och för påverkan på ekonomier-
na i utvecklingsländerna.85 När immaterialrättsklausuler adderas till sådana FDI-
avtal brukar de sålunda kallas TRIPS-Plus-förpliktelser. Sådana företrädesvis
bilateralt framförhandlade förpliktelser går således utöver TRIPS-avtalet och
bryter samtidigt sönder förutsättningarna för en gemensamt harmoniserad
immaterialrättsordning för många stater och regioner.86

Samtidigt med denna utveckling har växt fram något av en konkurrenssitua-
tion mellan EU och USA om initiativet i immaterialrättsfrågor såväl inom
respektive område som visavi Östeuropa, Asien och andra delar av världen men
där den gemensamma agendan rör ett förstärkt eller i vart fall starkt och i reali-
teten respekterat rättsskydd.

Inte oväntat var de flesta utvecklingsländer i princip motståndare till immate-
rialrättens infogande i GATT/WTO:s handelssystem – deras möjligheter att
påverka förhandlingarna inom den kontexten måste trots allt ha varit mycket
mer begränsade än inom FN:s WIPO-kontext. Detta samtidigt som förhandling-
arnas höga dynamik inom GATT/WTO var och är mer attraktiv för industrilän-
derna.87 De flesta utvecklingsländer och LDC-länder (Least Developed Countri-
es) har likväl visat sig beredda att implementera TRIPS-avtalet i nationell rätt,
men den praktiska tillämpningen störs tydligen av att vissa av de mer prominen-
ta utvecklingsländerna strävar efter mer flexibla lösningar för specifika fall.
Benägenheten att förverkliga TRIPS-normerna och därmed en modern immate-
rialrätt hindras uppenbarligen när man från utvecklingsländer gör gällande att
dylika rättigheter främst tjänar utländska intressen eller, kanske främst, påtving-
ades dem i (handels-)situationer när de inte var medvetna om innebörden eller
eljest inte hade möjlighet att nå en annan förhandlingslösning.88

Vad vi idag möjligen bevittnar är därför ett ”Post TRIPS Trauma” för
utvecklingsländerna.89 Detta har kanske främst generats av utvecklingsländernas
besvikelse i många fall över utfallet av alla de finansiella projekt rörande 
u-landsinvesteringar, teknologiöverföringar och olika typer av handelsrelaterade
spörsmål som genererats inom WTO eller som bygger på bi- eller multilaterala
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85 Se Correa, Bilateral investment agreements: Agents of new global standards for the protection
of intellectual property rights?, särsk. under p. 3. Texten är tillgänglig under www.grain.org.

86 Se t ex Kamperman Sanders, The Development Agenda for Intellectual Property. Rational
Humane Policy or “Modern-day Communism”, Inaugural Lecture 20 May 2005, Universiteit
Maastricht, särsk. s 23 f.

87 Se Reinbothe/Howard, op.cit. not 6.
88 Se Subedi, The Road from Doha; The Issues for the Development Round of the WTO and the

Future of International Trade, Int. L. & Comp. L.Q. 427/2003 s 425 ff.
89 Jfr von Lewinski, op.cit. i not 1, särsk s 587.



överenskommelser med USA som motor och som immaterialrätten kommit att
indras i. Sannolikt har utvecklingsländernas samtida kritik av immaterialrätten
häri sin kärna.90

Därmed inte sagt att ett immaterialrättssystem i all sin moderna komplexitet
inte skulle rymma enskildheter som borde korrigeras – sådana finns det förstås
såsom alltid inom varje mer omfattande juridiska disciplin.91 Ämnen som
typiskt sett hamnar i fokus i en North – South-problematik rör t ex bristen på
harmonisering av normer för tvångslicenser för läkemedelsproduktion eller att
WTO:s system härvidlag de facto kan sidsteppas av TRIPS-Plus-avtal.

Ett exempel rör normerna för uppgiftsskydd inom ramen för företagshemlig-
heter och produktion av läkemedel.92 För att få rätt att marknadsföra ett läkeme-
del uppställer myndigheterna normalt krav på kliniska test som visar att produk-
ten är säker och effektiv. WTO-medlemmar måste tillhandahålla dylika data för
myndighetstest. Detta gäller även producenter av så kallade generika, kopior av
patenterade läkemedel. Det snabbaste sättet att få ett godkännande för mark-
nadsföring är att visa att generikan är bioekvivalent med det läkemedel som re-
dan blivit godkänt och att generikaproducenten är kapabel att producera
produkten med upprätthållande av tillräcklig kvalitetsnivå. Testet förutsätter att
producenten av generikan bryter mot ett giltigt patent inom landet i fråga.
Genom TRIPS-avtalet har dock inte harmoniserats huruvida ett undantag från
patenträtten kan vara motiverat till förmån för framställare av generika –
standarder och metoder varierar från en jurisdiktion till en annan. Problemet
med avsaknaden av lagharmonisering vad gäller kliniska tester förstärks av att
skyddet för företagshemligheter eller uppgiftsskydd i praktiken tvingar frams-
tällare av generika att ta fram ett eget uppgiftsmaterial och detta på egen
bekostnad, något som väsentligt ökar kostnaden för produkten i fråga. Uppgifts-
skyddet har därför funktionen att tjäna som ett extra skydd vid sidan om det
egentliga patentskyddet. Detta har avsevärd betydelse eftersom det inte är
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90 Se Olsson, Den internationella utvecklingen – växande kritik mot immaterialrättssystemet, NIR
6/2004 s 558 ff. 

91 Jfr t ex Lehman, The Global Patent Crisis – The Need for Action (oktober 2004), tillgänglig
under www.ipacademy.edu.sg, som pekar på bristande harmonisering av definitioner av
patenträttens elementa såsom ”prior art, novelty, non-obviousness och inventive step” liksom de
svällande registreringssystemens tillkortakommanden, men som ingalunda angriper den
privaträttsliga ensamrättens konstruktion som sådan.

92 Artikel 39 (3) TRIPS uttalar följande under rubriken ”Skydd för företagshemligheter”: ”Om en
medlem som villkor för att godkänna marknadsföring av läkemedel eller lantbrukskemiska
produkter, i vilka det ingår nya kemiska enheter, kräver företeende av öppna testresultat eller
andra uppgifter, vilkas framtagande innebär betydande arbete, skall den skydda sådana uppgifter
mot otillbörlig kommersiell användning. Medlemmarna skall dessutom skydda sådana uppgifter
mot att röjas, utom när detta är nödvändigt för att skydda allmänheten eller om åtgärder vidtagits
för att säkerställa att uppgifterna är skyddade mot otillbörlig kommersiell användning.”



någon mening med att erhålla en tvångslicens om förvärvaren likväl måste
spendera tid och pengar på att generera egna kliniska data för att få ett godkän-
nande för marknadsföring.93

Dessa brister kan knappast formulera invändningar mot patentskyddet som
sådant, så mycket mindre som tvångslicenser faktiskt är en möjlighet för
utvecklingsländerna, utan knyter mest an till en fundamental ekonomisk och
infrastrukturell svaghet i dylika länder. Något liknande kännetecknar den mass-
medialt starkt uppmärksammade frågan om bristen på tillgång till läkemedel
mot de stora folksjukdomarna i tredje världen, såsom malaria, tuberkulos och
HIV. 

Att börja med kan konstateras att mindre än 5% av läkemedlen på World
Health Organizations (WHO) så kallade Essential Drugs List är patenterade.94 I
huvudsak inriktar sig de ledande läkemedelsföretagen inte alls på medicin som
har fattiga personer i tredje världen som avnämare – häri ligger ett strukturellt
problem som knappast patenträtten kan lastas för. Investeringar i forskning och
utveckling av läkemedel satsas på sådant som företagen räknar med att få till-
baka från marknader som är kontrollerbara, typiskt sett sådana där patenträtten
faktiskt fungerar som den avses göra. 

Detta är ett problem också när det gäller bromsmediciner mot AIDS. Bristen
på sådana i utsatta regioner har ofta låtit patenträtten och eventuella tvångsli-
censsystem hamna i fokus, men knappast på ett mot denna rättsfigur rättvisande
sätt. Särskilt Brasilien och Sydafrika har drivit patentfrågan hårt inom WTO
och då riktad särskilt mot de större västerländska läkemedelsföretagen. Även
om tvångslicenser är möjliga och även om patentskyddet är bristfälligt i många
utvecklingsländer så är bromsmediciner likväl inte tillgängliga i nämnvärd om-
fattning i länder där behovet är som störst. Detta tycks dock främst bero på
avsaknad av produktionsfaciliteter, distributionskanaler och alltför höga kostna-
der för läkemedlen (även för generika) relativt BNP och genomsnittlig lönenivå
i ett givet utvecklingsland. En ordnad marknad för patenterade produkter skulle
sannolikt dels förse behövande länder med de senaste, mest effektiva medici-
nerna, dels bana väg för de finansiella och strukturella problem som måste lösas
för att medicinerna skall komma fram till de behövande. Indien är ett slående
exempel på det berättigade i en sådan strategi. Indien är världens största produ-
cent av generika, men har likväl gigantiska behov av åtgärder mot HIV som
ingalunda tillgodosetts genom att utländska patentintressen inte respekterats.
Det är helt logiskt att Indien, efter viss press från omvärlden, valt att anta sär-
skilda TRIPS-relaterade regler, något som skedde så sent som i mars 2005, och
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93 Se Kamperman Sanders, Patents – Antitrusts, Compulsory Licensing and Research Exceptions,
Heath/Kamperman Sanders (ed.), Industrial Property in the Bio-Medical Age, The Hague/
London/New York 2003.

94 Se www.who.int/medicines/organization/par/edl/procedures.shtml, eller www.ifpma.org.



som avses ge ökat patentskydd för läkemedel som uppfunnits i Indien efter ett
givet datum för lagens ikraftträdande men också för sådana som patenterats
utanför Indien efter den 1 januari 1995. Patentskyddet är ett första steg mot en
strukturell och finansiell ordning som låter angelägna produkter nå fram till de
behövande.

3. Nätmiljöns möjligheter som grund för en kritik av upphovsrätten

Kärnan i en ofta oborstad samtida retorik med upphovsrätten som måltavla kan
sägas bygga på föreställningen att Internet och den digitala nätmiljön erbjuder
sådana accessmöjligheter till attraktiva upphovsrättsligt skyddade produkter så
att varje anspråk från rättsinnehavarna på ersättning eller annan normering eller
kontraktuell reglering av trafiken ter sig motbjudande. Den mest förvillade
kritiken mot upphovsrätten har också tämligen lätt kunnat avfärdas redan efter
några snabba blickar på praktiska realiteter och på grundval av decenniers erfa-
renheter av immateriella rättigheter i tillämpning. Det har främst gällt invänd-
ningar som byggt på uppenbara och oförenliga motsatser, men som likväl före-
kommit frekvent i offentlig debatt under senare år, inte minst i populärveten-
skapliga eller snarare populistiska framställningar och i tabloidpressen. Skol-
exemplet utgörs av att upphovsrätten dels skulle till sin konstruktion vara alltför
stark – den hindrar därmed tillgången till attraktiva prestationer – dels för svag
eller helt enkelt överspelad av medietekniken – trafiken på Internet kan inte
regleras genom privaträttigheter, nyttjarna gör helt enkelt vad de vill oberoende
av annans upphovsrätt och nås inte av det upphovsrättsliga sanktionssystemet.95

Uppenbarligen är varken det ena eller det andra påståendet motiverat och kan
väl i vart fall inte samtidigt vara uttryck för en sanning.

För europeiska experter, inte minst i Norden, har det knappast varit ett
diskussionsämne varför redan möjligheten till exploatering av verk på ett nytt
sätt skulle motivera att det upphovsrättsliga skyddet skulle pulvriseras eller
motivera att det i grunden ändrades. Emellertid torde APM, med sitt ursprung i
USA såvitt gäller upphovsrätten i nätmiljön, härvidlag byggt sig en slags ideo-
logisk bas på drömmen om att Internet-samhället skulle erbjuda en fullständigt
oreglerad och öppen arena, något som för somliga nog tedde sig som en möjlig-
het för ett decennium sedan.96 Internet utvecklades först i USA och den första
massiva entusiasmen över dess kommunikativa möjligheter för allmänheten
kunde finna sin grogrund där. Härtill bidrog också det faktum att skyddade pre-
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95 Se Nicklas Lundblad, Slaget om framtidens viktigaste råvara,  Attention 2/2005 s 141 ff. Man
kan också notera de pubertalt måttlösa utopierna i den nyss presenterade antologin Copy Me,
utgiven av Piratbyrån, Stockholm 2005, vilken fått ansenlig massmedial uppmärksamhet.

96 Se Barlow, A declaration of the independence of Cyberspace of  Feb. 8 1996, http://www.
eff.org/barlow/Declaration–Final.html; Johnson & Post, Law and Borders – The Rise of Law in
Cyberspace, 48 Stan.L.Rev.1367, 1383–87 (1996).



stationer de facto, lagligt eller olagligt, blev fritt tillgängliga för vem som helst i
nätmiljöns barndom, något som säkert resulterade i att användarna blev vana
vid tillgängligheten gratis och franco och följaktligen har haft svårt att sederme-
ra acceptera tanken på en mer ordnad marknad som bygger på respekt för det
immaterialrättsliga skyddet. Härvidlag får i o f sig rättsinnehavarna och deras
företrädare iklä sig ett ansvar genom att inte tillräckligt snabbt ha etablerat sig i
nätmiljön och där komma med sådana attraktiva kommersiella erbjudanden och
smidiga och medieanpassade köpformer som numera börjar bli legio. 

När Internet senare blev en realitet också i Europa sågs det från allra första
början som ett möjligt instrument för kommunikation som mer självfallet om-
fattade välordnade kommersiella aktiviteter på immaterialrättslig basis. WIPO-
fördragen år 1996 om upphovsrätt och närstående rättigheter och deras konkre-
tisering inom EU i form av Infosocdirektivet, 2001/29/EG, vilket förverkligats i
samtliga Nordiska länder, har sökt fånga upp överföringstekniken på Internet
och ger upphovsrätten instrument för adekvat kontroll av sådan trafik. I USA
introducerades redan på 1990-talet The Digital Millennium Act som främst
skärpte potentiella ansvarsförhållanden i nätmiljön. Men från USA importera-
des också föreställningen om Internet som en ”fri arena” såsom ett element i
APM.97 Till denna ”import” bidrog säkert också att nyetablerade fora för chat på
Internet hade effekten att förstärka känslan av att man rörde sig i ett ”fritt”
medium, varför chatkommunikation torde ha spelat en betydande roll för den
allmänna opinionsbildningen, om än diskussionerna på chatsidorna härvidlag
måste beskrivas som enögt torftiga och utan kontakt med relevant juridisk
information. 

I samband med den amerikanska APM, vilken skaffat sig ansenlig support i
Rockefeller Foundation m fl ekonomiskt starka finansiärer, vilka ligger bakom
sådana välorganiserade och välfinansierade policygrupper som Electronic Fron-
tier Foundation med kontor i flera länder, finns också skäl att notera att före-
ställningarna inom en i o f sig brokig APM götts av två olika fenomen som dels
rört frågan om ”overprotection”, ett överdimensionerat IP skydd, dels emanerat
från negativa konsekvenser av mediekoncentration.

4. Over-protection och mediekoncentration 

Frågan om ”overprotection”, närmast som ett diskussionsämne i akademiska
kretsar men också på andra håll och i andra sammanhang, har rört såväl upp-
hovsrätten som patenträtten, särskilt i USA, vid sidan om den särskilda proble-
matik som emanerat från vissa utvecklingsländer omtalad under avsnitt 2 ovan,
och demonstreras tydligt också i en europeisk – nordamerikansk polarisering
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främst vad gäller skyddsförutsättningar för software och vars föreställnings-
värld nog spillt över på upphovsrätten. I USA har gjorts gällande att rättsut-
vecklingen skulle ha sidsteppat The Patent and Copyright Clause of the U.S.
Constitution och sålunda vara konstitutionsvidrig, något som kommit samtidigt
med en såväl domstols- som laggiven framryckning av immaterialrättspositio-
nerna, bl a genom en förlängning av skyddsperioden för upphovsrättsligt skyd-
dade verk,98 förnyat och förstärkt skydd för utländska verk i följd av The
Uruguay Round Agreements Act som bl a implementerade TRIPS-avtalet,99 och
den nya amerikanska lagen om ansvar på Internet, The Digital Millennium
Copyright Act.100 Domstolarnas benägenhet att tillgodose rättsinnehavare
demonstreras i USA bl a av Napster-processernas P2P och fildelningsproblema-
tik och t ex av ett domstolsbesked i april 2005 varvid common-law-regler
befanns motivera en förlängd skyddstid, nämligen för ljudupptagningar från
1930-talet, trots att detta inte kunde baseras vare sig på delstatlig eller federal
lag.101 Ett annat helt aktuellt exempel demonstrerar också tendensen, nämligen
USA:s Högsta domstols dom den 27 juni 2005 i fallet MGM v. Grokster. Målet
gällde ansvar för upphovsrättsintrång för företaget Groksters distribution av
programvaror som möjliggör fildelning i P2P-nätverk. Den avgörande fråga
rörde huruvida ansvar åvilade distributören av en produkt som kunde användas
för såväl laglig som olaglig användning av tredje man. Domstolen fann att
Grokster gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång genom sitt tillhandahållande
av programvaran och underströk härvidlag, att den som distribuerar en produkt i
syfte att befrämja dess användning vid upphovsrättsintrång, såvida detta syfte
kommit till klart uttryck i handling eller eljest, ansvarar för de intrång som
användningen av tredje man resulterar i.102

I Europa har motsvarande utveckling av immaterialrätten skett främst genom
EU:s harmoniseringsdirektiv något som varit särskilt pregnant på upphovsrät-
tens område, i viss mån också såvitt gäller känneteckensrätten, vilken immateri-
alrättslig disciplin, liksom patenträtten, dock vunnit i omfattning och styrka
främst genom EG-domstolens och nationella domstolars praxis eller, såvitt gäl-
ler patenträtten, Europeiska patentverkets, EPO, praxis. I kölvattnet på denna
utveckling har vi i Europa erfarit att immaterialrättens, särskilt vad gäller upp-
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98 Pub. L. No. 105–298, 112 Stat. 2827 (1998).
99 Pub. L. No. 103–465, 108 Stat. 4809 (1994).
100 Pub. L. No. 105–304, 112 Stat. 2863 (1998).
101 Se US Court of Appeal, 2nd C., dom den 5 april 2005, Capitol Records Inc. v. Naxos of America

Inc.
102 ”We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe

copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement,
is liable for the resulting acts of infringement by third parties.” Domen och mycket av den
ymniga opinionsbildningen om och kring fallet kan man ta del av på www.eff.org/IP/P2P/
MGM_v_Grokster/.



hovsrätten, dynamiska utveckling frammanat invändningar från dem som haft
svårt att förstå dess adekvans och rationalitet eller som helt enkelt ryckts med
av filbytarnas argument utifrån snöd egennytta. I Norden har dock invändning-
arna som sagt knappast vunnit insteg i juridiskt bevandrade kretsar och har
sällan förmått resa sig till mer än ett ganska oartikulerat krav på billig access till
underhållningsindustrins produkter.

I Genèves internationella kontext kände man dock av en art av nordameri-
kansk APM redan år 1996 i samband med planeringen av en WIPO-konvention
om ett sui generis-skydd för databaser.103 EG:s databasdirektiv, 96/9/EG, vilket
ju tillskapade ett sådant rättsskydd, antogs utan större motstånd eller diskussion,
särskilt i beaktande av vilket mått av rättsskydd som faktiskt erbjöds genom
direktivet. Försöket att introducera i USA, genom implementering av den till-
tänkta WIPO-konventionen, ett likartat skydd som det europeiska reste våldsam
opposition inte minst i amerikanska akademiska kretsar, något som medförde
att den amerikanska regeringen knappast kunde stödja införandet av ett sådant
skydd. Det hela slutade med att överläggningarna om ett skydd för databaser
genom ett WIPO-fördrag inte ens kunde startas och ter sig alltjämt som ett
avlägset projekt.104

Samtidigt skall man dock vara medveten om att EU:s eget reglemente för
harmonisering av ett sui generisskydd för databaser, direktivet 96/9/EG, etable-
rades och förverkligades under 1990-talets sista år utan någon särskilt dramatisk
tillblivelseprocess – ett dylikt skydd för dem som investerar i uppbyggnaden av
databaser ansågs i grund välbehövligt och angeläget och hade ju redan prövats i
Norden genom det så kallade katalogskyddet som introducerats redan åren
1960–61. Sedermera har EG:s databasdirektiv förvisso blivit föremål för åtskil-
lig prövning vad gäller omfattningen av sui generis-skyddet – den vidlyftiga
formuleringen av sui generisskyddet öppnade för alltför många tolkningsmöj-
ligheter, det måste medges – och det kan konstateras att EG-domstolen i
november 2004 kom att uttolka direktivet på ett sätt som ganska påtagligt redu-
cerat skyddsobjektet.105

Vidkommande den andra frågan har under flera år grasserat en diskussion i
USA om en fundamental obalans i samhället i följd av styrkan hos stora företag
och koncerner. Onekligen är det så att ett antal företag med intressen i all slags
massmedial verksamhet vuxit sig synnerligen starka under det senaste decenniet
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103 Se The Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Intellectual Property in
Respect of Databases to be considered by the Diplomatic Conference, WIPO doc. CRNR/DC/6
of 30 August 1996.

104 Se Reinbothe & von Lewinski, The WIPO Treaties 1996, London 2002, kap. 3 n:r 57.
105 Se Mål C-203/02, British Horceracing Board v. William Hill; Mål C-444/02, Fixtures Marketing

Ltd v. Organismos Prognostikon; Mål C-46/02, Fixtures Marketing v. Oy Veikkaus; Mål C-
338/02, Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB. Samtliga domar är meddelade den 9
november 2004.



genom fusioner som lett till accelererad mediekoncentration och till en struktur
med ett fåtal gigantiska spelare på mediemarknaden. Sådana företag är typiskt
sett innehavare av enorma repertoarer av upphovsrättsligt skyddade verk och
eljest rättsskyddade prestationer inom film-, förlags-, press-, musik- och TV-
verksamhet. Det uppfattas inte alltid som angeläget att dessa organisationer,
som säkerligen har de bästa möjligheterna att bedriva lobbying för sina egna
intressen, erbjuds ett kraftfullt privaträttsligt skydd genom immaterialrättighe-
ter, om än detta typiskt sett emanerar från och också tillgodoser individuella
upphovsmän. Också i Europa och andra delar av världen har vissa rättsveten-
skapsmän ganska länge hävdat att ”author’s rights has become a right without
authors”.106 Förmodligen skulle det upphovsrättsliga skyddet möta mindre av
opposition om det kunde tydliggöras att författarna, komponisterna och bild-
konstnärerna faktiskt är subjekten för rättsskyddet om än rationell global
exploatering förutsätter att de låter sig företrädas av världsomspännande organi-
sationer genom rättsupplåtelser till sådana. Mediekoncentrationens negativa
effekter, sådana finns onekligen, får dock rimligen bemötas med andra instru-
ment än det privaträttsliga institutet upphovsrätt.

Åter kan konstateras att lagstiftaren och domaren, trots allt, stått tämligen
eniga när det gäller synen på immaterialrättigheters utveckling, nämligen att de
måste få relatera till varje tids exploateringsmöjligheter. Somliga angelägna
utvecklingsprojekt går dock i stå, särskilt såvitt gäller internationellt samarbete
såsom ovan noterats. 

5. Creative Commons, Free Software och Open Source

Creative Commons (CC) är benämningen på en USA-baserad förment icke-
kommersiell organisation, bildad år 2001, vars ambition är att låta de upphovs-
män och rättsinnehavare som så önskar att på licensbasis erbjuda upphovsrätt-
sligt skyddade verk på ett ”alternativt” sätt on-line. Slagorden är att stödja
”sharing” och ”creative re-use” av skyddade prestationer.107 Den intellektuella
basen för denna verksamhet utgörs främst av Lawrence Lessigs tankar, som ju i
korthet gått ut på att kritisera rättsinnehavares makt, i följd av lag, kontrakt eller
på grundval av tillgänglig teknik, att förbjuda varje användning av sina presta-
tioner.108 Verksamheten syftar till att överföra skyddade verk till allmänningar i
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106 Se t ex Ricketson, The 1992 Horace S. Manges Lecture – People or Machines: The Berne
Convention and the Changing Concept of Authorship, Colum.-VLA J.L. & Arts, Fall 1991, Vol.
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107 Information om Creative Commons åtkoms lättast genom http://creativecommons.org.
108 Se Lessig, Code and other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York 1999; dens. The Future

of Ideas – The Fate of the Commons in a Connected World, Random House, New York 2001;
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nätmiljön, nämligen ett medieinnehåll som kan nyttjas av allmänheten och vida-
reutnyttjas av potentiella nya kreatörer. Såtillvida är dess huvudsakliga syfte
och strategi parallellt med ett annat likartat fenomen – erbjudandet om fri mjuk-
vara och öppen källkod, vad som kallats Free Software eller Open Source
Movement.109

Inom CC görs gällande att dess policy inte är att söka pulvrisera upphovsrät-
ten utan att tillskapa ett licenssystem som tillerkänner nyttjare, liksom Open
Source gör för software, vissa upphovsrättsliga befogenheter, såsom reproduk-
tion, överföring och spridning. Med något romantiserande ordvändningar,
frekvent förekommande i sammanhanget, talas om möjligheten och behovet av
att ”reinstate a discursive and interactive practise in copyright, by trying to
share the work equally between the author and the public, or, rather, from one
creator to another to build his own creation or derivative product upon existing
works.”110 Basen skulle alltså vara upphovsrättens privaträttsliga ordning. Men
CC:s licensordning skiljer sig något från Open Source, i vart fall så som den
senare framträder exempelvis i sin så kallade General Public Licence (GPL).
Den senare ger inte upphovsmannen något val såvitt gäller sättet för att distri-
buera den software som är i fråga. Nyttjare får inte bara reproducera mjukvaror-
na utan även modifiera dem och licensgivaren är skyldig att förse användarna
med källkoden till programmen. I gengäld är nyttjaren skyldig att distribuera
sina egna modifieringar av mjukvarorna inom ramen för den givna licensen,
varför målet är att efterhand tillgängliggöra den öppna källkoden inom hela
datorvärlden, något som kallas ”the viral effect of free software” eller ”the
copyleft”.111

CC:s modell för licensiering ställer däremot upphovsmannen inför ett val
mellan ett antal olika avtalsmodeller. För närvarande tycks sex olika licensinne-
håll dominera, men nya typer tillkommer hela tiden, vilka således i olika mån
erbjuder nyttjaren rätt att disponera skyddade prestationer. Nationella anpass-
ningar har dessutom visat sig nödvändiga såväl av språkliga som rättsliga skäl,
inte minst på grund av nationella egenheter vad gäller avtalsreglering av upp-
hovsrätt.112 Tanken är att upphovsmannen skall kunna medge eller förbjuda t ex
modifieringar, huruvida verket får nyttjas endast i icke-kommersiella samman-
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109 Jfr Pawlo, Något om fri programvara och öppen källkod – nya licenstyper för datorprogram,
NIR 4/2002 s 333 ff.

110 Se Dusollier, The Master’s tools v. the master’s house: Creative Commons v. Copyright, ATRIP
2005 Congress, Montreal  11–14 July 2005 (to be published), m v h.

111 Se tex Cool & Laurent & De Patoul & Deroy, Les aspects juridiques du logiciels libre, Bryssel,
Cahier du CRID n. 24, 2005; jfr Dusollier, The Master’s tools v. the master’s house, op.cit. not
37.

112 Licenserna har sedermera översatts och anpassats till legala förhållanden i en rad länder utanför
USA, såsom Belgien, Brasilien, Finland, Kanada, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien
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hang och huruvida användaren skall underkastas skyldighet att erbjuda sina (i
lika mån begränsade) friheter till tredje man. Under alla omständigheter skall
alltid upphovsmannens namn knytas till verket när det görs tillgängligt för
allmänheten. När upphovsmannen valt viss typ av licens sker ett tillgängliggö-
rande i nätmiljön, varvid verket underkastas en digital kod som förser verket
med licensens restriktioner, eller åtminstone indikerar dem, när verket kommu-
niceras on-line. Dessa element kan sedan bli spårade av sökmotorer på Internet
som är programmerade för att leta efter CC-innehåll. Vid utövande av rättighe-
terna som stipuleras genom en CC-licens accepterar nyttjaren, så är det tänkt,
att bli bunden av licensens villkor, således ungefär samma modell som kommit
till användning vid distribution av software, först i form av shrink-wrap cont-
racts och, sedermera, click-wrap contracts.

Som antytts försöker CC spela på upphovsrättens arena och sägs acceptera
ensamrättssystemet. Men CC formerar sig lätt till en kritik av upphovsrätten
som man menar har i stigande omfattning låst in ”information” eller gjort sådan
till en handelsvara (tydligen i negativ mening).113 Närmare besett tycks dock
kritiken främst röra immaterialrättigheters reglering genom en vidlyftig och ofta
svårgenomtränglig avtalsmarknad med komplexa system eller hierarkier av
licenser och sublicenser för olika territorier, nyttjandeformer och perioder,
något som under de allra senaste åren fått ytterligare stöd i sådana tekniska
skyddsåtgärder som förordades i WIPO-fördragen om upphovsrätt och närstå-
ende rättigheter och som fått genomslag i Europa genom Infosocdirektivets
harmoniserande bestämmelser.114 Inom CC föreställer man sig att detta lett inte
bara till begränsade möjligheter att konsumera eller eljest nyttja verk utan även,
och här har kanske CC sin käpphäst, att bygga vidare på ett existerande verk
genom modifiering, ändringar och tillägg – härav suggestiva nyckelord som
”sharing” och ”creative re-use”. Ideologien bygger alltså på att kreativitet skulle
lösgöras och nya attraktiva produkter skapas såvida redan skapade objekt vore
mer eller mindre fritt (gratis) tillgängliga.

Förvisso är komplexa system för licensiering ofta kännetecknande för den
moderna marknaden för upphovsrättsligt skyddade verk och närstående rättig-
heter. Åtminstone om betraktelsen omfattar alla typer av verk för alla markna-
der. Men det kunde lika gärna noteras att åtskilligt numera klareras med en one-
stop-service på många marknader, såsom allt offentlig framförande av musik
genom nationella utföranderättssällskap. Något motsvarande gäller i stigande
omfattning bl a för reprografi och digital kopiering för forsknings- och under-
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113 Jfr Lessig, Free Culture, op.cit. not 33, om “commodification of information” som något
motbjudande som sålunda skulle följa av de nationella copyrightsystemen.

114 För svenskt vidkommande skedde ikraftträdandet per den 1 juli 2005, se prop. 2004/05:110,
Upphovsrätten i informationssamhället. Genomförande av direktiv 2001/29/EG, i Danmark
redan genom Lov nr. 1051 af 17. december 2002.



visningsändamål, liksom för vidaresändning av medieinnehåll i radio och TV.
Det typiska för sådana kollektiva ordningar, som alltmer vinner terräng på den
upphovsrättsliga marknaden och som t ex bör kunna lösa t ex fildelningens
rättighetsklareringsproblem, är att medgivande till utnyttjande inte är villkorat
(om alls) på annat sätt än att viss avgift måste erläggas. Något förbud mot
utnyttjande eller ”inlåsning” av verk är allt annat än karaktäriserande för
modern hantering av skyddade verk. Överlag måste också prissättning som
förhindrar reell tillgång till verksinnehåll uppfattas som något synnerligen udda
i den upphovsrättsligt relaterade tillvaron.

Där kollektivisering inte medfört förenklande ordningar för nyttjare ur
allmänheten att få tillgång till verk kan det förvisso vara ett komplicerat och
tidsödande arbete att nå fram till en överenskommelse med rättsinnehavare att
få disponera skyddade verk i sådana former som faller inom ensamrätten. Dock
gäller detta sällan för individer ur den breda allmänheten – alltjämt är det så att
vanliga konsumenter typiskt sett inte behöver någon rättighetsklarering alls för
sitt privata konsumerande av skyddade verk, men väl för sådana medieföretag
som vill disponera stora mängder av skyddade objekt under högt tempo. Dylika
”svårigheter”, som inte skall överdrivas, har strängt taget varit legio så länge det
funnits immaterialrättigheter av privaträttsligt slag. Men den springande punk-
ten, vilken CC nog negligerar, är upphovsrättens raison d’être, nämligen att
generera vissa inkomster till skapande personer – upphovsrätten som en ekono-
misk facilitet eller åtminstone som en välmotiverad möjlighet till någon om än
liten ekonomisk reveny – något som förutsätter just att den kan disponeras som
den förmögenhetsrätt den är och som i likhet med andra sådana kan omsättas på
en marknad, typiskt sett på grundval av licenser. Härtill kommer det alltjämt
starka ideellrättsliga inslaget i upphovsrätten, vilket bygger på respekt för vars
och ens prestation och kreatörens rätt och behov av att bestämma huruvida och i
vilket skick ett verk skall möta allmänheten. Inga av dessa förhållanden förmår
CC hantera. Allra minst den ekonomiska sidan, eftersom CC helt och hållet
bygger på att en upphovsman gratis vill ställa sitt verk till förfogande, i prakti-
ken en gång för alla, mot att han eller hon i bästa fall omnämns när verket nytt-
jas offentligt eller, snarare, vidareutnyttjas som ett inslag i andras produkter.
Läget förändras inte nämnvärt av att CC-licenser öppnar för brukarens frivilliga
erläggande av ett vederlag.

Dessutom måste observeras, om så bara en passant, att CC och dess ideolo-
giska banérförare ofta nyttjar det yttrandefrihetsrättsligt laddade ordet ”informa-
tion” på ett slarvigt sätt. Helt generellt bortses i CC:s retorik från att informa-
tion som sådan, d v s upplysningars sakliga innehåll, uppgifter, data, åsikter,
meningar och slutsatser inte omfattas av upphovsrättsligt skydd, vilket ju har
avseende på litterär eller konstnärlig form, d v s individualiserade uttryckssätt.
Strukturerade urval av upplysningar kan visserligen omtalas som litterära verk,
men rättsskyddet har då bäring på just strukturen, inte på de ingående upplys-
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ningarna och uppgifterna som sådana. I princip kan ju alla upphovsrättsligt
skyddade verk kondenseras på sin ”information” utan att rättsskyddet berörs. Av
dessa skäl faller oftast en yttrandefrihetsrättsligt och informationsrättsligt grun-
dad kritik mot upphovsrätten platt till marken, så mycket mera om man som
Lessig främst hämtar sina exempel från den arena som utgörs av underhåll-
ningsindustrins produkter, spelfilm, hitmusik och TV-spel, vilken knappast bär
upp informationssamhället.115 Invändningarna mot en ”commodification”,
utnyttjande av information som en handelsvara, ter därmed inte heller adekvata.

I de flesta rättsordningar har man sedan gammalt förmått dra gränsen,
normalt direkt i den nationella upphovsrättslagen, mellan upphovsrättslig
ensamrätt och yttrandefrihetens domän på ett rimligt vis.116 Också det europeis-
ka databasskyddet av eget slag försöker dra en klar gräns härvidlag genom att
fokusera på kollektioner av data som tillkommit som resultatet av väsentliga
investeringar och, numera, genom att utesluta från rättsskydd sådan information
som skapats av en databasägare, s k syntetiska data.117 En fara ligger förvisso i
att ett alltför generöst bestämmande av skyddsobjektet, ner till så enkla skapel-
ser som tangerar området för det konkreta ställningstagandet eller den enkla
upplysningen, kan erodera nyss angiven gräns. Domstolen har avgörandet i sin
hand. I Norden och Centraleuropa har domspraxis varit ganska svajig under de
första åren efter förverkligandet av EG:s databasdirektiv vid angivande av trös-
kelhöjden för ett sui generisskydd för databaser. Men en uppstramning är på
gång, i vart fall till undanröjande av risken för att en upplysning blir liktydig
med ett upphovsrättsligt skyddat verk.118 EG-domstolens ovan omtalade tolk-
ning av sui generis skyddet för databaser ligger i linje härmed. Det skall dock
medges att domspraxis i angloamerikansk rätt ibland kan erbjuda ett skydd som
rör sig på jämförelsevis låg nivå. Veterligen finns dock inget fall som medger
rättsskydd för sådant som kan omtalas som rena sakuppgifter och som i så fall
skulle hota tillgången i samhället på relevant information (åter under förutsätt-
ning att det ovanliga inträffar att uppgiften görs oåtkomlig av rättsinnehavaren). 

Vad som återstår av CC:s ideologi tycks därefter inte vara mer än ett anta-
gande om att upphovsmän gärna utgår från eller rent faktiskt nyttjar vad andra
redan presterat, att de vill göra så utan att erbjuda någon ersättning och att de
sedan efter infogande av något eget tillskott vill vidarebefordra en sålunda i
någon mån utvecklad produkt som likaledes ställs till förfogande för ytterligare
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115 Jfr Schønning i NIR 2/2005 s 216 ff,
116 Se Rosén, Offentlighetsprincipen och ensamrätten, Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm

1999, s 605 ff.
117 EG-domstolen underströk sålunda i sina domar i november 2004, se not 32 ovan, att resurser

som nedlagts på själva skapandet av uppgifter, till skillnad från resurser som avser insamlande,
anskaffande, granskande eller presentation av uppgifter, inte motiverar rättsskydd.

118 Se Rosén, Upphovsrätten i med- och motvind. Inledningsanförande vid XII:e Nordiska
Upphovsrättssymposiet i Stockholm, NIR 6/2005, s 14 ff.



andra utan krav på ersättning. Historien har onekligen lärt oss att snart sagt all
skapande verksamhet i viss mening bygger på och utvecklar vad andra preste-
rat. Men plagiatet har veterligen aldrig hyllats i någon kultur, allra minst om det
presenteras av plagiatören som hans egen skapelse. Rättsfiguren upphovsrätt är
givetvis så disponerad att den förmår skilja mellan vad den ene eller andre i
förekommande fall har presterat och motiverar således ett beroendeförhållande
mellan den som nyttjar andras verk och rättsinnehavaren till det utnyttjade. En
upphovsrätt utan ett skydd mot bearbetning skulle troligen förlora sin rationella
mening.

Den springande punkten i sammanhanget torde vara att upphovsmännen, så-
vida de vill ge upp denna gränsdragning i det enskilda fallet, förstås har den möj-
ligheten. Det gör de också i inte obetydlig omfattning – det är inget ovanligt att
upphovsmän erbjuder sina produkter i nätmiljön eller eljest utan restriktioner
eller ens med det minsta krav på ersättning. Detta är inget strukturellt problem
hos upphovsrätten. Forskarvärldens arbetsresultat får väl numera anges som
typexempel på sådant tillhandahållande utan anspråk på annat, men ej heller
något mindre, än respekt för källangivelse och korrekt citering.119 Men det finns
knappast något skäl att anta att de skulle vilja det som CC förespråkar mer gene-
rellt – ”sharing” sker förvisso redan, har alltid gjort det, såtillvida som den enes
arbete befruktas intellektuellt eller konceptuellt av den andres eller helt enkelt
ställs till förfogande för den intresserade. Men att film-, spel- och musikproduk-
ter ur populärkulturen skulle få husrum i CC är varken sannolikt eller rimligt.

CC har knappast blivit en omvälvande succé, bara brottstycken av den stora
massan av skyddade verk tycks ha blivit tillgängliga inom detta forum, typiskt
sett material som ändå inte har några förutsättningar att finna köpare på en
kommersiell marknad. Om något paradigmskifte är det inte fråga.120 På plussi-
dan ligger dock att CC sökt och också lyckats organisera ett forum för dem som
tycker att deras prestationer bör komma andra till del som byggstenar i ett dyna-
miskt avindividualiserat informationsbygge. Över sådant skall man alls inte
ironisera. Det är således närmast fråga om en alternativ distributionsmodell för
skyddade verk som förutsätter att upphovsmännen vill delta utan att tjäna
pengar på verksamheten. Alternativa dylika fora, av varierande kvalitet, finns
det för övrigt ganska gott om i nätmiljön, såsom den fria encyklopedien
www.wikipedia.org, vilken byggs upp av frivilliga bidrag från en intresserad
allmänhet, i viss mån med hjälp av professionella redaktörer. CC står alltså på
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119 Det kan noteras att akademiska avhandlingar i brant stigande omfattning numera tillgängliggörs
i nätmiljön, tillgängliga för envar, såsom vid de flesta nordiska universitet. Det kan också gälla
kommersiella förlag som är involverade i utgivningen av den spikade papperseditionen. Se t ex
www.dokumaten.se, där man kan kostnadsfritt söka i en avhandlings innehåll, köpa boken
elektroniskt eller köpa valda delar elektroniskt.

120 Jfr Dreier, Creative Commons, Science Commons – Ein Paradigmenwechsel im Urheberrecht?
Festschrift für Gerhard Schricker, München 2005, s  283 ff.



fast upphovsrättslig mark, nyttjar de upphovsrättsliga instrumenten och appro-
cherar problem med traditionell upphovsrättslig dogmatik. Något incitament till
att revidera de upphovsrättsliga definitionerna av vad som är föremål för skydd
eller utformningen av ensamrätten kan knappast utvinnas vare sig ur CC:s eller
andra dylika nätaktörers aktiviteter. Lessigs slutsatser mynnar också i att upp-
hovsrätten som sådan inte är ett problem utan dess tillämpning av ett fåtal aktö-
rer inom ramen för en förlamande mediekoncentration.121 Problemet är därför
närmast konkurrensrättsligt, en slutsats som gärna kan delas såvitt gäller det
territorium som Lessig uteslutande intresserar sig för – USA. Vad de påminner
oss om är snarare att alla typer av i o f sig skyddade prestationer knappast har
en plats på en kommersiell marknad, varför de gärna, om upphovsmännen så
önskar, kan tillgodogöras på en allmänning i nätmiljön. CC ser sålunda till
användarnas behov, men negligerar i praktiken upphovsmännen. 

6. Opens Source och patentering av software

Patentering i Europa har aldrig varit så intensiv som under de senaste åren. Det
sammanhänger med flera faktorer, såsom den internationalisering som matchas
av möjligheten att söka europeiska patent vid EPO i München. Den stora voly-
men nya patent avser inte oväntat innovationer inom telekommunikation, elekt-
ronik och elektroniska komponenter. Lite oväntat är dock att biotekniska upp-
finningar och genrelaterade patent kommer förhållandevis långt ner på listan
sett till antalet patent, men de är förstås strategiskt betydelsefulla och, inte
minst, uppmärksammade i media. Ett remarkabelt förhållande i denna situation
är att datorprogram som sådana är uteslutna från patentskydd enligt europeiska
patentkonventionen, EPC, och nationell europeisk rätt. Likväl finns en ymnig
praxis som i praktiken accepterar patentering av software i datorrelaterade upp-
finning. Detta skall ses i ljuset av två motsatta fenomen. Dels Open Source-
rörelsens krav på strikt tillämpning av formuleringarna av EPC och förordande
av den öppna Linux-modellen som helst vill slå undan möjligheterna att kon-
trollera mjukvaror på patentbasis. Dels den generositet som patenträtten i USA
visar patentering av software och som går betydligt längre än vad som anses
rimligt inom den europeiska gemenskapen. Genom att i praktiken släppa kravet
på att en patenterbar uppfinning skall uppvisa ett tekniskt bidrag till teknikens
ståndpunkt erbjuds möjlighet i USA att patentera mycket mer än vad som med-
ges i Europa, såsom software som omfattar datorrelaterade affärsmetoder.122 I
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121 Se Lessig,  Free Culture. How Big media uses Technology and the Law to Lock Down Culture
and Control Creativity, New york 2004, s 162.

122 Det mest uppmärksammade exemplet torde alltjämt vara det s k State Street-fallet; U.S. Court of
Appeals for the Federal Circuit, 1998.07.23, State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial
Group Inc., 149 F3D 1368. Se Rosén, Immaterialrätten i omvandling, Svensk Juristtidning 2002,
s 553 ff, särsk. 557 ff.



detta läge har ett EG-direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinning-
ar ansetts behövligt för att dels absorbera hittillsvarande domspraxis och dels
åstadkomma viss distansering till det amerikanska förhållningssättet som nog
ansetts omöjligt ur ett traditionstyngt europeiskt patenträttsligt perspektiv.123

Något som får betraktas som Open Source-rörelsen största seger hittills är
Europaparlamentets förkastande den 6 juli 2005 av förslaget till direktiv om
patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. Beslutet föregicks av intensiv
lobbying från denna rörelse men också från företagarintressen som faktiskt öns-
kade få direktivet antaget. Avsikten med direktivförslaget var således att reglera
förutsättningarna för patent på datorrelaterade uppfinningar. Idag bygger det
europeiska rättsläget på praxis som utvecklats hos European Patent Office, men
oklarhet och därmed begränsad rättssäkerhet har ansett följa av denna praxis.124

Direktivet var avsett att förtydliga rättsläget, d v s hittillsvarande praxis, men
ingalunda att erbjuda något väsentligt nytt. I denna praxis ligger dock att tusen-
tals patent meddelats på innovationer som byggts in i mjukvaror, trots att
Europeiska Patentkonventionen (EPC) som sagt förbjuder att mjukvara i sig
skall vara möjlig att patentera, men utan särskilt god samordning de olika med-
lemsländerna emellan. Behovet av harmoniserande åtgärder torde därför vara
obestridligt.

Parlamentet var utsatt för en omfattande lobbying redan i samband med förs-
ta läsningen av direktivförslaget under år 2004, något som resulterade i en rad
ändringar som avvek en hel del från kommissionens förslag och den gemen-
samma ståndpunkt som Rådet lanserat. Sedan Rådet i början av 2005 lade fram
en ny gemensam ståndpunkt, i vilket man valde att huvudsakligen bortse från
alla Parlamentets ändringsförslag, har följt en diskussion som, beklagligtvis helt
symptomatiskt, nästen helt har bortsett från direktivförslagets syfte, att förtydli-
ga praxis, för att i stället handla om patentsystemet som sådant och dess (negati-
va) funktion i samhället.

I detta läge fann Parlamentets ledamöter det för gott att helt enkelt förkasta
direktivförslaget, den enda linje som hade någon möjlighet att få absolut majo-
ritet. Frågan om patent på datorrelaterade uppfinningar torde därmed inte kunna
tas upp igen inom överskådlig tid. I praktiken betyder detta att europeisk patent-
rätt behåller de normer den har idag, vilket innebär att alla grundläggande
villkor för patent ges i den Europeiska Patentkonventionen och i nationella
patentlagar samt, inte minst, i utvecklad domspraxis. Det innebär att man kan
patentera software som hittills, tröskeln har varken höjts eller sänkts. EPO:s
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till direktiv för datorprogramrelaterade uppfinningars patenterbarhet, NIR 6/2002 s 533 ff.

124 Se Rosén, Immaterialrätten i omvandling, op.cit. i not 49 s 558.



standard har onekligen utgjort ett genombrott för softwarepatent, något som
följaktligen inte ändras genom diektivförslagets haveri.

Vad som här kan intressera är dock att kritiken mot direktivförslaget, trots att
det vid varje ändring höjde tröskeln för patentskydd, emanerade främst från
Open Source-rörelsens och Linux-modellens förespråkares befordran av öppen
källkod, och talade förmodligen härvid närmast uteslutande för små och medel-
stora konsultföretag i softwarebranschen som verkar inom området för öppen
källkod. Små konsultföretag och entreprenörer som sysslar med mjukvaruut-
veckling på uppdrag av nyttjare på området för öppen källkod torde inte sällan
se ökade möjligheter till patentering av software som ett hot mot sina verksam-
heter, eftersom de då inte bara befarar patentkonflikter med storföretag på om-
rådet utan även, och viktigare, nödgas ta utvecklingskostnader som andra (stor-
företagen) nu i huvudsak bär. Det är väl också så att en kultur som känneteck-
nas av de små konsultföretagens snabbt och kontinuerligt presterade modifie-
rande anpassningar av tillgängliga standarder och standardlösningar för att
passa uppdragsgivarnas behov inte alltid passar särskilt väl in i patentsystemet.
Säkert kan det finnas konkurrensmässiga fördelar för sådana företag, t ex vad
gäller den snabbhet som öppenhet ger och som inte patentsystemet erbjuder just
dem. Men sådana marknadsmässiga fördelar för vissa kan knappast vändas mot
det berättigade i att de som verkligen presterar innovationer på softwareområdet
erbjuds patentets möjligheter. 

Att saken också rymmer mer emotionellt laddade förhållanden framgår av att
Parlamentets beslut den 6 juli 2005 föregicks av att tusentals demonstranter
samlades utanför Parlamentet under parollen ”No Software Patent”.125 Det
sistnämnda fenomenet får antagligen tillskrivas den ovan noterade antiglobali-
seringstanken och dess allmänna skepsis till multinationella företag, snarare än
någon substantiell kritik av förutsättningarna för patentering.

7. Avslutande ord 

Vid en samlad betraktelse av immaterialrättigheterna – i den mån som en sådan
låter sig göra om ambitionen är att beakta alla de rättsliga egenheter i detaljerna
som immaterialrätt uppvisar såväl nationellt som, givetvis i än högre mån, inter-
nationellt – ter det sig ganska klart att ensamrätten som konstruktion och dess
anpassning till teknik- och medieutvecklingen går tämligen fri från den kritik
som i och för sig synes ha haft immaterialrättigheter som måltavla under senare
år. Vad invändningarna baseras på kan närmare besett och företrädesvis röra
tekniker för genomdrivandet av rättigheter, licensgivning och regionalisering
och ett missnöje över att attraktiva patenterade eller upphovsrättsligt skyddade
produkter inte når fram till intressenterna eller i vart fall hålls svårtillgängliga
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för de många. Huruvida det allra sist sagda alls är en realitet kan nog inte beläg-
gas.

På upphovsrättens område finns många instrument som nyanserar den
bilden, i vart fall i ett Europa där Norden nog framstår som ett föredöme vad
gäller tillhandahållande av mekanismer för tillgängliggörande i följd av såväl
laggivna som tekniskt/organisatoriskt orienterade instrument. En tilltagande
mediekoncentration är dock ett orosmoln som på sina håll medför nackdelar i
form av stel prissättning, något som närmast är ett konkurrensrättsligt problem
som knappast kan lastas ensamrättskonstruktionen som sådan.

På patentområdet ter sig snarast en brist på incitament till innovation, t ex
vad gäller läkemedel för utvecklingsländernas särskilda behov, som ett avgöran-
de problem. Allt tyder dock på att detta a priori bör lösas genom ett adekvat
utformat patentskydd i alla delar av världssamfundet och utvecklandet av en
smidig och innehållsligt harmoniserad regional snarare än nationell registre-
ringsverksamhet. Utvecklingsländernas och LDC-ländernas problem torde vara
av ekonomisk, finansiell och infrastrukturell art, vilka knappast löses genom
pulvrisering av privaträttsliga ensamrättigheter. Tvärtom, låt vara att olika for-
mer av effektivt anlagda legala tvångslicenser bör vara en del av den bilden.

Ur ett snävt nordiskt perspektiv kan mycket av den kritik av immaterialrätts-
systemet som ovan skisserats snabbt omtalas som irrelevant. Handeln med
skyddade prestationer behöver dock alltid nya drivmedel för att fungera adekvat
på en ständigt teknikförändrad marknad. Det finns en benägenhet till kollektivi-
serad rättighetsförvaltning, särskilt på upphovsrättens område, som visat sig
särskilt effektiv på många marknader inom Norden. En tendens att om inte
ersätta så i vart fall bygga ut sådana licenssystem med avgifts- eller skattebeto-
nade pålagor, såsom avgifter på tomkassetter och andra ljudbärare kan noteras.
Sådana fyller sin funktion och har också utvecklats ytterligare i kölvattnet på
Infosocdirektivets genomförande i Norden. De är dock knappast svaret på frå-
gan om en framtida generell lösning ens i det alltmer digitaliserade samhället.
Dels löser sådana upp det enskilda ansvarsförhållandet för nyttjare, omedelbart
eller medelbart, som ensamrättssystemet bygger på, dels skulle en sådan ut-
veckling sannolikt komma att omfatta all slags (digital) apparatur, såsom PC:n
och andra hårdvaror med många ändamål, något som i sin tur rimligen skulle
kompromettera immaterialrättigheternas själva raison d’être i det långa loppet.

Sammantaget talar nog allt för upprätthållande av ett distinkt och väldefinie-
rat privaträttsligt system av ensamrättigheter, vilket gärna kan lagtekniskt ren-
odlas och förenklas, och vars harmonisering inom världssamfundet bör beford-
ras så lång möjligt.

Direktør Jørgen Smith, Norge, chefsjurist, ekon.dr. Max Oker-Blom, Finland,
høyesteretsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge, och advokat Magnus Ulllman,
gjorde inlägg efter föredraget.
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