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1 Innledning

1.1 Problemstilling

Temaet for fremstillingen er i hvilken grad formatet til et TV-program er vernet etter 

åndsverkloven (åvl)1. Et formatet er konseptet bak en serie TV-programmer, slik som Idol 

eller Farmen. Det er ikke klart i juridisk teori eller praksis om slike formater kan regnes 

som åndsverk. På tross av dette er de fleste store kringkastingsselskaper villig til å betale 

dyrt for å sikre seg de ”riktige” formatene fremfor å utvikle egne TV-programmer. På den 

internasjonale TV-messen MIPTV i Cannes i april 2008 var det nesten 5000 forskjellige 

formater til salgs, og alle norske TV-kanaler har formatbaserte programmer på 

sendeplanen.2

Spørsmålet om slike formater kan regnes som åndsverk er avhengig av om de oppfyller 

kravene i åvl. § 1. For alle frembringelser gjelder et krav om verkshøyde. I tillegg stiller 

åvl. § 1 krav om at frembringelsen skal være et vitenskapelig, kunstnerisk eller litterært 

verk og ha et ”ytre manifest”. Det betyr at ideen bak formatet ikke kan oppnå vern, mens 

det utrykk ideen har kan vernes.  

 

I tillegg vil formatets vern mot etterlikning bli drøftet. Krenkelsesvurderingen har sitt 

utgangspunkt i momenter fra verkshøydevurderingen. Sammenhengen mellom 

vurderingene er så tett at analyse av vernet mot etterlikning bidrar til å belyse sentrale deler 

av verkshøydevurderingen.

  
1 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961 nr. 2.
2 www.kampanje.com/medier/article227139.ece

www.kampanje.com/medier/article227139.ece
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1.2 Kilder og metode

Opphavsretten er lovregulert. Fremstillingens tema er tolkning av verksbegrepet i 

åndsverkloven § 1 etter alminnelig rettskildelære.

Det er ikke publisert noen avgjørelser fra norske domstoler som dreier seg om TV-

formater. Innenfor EØS-området finnes det imidlertid en del avgjørelser og teori omkring 

temaet. 

Utenlandsk teori og praksis har relevans for drøftelsen. Vekten av disse rettskildefaktorene 

vil imidlertid være varierende. For skandinavisk retts vedkommende foreligger det på 

opphavsrettens område utstrakt lovsamarbeid, se under 1.2.1. Rettskilder fra de nordiske 

landene vil derfor ha høy grad av både relevans og vekt i forhold til norsk rett.

Hanne Kirk Deichmann drøfter i sin avhandling ”Programkoncepter – Ophavsret til tv-

formater”3 hvorvidt spørsmålet om opphavsrett til TV-formater bedre lar seg løse med 

anvendelsen av den analytiske metode. Fremgangsmåten skisseres slik at 

”der foretages analogiseringer fra andre (rets)områder, herunder amerikansk og engelsk 

ret. Forholdets natur, reale overvejelser og praktiske hensyn spiller en væsentlig rolle i 

fastlæggelsen av gældende ret på dette nyere og i retslitteraturen mv. sparsomt behandlede 

område. I fastlæggelsen af afhandlingens emneverden, der som nevnt ikke umiddelbart er 

veldefinered eller klart beskrevet andre steder i den danske juridiske litteratur, er 

enhvidere selvstændige begrebsovervejelser nødvendige.”4

Fremstillingen baserer seg på samme rettskildebildet. En analytisk tilnærming til 

problemstillingen i oppgaven innebærer i praksis ikke annet enn en prioritering av 

rettskildenes relevans og vekt, noe som ligger innenfor rammene av rettskildelæren.5

  
3 Universitetet i Århus, november 2001. Utgitt av forlaget Thompson, København 2002.
4 Deichmann, Programkoncepter 2002, side 28-29.
5 Eckhoff, Rettskildelære 2001, side 28-29 og side 284.
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1.2.1 Hensynet til nordisk og internasjonal rettsenhet

Hensynet til rettsenhet gjør seg gjeldende for nordiske rettskilder. Det er store likheter 

mellom de nordiske landenes opphavsrettslovgivning. Høyesterett har tidligere benyttet seg 

av forarbeidene til den svenske opphavsrettslovgivningen og lagt betydelig vekt på disse.6

Dette er også i tråd med oppfatningen av rettskildesituasjonen i andre nordiske land, blant 

annet Schovsbo skriver

”retsliteraturen er i et vist omfang fællesnordisk, men de enkelte systemværker er dog 

typisk skrevet med henblikk på det enkelte lands nationale behov. Den internationale 

retslitteratur er meget omfattende.”7

Også Karnell peker på det fellesnordiske lovgiverarbeidet og at debatten rundt denne 

foregikk i vesentlig grad på fellesnordisk plan.8

I den norske Innstilling til lov om opphavsrett til litterære og kunstneriske verk 1950 heter 

det at de delegerte til drøftelsesmøtet i Stockholm i 1938 ”var enige om å tilråde et nordisk 

samarbeide, da de fant det ønskelig å oppnå størst mulig rettsenhet på dette området”.9 Det 

kan trygt legges til grunn at nordiske rettskilder har både relevans og vekt ved fastleggelsen 

av norsk opphavsrett.

  
6 Rt. 1985 side 883 side 890 - 891
7 Koktvedtgaard v. Schovsbo 7. utg. 2005 side 45.
8 Karnell, Rätten 1970 side 19.
9 Inst. Lov om opphavsrett 1950 side 9.
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1.2.2 Internasjonale forpliktelser

Norge er tilsluttet folkerettslige avtaleverk på opphavsrettens område som ligger til grunn 

for vår nåværende lovgiving. Litteratur og praksis som bidrar til å øke forståelsen av 

begreper med bakgrunn i disse kildene har derfor relevans ved fastleggelsen av norsk rett.

Norge har signert Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verker 

(”Bernkonvensjonen”). Bernkonvensjonens art. 1 fastslår at medlemslandene forplikter å 

danne en union (”Bernunionen”) til vern for opphavsmenns rettigheter til litterære og 

kunstneriske verk. Bestemmelsen i art. 2 (1) angir hvilke verkstyper medlemslandene er 

forpliktet til å etablere vern for, men er ikke til hinder for at det etableres vern for flere 

verkstyper enn de som følger av opplistingen. Norge og de andre medlemslandene i 

Bernunionen er således etter Bernkonvensjonen verken forpliktet eller forhindret fra å 

etablere vern for TV-formater i nasjonal opphavsrett. Rettskilder fra andre land i 

Berunionen vil derfor ha relevans for forståelsen av det norske verksbegrepet. 

Norges medlemskap i EØS har gjort at det nødvendig å gjennomføre en del direktiver på 

opphavsrettens område fra det Europeiske Fellesområdet. Direktiv 91/250 (rettsbeskyttelse 

av edb-programmer), direktiv 93/98 (vernetid) og direktiv 96/9 (database) er relevant for 

forståelsen av verksbegrepet. En stor del av rettspraksisen som beskrives i det følgende 

stammer også fra land innenfor EU/EØS-området.

1.3 Begreper og definisjoner

1.3.1 ”Format” og ”konsept”

Et TV-format eller et TV-konsept er en sammensetning av flere elementer som gir en 

programserie dens unike og gjenkjennelige uttrykk på skjermen. Formater eller konsepter 

omsettes og produseres i lokale varianter over hele verden – det mest sette formatet i Norge 

er ”Idol” (TV2).10

  
10 Kanalens egne seertall på nettstedet tv.no.
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Format er ikke et begrep som har noen klar juridisk betydning. Begrepet konsept er søkt 

definert i opphavsrettslig litteratur tidligere. EBU (European Broadcasting Union) 

beskriver format som ”the underlying concept or developed idea forming the basis for a 

television programme.” Gunnar Karnells definisjon hentet fra The Patent Office i London 

synes å være tatt opp i annen nordisk opphavsrettslitteratur, mest på grunn av sin enkelthet 

ved at et format beskrives som ”the common, unifying features appearing in each 

programme of a television or radio series.”11

Ulempen ved denne tilnærmingen er at den ikke er dekkende for formatets fysiske utrykk, 

men kun definerer formatet som en gruppe kjennetegn – ”features”. Stenvik beskriver TV-

formater som et forretningskonsept, definert som ”en sammensetning av enkeltelementer til 

en helhet, der helheten representerer en måte å utøve forretningsvirksomhet på”.12

I nordisk juridisk teori brukes konsept og format uten at det er foretatt noen avklaring av 

om det er tilsiktet noen forskjeller. Begrepet konsept er sannsynligvis dekkende for det som 

faktisk selges og kjøpes: de enkelte bestanddeler i form av lyd, lys, scenografi, spilleregler, 

persongallerier, dramaturgiske elementer og know-how, eventuelt konsulentbistand ved 

produksjon av programmet. I bransjen benevnes dette allikevel kun som TV-format. I

engelskspråklige fremstillinger brukes også utelukkende begrepet format.

Format er i ordboken er definert som ”størrelse, særlig på bok eller ark” eller ”ordning av 

data på et datamedium”, mens konsept beskrives som ”plan for utvikling” eller ”utkast, 

kladd”.13 Det kan lett bli kunstig å søke noen allmenn grensedragning utover dette mellom 

de to begreper. I denne fremstillingen vil jeg søke å benytte konsept der det snakkes om 

produksjonen og produktet – know-how, prinsipper for økonomistyring, tekniske løsninger, 

konsulentbistand, manus, regler og alle andre elementer i den pakken kjøperen skaffer 
  

11 Karnell, FS Stig Strömholm 1997 side 489 flg.
12 TFF 2002 side 483 på side 502.
13 www.ordbok.no

www.ordbok.no
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adgang til. Format brukes om slik produktet oppfattes og fremstår – slik at grensen 

forsøksvis kan trekkes ved at format tilsvarer det som er opphavsrettslig og 

underholdningsmessig relevant i et konsept. Det følger av dette at oppgavens tema i all 

hovedsak vil dreie seg om det som faller inn under begrepet format. Når det i internasjonal 

litteratur om emnet og i bransjen generelt kun snakkes om begrepet format passer det også 

bedre å benytte dette i den videre fremstillingen.

Det er uansett ikke avgjørende hvilket begrep som benyttes. Spørsmålet i fremstillingen er 

om grunnlaget for en programserie som ”Idol” eller ”Vil Du Bli Millionær” kan være 

opphavsrettslig beskyttet. I det følgende vil derfor begrepet format bli brukt. 

1.3.2 ”Bibelen”

Der uttrykket ”bibel” brukes i denne fremstillingen, refereres det til en såkalt

produksjonsbibel. Ordet bibel brukes i bransjen for å beskrive den fysiske 

produksjonsmanualen for et TV-format.

Produksjonsbibelen er en svært omfattende og detaljert beskrivelse av TV-formatet. Det er 

sjelden det foreligger noe manuskript, i og med at formatet skal tilpasses lokale forhold, 

blant annet språket. Imidlertid kan manuskriptet fra ”pilotepisoden” (prøveepisode) legges 

ved. Alle de relevante kjennetegn ved programmet og strukturen i programmet er 

beskrevet. Informasjonen i en bibel dreier seg ikke kun om strengt tekniske opplysninger 

som lyssetting, scenografi, musikk og liknende. I tillegg innholder bibelen en plan for 

utviklingen – fremdriften – i programserien og en beskrivelse av hvilken opplevelse 

programmet skal gi seeren. Hvilke virkemidler som skal føre til dette er nøye beskrevet, og 

også hvordan disse skal kombineres eller kan kombineres. Rent fysisk består et slikt format 

av en pakke med dokumenter.14

  
14 Bibelen til formatet ”Call Me” har vært tilgjengelig under arbeidet med denne fremstilling.
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For eksempel vil retningslinjer for utvelgelsen av deltakere til realityformater ofte være 

nøye beskrevet, da underholdningsverdien for et realityshow er svært avhengig av de 

personene som deltar og deres personlige egenskaper. Det er ikke tilfeldig at det i hver 

eneste utgave av ”Robinson”15 havner minst en musikkhater og en musikkelsker ved 

samme leirbål, og at produsenten i slike tilfelle skaffer til veie en gitar. Bibelen inneholder

en forslagsliste over elementer som kan kombineres i programmet, slik som for eksempel 

nye deltakere eller endringer i reglene for å skape en spesiell dramaturgisk effekt. Slike 

endringer er for eksempel er å sette inn nye personer i grupper for å ”løse opp” det sosiale 

mønsteret som har satt seg. I gameshow/quiz-formater er det vanlig med en form for 

endring i gevinstsjansen (for eksempel en markert økning i premien eller en ekstrapremie) 

for å endre spenningskurven.

Detaljnivået vil variere noe fra format til format. Ofte vil det selges formater på forskjellige 

nivåer, slik at det første nivået kun består av rettigheten til formatet. Neste nivå er der

formatet i tillegg innholder beskrivelser, know-how og eventuell konsulentbistand. Det er 

først på dette nivået kjøperen får tilgang til en slik bibel. De mest omfattende formatene 

selges slik at man har tilgang til formatutviklerens produksjonsressurser, for eksempel et 

studio eller en øde øy i stillehavet. I tillegg selges det rettigheter til sekundærutnyttelse 

(”merchandising”) av forskjellig art.16

Formatet til et program som ”Vil du bli millionær?” innholder i følge premissene i Østre 

Landsrets avgjørelse17 både fremgangsmåten for å finansiere programmet ved 

”telefoncasting”, beskrivelse av den videre utvelgelse av deltagere ved ”Fastest Finger 

First”-prinsippet og beskrivelse av såkalte ”Life-lines” – hjelpemidler. I tillegg ble det 

trukket frem at bibelen nøye beskrev andre elementer som:

  
15 Basert på det nederlandske formatet ”Survive”, og sendt i mange land.
16 Olav Nyhus, foredrag 14. februar 2005.
17 UfR 1999 side 1762 ”Millionaire”.
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”Stemningen, musikken, lys og lydeffekten er tilrettelagt i forhold til de grafiske symboler. 

Der er den samme oppbygning i grafikken.”18

Helt til slutt pekte rettighetshaver til formatet, Celeador Productions Ltd., på at ”hvert 

program afsluttes med, at en deltager fortsetter”. Rent fysisk ble underlagsmaterialet for 

denne programserien beskrevet som en ”bibel” i partsforklaringen i Østre Landsrets

avgjørelse. Retten benyttet osgå dette begrepet.19

Fellestrekkene er at bibelen til formatet både innholder beskrivelse av ”the underlying 

concept” og alle detaljer som er relevant for ”the developed idea”20. Både ideen bak 

programserien og måten den produseres på er derfor nøye beskrevet i en slik bibel, slik som 

i ”Millionaire”-bibelen. En slik beskrivelse og konkretisering av formatet har betydning for 

spørsmålet om opphavsrettslig vern for TV-formater.

1.4 Avgrensning og videre behandling

Spørsmål knyttet til markedsføringsrettslige problemstillinger rundt TV-formater er for

omfangsrikt til å drøftes i denne fremstillingen. Vurderingstemaet i markedsføringsloven er 

også annerledes enn i opphavsretten. Som Stenvik påpeker må utgangspunktet være at

”selve krenkelsesvurderingen må bli annerledes, fordi det ikke kan legges vekt på om 

opphavsmannens investeringer er utnyttet, eller om det har skjedd et angrep på hans 

markedsposisjon; det avgjørende er om de kunstneriske eller litterære elementer i verket er 

utnyttet på en måte som innebærer at etterlikningen frembringer den samme estetiske 

opplevelse hos betrakteren.”21

  
18 UfR 1999 side 1762 på sidene 1762-64.
19 UfR 1999 side 1762 på sidene 1762-64
20 EBU, Rules for EBU formats, Olav Nyhus, foredrag 14. feb. 2005.
21 TFF 2002 side 483 side 519-520.
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Et formats opphavsrettslige status er ikke avgjørende ved vurderingen av eventuelle 

markedsføringsrettslige spørsmål. Utfallene er ikke er avhengig av hverandre. Etterlikning 

av TV-formater vil i mange tilfelle fanges opp av markedsføringsrettslige regler før det blir 

snakk om noe opphavsrettskrenkelse. At reglene delvis kan anvendes parallelt er imidlertid

ikke avgjørende for diskusjonen om opphavsrettslig beskyttelse for TV-formater.

De opphavsrettslige avgrensninger i opphavsmannens enerett22 reiser en rekke interessante 

spørsmål. Av hensyn til omfanget av fremstillingen faller også disse utenfor drøftelsen.

Spørsmålet om programformaters eventuelle vern etter reglene for databasevern i åvl. § 43 

vil heller ikke bli berørt.

Fremstillingen faller i det videre i 3 deler. Først vil det gis en kort oversikt over markedet 

og bakgrunnen for omsetningen av tv-formater i punkt 2. Deretter følger spørsmål som 

knytter seg til verksvurderingen i punkt 3 og omtale av etterlikningsspørsmålet i punkt 4.  

2 Bakgrunn

2.1 Innledning23

Et format er som omtalt ovenfor den pakken som ligger til grunn for produksjon av tv-

program.

Det er uklart hvilken effekt det vil ha på omsetning av TV-formater dersom det viser seg at 

formatene ikke nyter opphavsrettslig beskyttelse. Det er også uklart om den nåværende 

prissettingen i markedet er basert på en forutsetning om vernede eller frie programformater.

Det er ikke klarlagt om konstatering i en retning vil ha innvirkning på 
  

22I hovedsak etter åndsverkloven kapittel 2.
23 Hentet fra Meckel, ”General guide to format protection”, fordrag FRAPA.
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omsetningshastigheten og prisingen av formater. Dersom TV-formater imidlertid nyter

opphavsrettslig vern, er erstatningsreglene i opphavsrettslovgivingen ennå ikke anvendt i 

en sak om krenkelse av TV-formater innenfor EØS-området. Vern for TV-formater kan 

også få konsekvenser i forhold til betraktninger om lånereglene, vernetiden eller 

opphavsmannes ideelle rettigheter.

Det finnes imidlertid eksempler på anvendelsen av markedsføringslovens regler på TV-

formater, blant annet i Danmark i forbindelse med den såkalte ”Millionær”-avgjørelsen.24

2.2 Viktigste produsenter og formater kjent i Norge25

Europas største produsent av TV-formater er nederlandske Endemol. Kjente norske 

programmer basert på Endemolformater er blant annet Big Brother (TVNorge), Fear Factor 

(TV3), Vil Du Bli Millionær? (TV2) og Deal Or No Deal (TV2).

Fremantle Media er også en stor leverandør av formater til norske og utenlandske TV-

skjermer. Idol (TV2), Pokerfjes (NRK) og Jakten på kjærligheten (TV2) er blant de mest 

sette. Svenske Strix Television AB er et svensk selskap som hovedsakelig driver med 

produksjon av tv-programmer, men de har i tillegg utviklet kjente formater som Baren 

(TV3) og Farmen (TV2)26.

2.3 Omsetning av TV-formater

Kjøperne av TV-formater er hovedsakelig kringkastingsselskaper og større 

produksjonsselskaper. Selskapene er villige til å betale for ferdige formater av flere 

grunner, men hovedsakelig på grunn av:

- sparte utviklingskostnader knyttet til utprøving av nye TV-formater,

- at formatet beviselig har publikumsappell ved å vise til seertall i andre land,

  
24 UfR 1999 side 1762, noen steder kalt ”Kvitt eller dobbelt”-avgjørelsen.
25 Primo 2008. Basert på de respektive TV-kanaler og utvikleres nettsteder, se litteraturliste.
26 Farmen (”The Farm”) markedsføres allikevel av nederlandske Endemol.
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- seerne får et program tilpasset egne forhold, med nasjonale deltagere, steder og 

momenter, i motsetning til innkjøpte, ferdige programmer fra andre land

og

- spørsmål om formatets rettsvern er ikke avklart, og ingen ønsker å risikere et 

erstatningskrav i ettertid.

Markedet for TV-formater ble i 2004 antatt å være på 2,5 milliarder euro. TV-produksjoner

basert på innkjøpte formater utgjør gjennomsnittlig 32 % av all TV målt i timer.27

Streiken blant tekstforfattere i USA (Writers Guild of America)28 bidro i enda større grad 

til at amerikanske tv-kanaler gjorde seg avhengige av reality- og gameshowformater, som i 

liten grad er avhengig av tekstforfatterne. I skrivende stund foreligger det ikke statistikk for 

2007, men sannsynligvis vil den vise en enda større andel formater på tv-skjermene enn for 

noen år siden. Prisen på TV-formatet utgjør vanligvis 5 til 10 % av de totale kostnadene 

forbundet ved produksjon av tv-programmer. Prisen blir satt på bakgrunn av flere faktorer, 

hvor det viktigste er kanalens størrelse og inntektspotensiale, markedets størrelse og 

formatets popularitet.29

2.4 Nærmere om forskjellige typer formater30

I bransjen omsettes det hovedsakelig tre former for formater: Gameshowformater, 

realityformater og sitcom/drama-formater. Noen skarp grensedragning er imidlertid 

vanskelig, og flere tv-programmer er vanskelig å plassere i kun en av kategoriene.

Formatbegrepet er i juridisk litteratur hovedsakelig knyttet til gameshows, dvs. 

konkurranser, quiz eller liknende. Fellestrekket for slike formater er elementer av 

  
27 Jan Morten Evertsen, Foredrag i Advokatforeningen november 2006.
28 http://en.wikipedia.org/wiki/2007-2008_Writers_Guild_of_America_strike
29 Olav Nyhus, Foredrag 14. februar 2005.
30 Inndelingen er basert på Deichmann, Programkoncepter side 62-68 og Grønbæk, TfR 2001 side 41-42.

http://en.wikipedia.org/wiki/2007-2008_Writers_Guild_of_America_strike
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utfordringer eller konkurranse og liten fokus på historiefortelling. Gameshowgenren utgjør 

også nærmere 50 % av all omsetning av TV-formater.31

De fleste realityserier, clipshow, talkshow og såkalte dokusåper (av ”dokumentar-såpe” 

eller ”dokumentar-drama”) er også basert på ferdige formater. Denne kategorien defineres 

slik at det presenteres en aller annen form for virkelighet, det er altså få eller ingen 

elementer av fiksjon. Kategorien er i svært liten grad manusbasert.

Realitykategorien kan videre deles opp i blant annet såkalt ”voyeur-reality” og ”adventure-

reality”. Skillelinjen mellom disse vil i mange tilfelle ikke være helt klar, men skillet 

baserer seg på om formatet plasserer deltakerne i mer eller mindre ukjente omgivelser og i 

hvilken grad fremdriften i programmet baserer seg på utfordringer, mestring og 

konkurranse. Formatet Big Brother er svært beskrivende for et såkalt ”voyeur”-format, 

mens norske 71 Grader Nord klart ligger innenfor ”adventure”-genren. Vanskeligere er det 

med formater som for eksempel Wife Swap (utviklet av RDF Media, og kjent i Norge som 

Konebytte på TV3) – hva er viktigst i en slikt programserie? Er det den utfordringen som 

ligger i å tilbringe en viss tid som en del av en fremmed familie, eller består 

publikumsappellen i muligheten for en sniktitt inn i andres familieliv? Innenfor begge 

kategoriene foreligger nesten ubegrensede muligheter for variasjon over miljø, 

persongalleriet og andre elementer. Det vil imidlertid være klart at selve ideen ”voyeur-

reality” ikke i seg selv vil nyte opphavsrettslig beskyttelse.

Den siste kategorien formater som selges er dramaer, situasjonskomedier (”sitcom”) og 

såper. Denne kategorien kjennetegnes ved at den er manusbasert og det brukes skuespillere. 

Kategorien har konseptuelt mye felles med filmverk. Denne kategorien vil i opphavsrettslig 

sammenheng skille seg noe ut fra de andre, ved at en bearbeidelse i mange tilfeller kun 

består i å oversette manus og finne nasjonale skuespillere og omgivelser. Det omsettes

  
31 www.frapa.org

www.frapa.org
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forholdsmessige få slike formater. Mest kjent er formatet ”Desperate Housewives”.32 Av 

økonomiske hensyn velger kringkastingsselskapet ofte heller å kjøpe den ferdige serien. 

Serien blir deretter kringkastet med undertekst eller med såkalt automated dialogue 

replacement  (ADR eller ”dubbing”). Denne kategorien vil kun unntaksvis behandles i den 

videre fremstillingen. Rettskildesituasjonen og debatten rundt TV-formater har i hovedsak 

dreid seg om gameshow- og realitygenren.

Som frembringelse består formatet av mange elementer som under visse forutsetninger vil 

kunne nyte opphavsrettslig beskyttelse. Et format er for det første i mange tilfeller en 

dramaturgi, spenningskurve eller bestemt handlingsforløp. I enkelte fjernsynsprogrammer 

legges det opp til at mennesker uten tv-erfaring i ekstreme situasjoner skal selv stå for den 

dramatiske utviklingen, for eksempel i realityprogrammer. Formatet innholder imidlertid 

mange elementer som fungerer som virkemidler for å styre utviklingen i et ikke-

manusbasert program. I de fleste tilfeller er formatets bibel ikke noe manuskript, men i 

detalj og presisjonsnivå kan bibelen sammenliknes og ofte overgå manuskripter. Slik 

situasjonen i TV-bransjen er, øker andelen TV-programmer som ikke er manusbasert. 

Bibelen er det produktet som gjør det mulig å produsere likeartete programmer over hele

verden. Bibelen fungerer for TV-programmer slik scenografi og lystspill gjør for 

forestillinger, ved at programmets elementer er satt i et fast system. Det er denne 

sammenstillingen som er TV-formatets viktigste verdi, og det er også denne

sammenstillingen som eventuelt er beskyttet.

  
32 Kjent som Frustrerte Fruer (TV2). Markedsført av Walt Disney Company og solgt til lokale produsenter i 

Argentina, Brasil, Colombia og Equador. Produseres der under navnet ”Amas de Casa Desperadas”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desperate_Housewives. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desperate_Housewives.
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3 Opphavsrettslig vern for TV-formater

3.1 Utgangspunkter for opphavsrettslig vern

For at noe rettslig skal betegnes som et åndsverk, må det oppfylle vilkårene i åvl. § 1 annet 

ledd. I dette kapittelet vil først de krav som ikke skaper spesielle problemer for TV-

formaters vedkommende kort bli behandlet. De krav som har vært hovedgjenstandene for 

debatten om opphavsrettslig vern for formater, vil bli drøftet under i punkt 3.4-3.5.

Bestemmelsen i åvl. § 1 lyder:

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. 

Med åndsverk forstås i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av 

enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 

1) skrifter av alle slag,  

2) muntlige foredrag,  

3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og 

pantomimer, samt hørespill,  

4) musikkverk, med eller uten tekst,  

5) filmverk,  

…   

12) datamaskinprogrammer,  

13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran.

TV-formater er ikke utrykkelig nevnt i oppramsingen i åvl. § 1 annet ledd nr. 1) – 13). Det 

er imidlertid klart at oppramsingen har begrenset verdi ved fastleggingen av hva som ligger 

i begrepet åndsverk:

”Det er på det rene at den nåværende eksemplifisering ikke er uttømmende, og at slik 

eksemplifisering heller ikke kan bli uttømmende i den nye lov.”33

  
33 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 11.
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TV-formater, og utstrakt omsetning av disse, var ikke en del av medie- og 

underholdningsbransjen da nåværende åndsverklov ble vedtatt.

Fremstillingen vil fort bli noe omfattende og subjektivt forankret dersom alle reelle og 

markedsmessige hensyn for og mot opphavsrettsvern skal drøftes. Innledningsvis skal det 

bare pekes kort på noen reelle hensyn som står mot hverandre ved vurderingen av om TV-

formater bør nyte opphavsrettsvern.  

Fra selgersiden pekes det ofte på investeringen av tid og ressurser i utviklingen av formatet. 

Formatet til ”Who wants to be a millionaire?” skal ha tatt mellom 2 og 3 år å utvikle.34

Videre er det klart at det i bransjen betales store summer for formater – uten at dette 

ubetinget betyr at noe er beskyttet opphavsrettslig. Fra kjøpersiden innvendes at man 

betaler kun for know-how, ikke formatrettigheter som sådan. Oppfatninger i bransjen er 

dog ikke avgjørende for den rettslige bedømmelse av TV-formaters stilling, spesielt i 

forhold til opphavsrettslige spørsmål. Like lite som selskapene kan kontraktsfeste at noe er 

et åndsverk, kan de avtale at noe ikke er det.

Det er på det rene at det både ligger betydelig kreativitet og originalitet bak en rekke av 

formatene. Bibelen som beskriver et slikt format er stort sett et svært omfattende dokument, 

med scenografi, grafikk, publikumsplassering, eventuell dialog, spilleregler og andre 

essensielle grep nøye beskrevet og satt i sammenheng.

Utvidelser av området for opphavsrettsbeskyttelse medfører alltid en viss 

konkurransehemmende effekt på området.35 I forhold til TV-formater er dette av svært 

aktuell interesse. Dette var blant annet avgjørende for flertallet i ”Oppotunity Knocks”-

saken, som pekte på det monopol som skapes ved opphavsrettsbeskyttelse. I avgjørelsen 

fant retten, The Privy Council, at formatet ”tydelig manglet” de konkrete tegn som skulle 
  

34 UfR 1999 side 1762 Østre Landsret ”Millionaire”
35 Jf. debatten om vern av bygningskunst.
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til for å oppnå slik sterk beskyttelse36. Formatet til talentprogrammet ble derfor ikke ansett 

som opphavsrettslig beskyttet. Svakheten ved dommen er at det ikke fra produsentsiden ble 

fremlagt noen manual eller bibel, slik at man søkte å definere formatet ut fra innholdet i de 

enkelte program.37 I tillegg vil hensyn til konkurransen i markedet bli ivaretatt ved å se hen 

til formatets originalitet eller mangelen på sådan. Ved bedømmelsen av vernets utstrekning 

vil slike hensyn også kunne være relevante.

Det kan derfor bli noe overilt å konkludere med at konkurransemessige innvendinger 

stenger for opphavsrettslig vern for TV-formater. Synspunktet bør heller være relevant ved 

bedømmelse om det konkrete TV-format har tilstrekkelig originalitet og verkshøyde slik at 

det ikke etableres for omfattende beskyttelse i forhold til den kreative innsats fra 

opphavsmannens side samt ved vurderingen av om det foreligger inngrep i 

opphavsmannens enerett.

Etter min oppfatning foreligger ingen tungtveiende reelle hensyn som taler for at formater 

som oppfyller kravene i åndsverkloven ikke skal nyte opphavsrettslig vern. At mange, 

kanskje langt på vei de fleste formater ikke vil oppfylle disse kravene betyr ikke at vern for 

et format kan utelukkes. Det kan og bør foretas en individuell vurdering av det enkelte 

format basert på de krav som stilles i åndsverkloven. Utgangspunktene for en slik 

vurdering vil være temaet i den videre fremstillingen.

3.2 Skaper et åndsverk – kravet til frembringelsesprosessen

Det oppstilles et krav for opphavsrettsbeskyttelse av frembringelsen at det fra 

opphavsmannens38 side må foreligge ”skapende innsats”, jf. åvl. § 1 første ledd. I forhold 

  
36 Green v. Broadcasting Corp. of New Zealand (BCNZ) R.P.C 1989 side 469 – 495 og 700 flg.
37 Grønbæk, TfR 2001 på side 74-75.
38 ”Den som skaper ett åndsverk”, åvl. § 1 første ledd jf annet ledd.
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til TV-formater skaper dette vilkåret ikke særlige problemer, og vilkåret skal etter norsk 

opphavsrettslig teori heller ikke tolkes spesielt strengt.39

Det må for det første være en fysisk person som har skapt verket. Opphavsmannens 

motivasjon eller oppfatning av verkets karakter er ikke avgjørende for om noe er skapt i 

relasjon til åndsverkloven. Verk som er blitt til ved distraksjoner, tilfeldigheter eller endog 

uhell kan like fullt være åndsverk i lovens forstand.40

Det hevdes at utvelgelseshandlinger alene ikke tilfredsstiller kravet til skapende innsats.41

Det vil for TV-formaters side være vanskelig å tenke seg et format som er blitt til ved kun 

utvelgelseshandlinger. Et mer naturlig eksempel er verk bestående av naturgjenstander, for 

eksempel stein eller skjell. Det er vanskelig å tenke seg ett format som kun består av 

utvalgte elementer, og i så tilfelle vil antallet utvelgelser og sammenstillingen av disse nok

tilsi at vi har med ”skapende innsats” fra opphavsmannens side å gjøre.

På den annen side selges det flere formater der det sentrale element nettopp er utvelgelse

(såkalte ”clip-shows”, programmer satt sammen av snutter, morsomme reklamer eller 

lignende). Et format hvor selve ideen er å velge blant mange betyr derfor ikke at formatet i 

seg selv er blitt til ved en utvelgelseshandling. Formatet i seg selv er blitt til ved en analyse 

av hva slags klipp som egner seg. Selve utvelgelsen er overlatt til brukeren av formatet, det 

vil si produsenten av programmet.

I likhet med utvelgelseshandlinger står også rene oppdagelser som eksempler på handlinger 

som alene ikke tilfredsstiller kravet til ”skapende innsats”. Det er imidlertid lite aktuelt at 

noen oppdager et TV-format som ikke på en eller annen måte er skapt av menneskehender.

  
39 Rognstad, Fragmenter 2004, side 19-20.
40 Rognstad, Fragmenter 2004 side 20.
41 Rognstad, Fragmenter 2004 side 20-21.
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3.3 På det vitenskaplige, kunstneriske eller litterære område

Skillet mellom ”litterært, kunstnerisk eller vitenskaplig verk” har kun betydning i forhold 

til enkelte låneregler i åvl. §§ 17 – 18. Lånereglene vil ha liten praktisk betydning i forhold 

til TV-formater. For denne fremstillingens del er det ikke avgjørende om man sier formatet 

er et kunstnerisk eller litterært verk. Dersom en frembringelse skal være et åndsverk, må 

den imidlertid være enten et vitenskapelig, kunstnerisk eller litterært verk, jf. 

åndsverkloven § 1 annet ledd.

Allerede i den etterfølgende oppramsingen ser man at det trekkes videre rammer for 

begrepene enn den dagligdagse betydningen av dem. Når denne oppramsingen heller ikke 

er utømmende, er det klart at formuleringen ”litterærere, kunstneriske eller vitenskapelige 

verk” ikke trekker noen klar grense for hva som ligger i det rettslige begrepet åndsverk.

Departementet uttaler om oppramsingen i åvl. § 1 annet ledd, som har sin bakgrunn i den 

gamle åndsverkloven42 at:

”Det er på det rene at den nåværende eksemplifisering ikke er uttømmende, og at en slik 

eksemplifisering heller ikke kan bli uttømmende i den nye lov. Det er imidlertid ikke 

tvilsomt at en slik oppregning som den i nåværende lovs § 2, gjør loven enklere å forstå for 

legfolk. Når legfolk har bruk for å lese loven, og flere og flere berøres i våre dager av 

denne lov, er det en stor fordel at selve lovteksten gir en så allsidig orientering om hva 

slags verk som er beskyttet, som den en finner i någjeldende § 2.”43

Rognstad peker på at begrepene kan være nyttig for å lede tankene i ”retningen for hva 

som beskyttes etter åndsverklovens kap. 1”.44 At et TV-format etter den vanlige dagligtalen 

ikke er noe som plasseres i kjerneområdet for kunst, litteratur eller vitenskap har derfor 

ikke avgjørende betydning for vurderingen om konseptet nyter opphavsrettslig vern. Slike 
  

42 Lov om åndsverker av 6. juni 1930 nr 17 (opphevet).
43 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 12 flg.
44 Rognstad, Fragmenter 2004, side 23.
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ikke-uttømmende oppramsinger fra lovarbeid der lovgiver ikke forutså den videre utvikling 

kan ikke være avgjørende. Samfunnsutviklingen tvinger i mange tilfelle fram en ytterligere 

begrepsavklaring.

Da forarbeidene til åndsverkloven45 ble utarbeidet ble det under høringsrunden reist 

spørsmål om ”televisjonsverk” skulle være en del av eksemplifiseringen i § 1 annet ledd nr. 

1) - 13). Komiteen utalte:

”At et åndsverk fremstilt for fjernsyn går inn under loven, kan det overhodet ikke være 

noen tvil om. Da ”televisjonsverk” etter alminnelig språkbruk nærmest måtte være en 

betegnelse for det samlede programprodukt som fremstiller seg på skjermen i 

fjernsynsvirksomheten, ville det for øvrig være sannsynlig at en utforming av 

eksemplifikasjon i den antydede retning måtte lede tanken hen på en beskyttelse for 

programprodusenten i Norsk Rikskringkasting, og ikke på at det, som - tilsiktet - skulle 

gjelde den beskyttelse som tilkommer forfattere, dramatikere, bildende kunstnere, 

komponister og filmkunstnere i forbindelse med verk for televisjon registrert på film.”46

Begrunnelsen for å unnlate ordet ”televisjonsverk” var at en slik eksemplifisering i 

oppramsingen i åndsverkloven § 1 annet ledd ville være for snever til å trekke rammen for 

beskyttelse av frembringelser for TV.

Hva som ligger i avgrensningen mellom litterære, vitenskaplige og kunstneriske verk

fremstår for de aller fleste tilfeller som relativt klart. For TV-formater er det imidlertid ikke

like klart. Det vil for det første være avhengig av hva slags programtype det dreier seg om, 

men det vil i de aller fleste tilfeller være riktig å snakke om ”kunstneriske verk.” Det kan 

på mange måter sammenliknes med brukskunsten, på den måten at TV-formatene også 

  
45 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960).
46 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 14 flg.
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befinner seg ”på et område, hvor tekniske, praktiske, funtionsmæssige og kommercielle 

forhold gør sig gældene og hvor stærk konkurrence er ønskelig.”47

Brukskunst kan etter norsk rett nyte opphavsrettslig vern. Vurderingen av vernets 

utstrekning og verkshøydevurderingen bør imidlertid reflektere at forarbeidene til både 

åndsverkloven og Innstilling til lov om mønster 1967 legger opp til et smalt vern på 

brukskunstens område:

”Et sterkt moment her er også at brukskunstgjenstander gir utformeren et langt mindre 

spillerom enn andre verker, slik at det kan synes betenkelig å gi en opphavsmann en så 

langvarig enerett som åndsverkloven gir.”48

Mønsterlovkomiteen gikk allikevel inn for at brukskunsten skulle nyte opphavsrettslig 

vern, såfremt man i rettspraksis klarte å ”opprettholde de relativt strenge krav om 

kunstnerisk og individuelt preg som hos oss har vært stilt til den brukskunst som skal gis 

opphavsrettslig vern.”49

At frembringelsen er funksjonell og markedmessig drevet, kan på denne bakgrunn ikke sies 

å stenge for at noe skal nyte opphavsrettslig vern. Imidlertid vil graden av funksjonalitet 

være viktig ved verkshøyde- og krenkelsesvurderingen.50

Etter dette må det legges til grunn at TV-formater kan regnes som ”kunstneriske verk”, jf. 

åvl. § 1 annet ledd. TV-formater er derfor en frembringelse innenfor det området som kan 

vernes etter åvl. § 1.

  
47 Deichmann, Programkoncepter side 153.
48 Innst. O. XI (1960-1961) side 11.
49 Innstilling til lov om mønster 1961 side 39.
50 Rognstad, Fragmenter 2004, side 37.
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3.4 Formatets ytre realitet – kravet til fiksering eller manifestasjon

3.4.1 Utgangspunkt

Åvl. § 1 må tolkes slik at det skilles mellom ideen og formen eller utrykket ideen har fått. 

Dette omtales gjerne som at verket må ha et ytre manifest, dvs. en form for fysisk utrykk. I 

internasjonal opphavsrett betegnes skillet gjerne som skillet mellom ”idea” og 

”expression”.

Det er en grunnsetning i opphavsretten at verk kun nyter vern i dets konkrete form eller 

utrykk. Ideen eller motivet er ikke vernet etter opphavsrettslige regler. For TV-formater har 

dette vist seg å være et avgjørende argument for å nekte vern, blant annet for retten i den 

danske ”millionær”-saken.51

Spørsmålet er om en slik kategorisk avvisning av opphavsrett kan anvendes på TV-

formater. I den forbindelse vil fremstillingen søke å klarlegge det nærmere innholdet av 

ide- og uttrykksbegrepet slik de benyttes i norsk rett, og hvilken gyldighet argumentet har i 

forhold til TV-formater.

Formatet i seg selv balanserer på grensen mellom ”ide” og ”verk”, avhengig av hva en 

legger i begrepene format, ide, verk, utrykk og konkret. Som tidligere pekt på innholder 

TV-formater når de omsettes både ”the underlying concept” og ”the developed idea”.52

Peter Lambert avfeier i sin artikkel i NIR 2001 side 387 hele debatten for dansk retts 

vedkommende ved å hevde at TV-formater ikke har konkret utrykk, men kun er en ide.

Standpunktet har bakgrunn i rettens avgjørelse i den danske ”Millionaire”-saken53.

  
51 UfR 1999 side 1762 Østre Landsret 
52 Nyhus, Foredrag 14. februar 2005.
53 UfR 1999 side 1762 Østre Landsret
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Stenvik synes å være av samme oppfatning hva angår TV-formaters opphavsrettslige vern i 

norsk rett. Han tilføyer imidlertid:

”Dette betyr at de såkalte konsepter eller formater neppe vil nyte noe vern som går ut over 

den beskyttelse de har som filmverk, brukskunst eller lignende”.54

Stenvik synes å være å forstå slik at TV-formater kan nyte opphavsrettslig vern som 

brukskunst eller filmverk. Dette kan synes å stå i et motsetningsforhold til standpunktet om 

at TV-formater ikke kan være tilstrekkelig fiksert før de er spilt inn. Det er ikke klart at 

opphavsrettslig vern av brukskunst er avskåret fordi verket ikke er endelig fiksert. 

Gunnar Karnell tar til orde for at et slikt standpunkt kan føre til feilslutninger, og i beste 

fall er idebegrepsbasert argumantasjon kun et utgangspunkt for videre analyse:

”Som jag straks skal återkomma till är all idèbegreppsbaserad argumentation kring 

programkoncept ”off the point”; de är m.a.o. inte adekvata för den diskussion om 

uphovsrättslig skyddförtjänthet som är at före.”55

Deichmann hevder også at idebeskyttelsessynspunkter ikke kan avskjære 

opphavsrettsbeskyttelse for TV-formater, og hevder at et slikt synspunkt dreier seg om en 

uriktig forståelse av format/konsept-begrepet:

”Ved således at kombinere en korrekt forståelse af idéprincippet med en rigtig forståelse 

af, hva et programkoncept er for et fænomen, må idébegrebsbaseret argumentasjon mod en 

ophavsretslig programkonceptbeskyttelse afvises”.56

  
54 TFF 2002 side 438 på side 523.
55 Karnell, FS Stig Strømholm 1997, side 491.
56 Deichmann, Programkoncepter 2002, side 244-245.
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Det står etter dette klart at forståelse av spørsmålet om idebegrepsbasert avvisning av 

opphavsrettsvern for TV-formater krever både en analyse av hva TV-formater 

opphavsrettslig sett kan sies å bestå av og det nærmere innhold av idebeskyttelseslæren.

3.4.2 Skillet mellom ide og utrykk

Skillet mellom ide og utrykk er relevant og i mange tilfelle avgjørende i forhold til TV-

formaters opphavsrettslige vern. Det har blitt lagt til grunn at et TV-format kun er en ide og 

ikke har et tilstrekkelig konkret utrykk i flere sentrale rettsavgjørelser som har nektet TV-

formater opphavsrettslig vern. Dette gjelder først og fremst den danske ”Millionaire”-

avgjørelsen57 og den tyske ”Kinderquatsch mit Michael”-avgjørelsen.58 Avgjørelsene 

analyseres i punkt 3.4.6 og 3.4.7.

Skisser og planer har også vern, det er ikke noe krav om at verket er endelig fiksert (som 

typisk vil være ved innspilling av det endelige programmet).59 Spørsmålet er ikke om slike 

skisser og planer har opphavsrettslig vern, men heller hvor langt dette vernet strekker seg 

for eksempel mot bearbeidelser. Innspilling av TV-programmer må for eksempel sees som 

en fremføring av planen (manus, skissen, konseptet). Å snakke om et krav til fiksering er 

også egnet til avstedkomme direkte feil resultater i mange sammenhenger, for eksempel for 

utøvende kunstnere. Fiksering betyr ikke at verket må være endelig fiksert, det kreves kun 

”fysisk manifestasjon” eller ”ytre realitet”.

Stenvik bruker utrykket ”fysisk manifestasjon”60, mens Rognstad61 benytter seg av 

forarbeidenes utrykk ”ytre realitet”.62 Om det er tilsiktet noen realitetsforskjell mellom 
  

57 UfR 1999 side 1762.
58 Bundesgerichtshof, NJW 2003 side 2828. ”Kinderquatsch” kan best oversettes med ”tull for barn” eller 

lignende.
59 Norsk Lovkommentar v. Straj Vyrje, note 1.
60 TFF 2002 side 483 side 522 flg.
61 Rognstad, Fragmenter 2004 side 21
62 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 10-11
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disse begrepene synes uklart. Begrepet ytre realitet omfatter under enhver omstendighet det 

som vil være omfattet av en fysisk manifestasjon, men slikt sammenfall er ikke like klart 

den andre veien, for eksempel ved tekst som kun er lagret på elektroniske medium. I 

forhold til hvorvidt TV-formater har en ytre realitet, er ikke distinksjonen avgjørende. For 

klarhetens skyld vil det som drøftes i dette avsnittet omtales som kravet til en ”ytre 

realitet”.

Spørsmålet berører grunndiskusjonen om hva et åndsverk kan sies å være. Dette kan ikke 

sies å være klart definert i norsk opphavsrett.63 Det uttales av Rognstad at ”Det er neppe 

nødvendig å sette seg inn i hele den noe filosofisk pregede debatt om opphavsrettens 

verksbegrep i nordisk rettslitteratur for å kunne forstå – og ikke minst praktisere –

opphavsrett. Men diskusjonen kan være en nyttig påpekning av at forestillingen av verket 

som en fast definerbar størrelse som kan sammenliknes med en fysisk gjenstand ikke 

nødvendigvis er holdbar, og i alle fall kan bidra til å tilsløre vesentlige forskjeller mellom 

tingsrett og åndsrett.”64

I forhold til TV-formater er det imidlertid nødvendig å dvele noe ved hva som utgjør den 

immaterielle størrelsen ”verket”.  På tross av kravet om en viss fysisk uttrykksform, er det 

helt på det rene at åndsverket som sådan ikke er en fysisk gjenstand. Helt fra Knophs tid 

ble det fastslått at det må 

”sondres mellem det immaterielle verk som er rettens gjenstand, og dets enkelte 

eksemplarer eller uttrykksmidler, som er vanlig eiendomsrett underkastet. Denne 

sonderingen går igjen gjennom hele åndsretten. (…) Dette må dog ikke misforståes derhen 

at gjenstanden for åndsrettighetene er mindre virkelige enn rettsobjektene i tingsretten, 

nærmest romantisk hjernespinn eller likefremme fiksjoner. Åndsverkene og opfinnelsene er 

realiteter fullt så gode som tingene, skjønt ikke av legemlig natur.”65

  
63 Rognstad, Fragmenter 2004, side 17.
64 Rognstad, Fragmenter 2004 side 17.
65 Knoph, Åndsretten 1936 side 8-9
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I forarbeidene til gjeldende åndsverklov66 blir det sett som en forutsetning for vern at det 

foreligger en ”ytre realitet” – formuleringen er hentet fra Knoph. I fortsettelsen står det 

imidlertid at den ”ytre realitet” innebærer noe:

”som kan løses fra opphavsmannens personlighet, og dertil har en viss blivende karakter, 

slik at den kan reproduseres eller meddeles andre.”67

For TV-formater beskriver Stenvik tilstanden slik at vernet må ”ta utgangspunkt i en fysisk 

manifestasjon – eventuelt flere – av konseptet (verket), dvs. i et eksemplar som for TV-

formater kan være selve filmopptaket, og for andre forretningskonsepter selve 

forretningsstedet eller avbildninger av dette.”68

Det er altså klart at det stilles krav om at åndsverk, herunder TV-formater, har en 

tilstrekkelig ”ytre manifest”. Det er imidlertid etter min mening ikke dekning i de 

foreliggende rettskilder for å hevde at kravet til ytre manifest skal tolkes slik at kun 

sluttproduktet for en ide er vernet.

3.4.3 Idebeskyttelse i opphavsretten

Innenfor brukskunstområdet og industridesign anvendes argumentet om at en frembringelse 

ikke har opphavsrettslig vern dersom den kun verner ideen annerledes.

Den danske avgjørelse om rillemotivet i Langliniebestikket69 er blant annet av Deichmann 

tolket slik at det velkjente og opphavsrettslige frie motivet – riller på bestikket - ble 

bearbeidet av designeren på en slik måte at han hadde opphavsrett til frembringelsen:

  
66 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 11 flg.
67 Knoph, Åndsretten 1936 side 63-64
68 Stenvik, TFF 2002 side 483 side 523
69 U 1961 side 1027 H
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”Med den dom kan man sige, at idéer er frie, men bearbejdede, udviklede idéer er 

beskyttede. Hvor meget bearbejdelse, der skal til, afhænger af originalitetskravene.”70

Synspunktet kan også finnes igjen i eldre norsk brukskunstpraksis, i en avgjørelse fra Oslo 

Byrett 2. februar 1967, kalt Skurdal-dommen. Dommen er gjengitt i NIR 1968 s. 227 –

232.

Retten kom til at to nøkkelbeslag var å anse som en frembringelse som nøt opphavsrettslig 

beskyttelse, og at de to nøkkelbeslagmodeller utformet av saksøkte utgjorde en krenkelse 

av opphavsmannen Skurdals enerett. Utformingen var ganske lik, men det var enkelte 

forskjeller i måten beslagene hadde blitt stanset ut på, og noen detaljer var gitt forskjellig 

utforming på de forskjellige modellene. Det var også noen forskjeller i materialvalget og 

produksjonsmåten. Sentralt stod et likhetstrekk som hovedsakelig hadde sammenheng med 

grunnmotivet i utførelsen, et hjertemotiv:

”Det er riktignok så at grunnmotivet – det såkalte hjertemotiv – som er utnyttet i det store 

beslag, også tidligere har vært brukt innen kunstsmedfaget, men Skurdal har gitt motivet en 

særegen og personlig utforming som adskiller dette fra de tidligere kjente former og på en 

slik måte at det innebærer en kunstnerisk innsats og nyskapning fra hans side. En legger da 

særlig vekt på uttegningene, dimensjoneringen og sammensetningen av motivet, som på den 

ene side viser en klar kunstnerisk oppfatning og på den annen side adskiller motivet fra 

andre kjente utforminger av hjertemotivet.”71

I begge avgjørelsene pekes det på at en ide eller et motiv er grunnlaget for utformingen, og 

at denne ideen i seg selv er fri til bruk. Det som er beskyttet er den konkrete utformingen av 

ideen. For programformater vil det i de aller fleste tilfeller også være en fri ide som er gitt 

en konkret utforming. Deichmann bruker reality-formater som eksempel:
  

70 Deichmann, Programkoncepter 2002 side 206.
71 Gjengitt i NIR 1968 side 231.
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”Her har én og samme idé (placering af en række mennesker i nogle bestemte omgivelser, 

overvågning af disse, bedømmelse af deres præstationer særligt med hensyn på konflikten 

mellom individ og gruppe og afslutningsvis kåring af en vinder) fundet udtryk på i hvert 

fald tre forskellige måder: ”Robinson, ”Baren” og ”Big Brother”, der trods 

sammenfaldende idegrunnlag ikke fremtræder ens.”72

Dataprogrammer er regnet som litterære verk etter åvl. § 1 annet ledd nr. 12. Punktet kom 

inn i åndsverkloven fra det såkalte edb-direktivet, om opphavsrett til dataprogrammer, 

direktiv 91/250/EØS73. Spørsmålet om beskyttelse av ideen eller det konkrete uttrykk for 

datamaskinprogrammer ble ikke drøftet i forarbeidene ved implementering av direktivet, 

Ot.prp.nr.33 (1989-1990) Opphavsrett og edb. På side 4 er datamaskinprogram definert 

slik:

”Et datamaskinprogram gjør det mulig å styre en datamaskin slik at den utfører bestemte 

oppgaver. Datamaskinprogrammene består av et sett instruksjoner skrevet i 

programmeringsspråk.”

Dataprogrammer kan på enkelte områder tjene som sammenliking for TV-formater. Det er 

et moderne og funksjonelt betinget produkt, utviklet med hovedsakelig kommersielle 

interesser for øyet. I tillegg er dataprogrammene, i likhet med TV-formatene, en form for 

veiledning og instruksjon på hvordan visse resultater skal oppnås.

Ideen bak et dataprogram er imidlertid ikke opphavsrettslig beskyttet. Direktivets art. 1 nr. 

2 lyder:

  
72 Deichmann, Programkoncepter 2002 side 207.
73 I det følgende vil den danske utgaven brukes, publisert i EF-Tidende nr. L 122 af 17/05/1991 side 42 – 46.
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”Beskyttelsen i henhold til dette direktiv finder anvendelse paa enhver form, hvori et edb-

program udtrykkes. Idéer og principper, som ligger til grund for de enkelte elementer i et 

edb-program, herunder saadanne idéer og principper, som ligger til grund for dets 

graenseflader, nyder ikke ophavsretlig beskyttelse efter dette direktiv.”

I denne sammenheng må det også pekes på uttalelsene om ide og utrykk i direktivets fortale 

punkt 12, 13 og 14: ”for at undgaa tvivl skal det praeciseres, at det kun er et edb-programs 

udtryksform, der er beskyttet, og at de idéer og principper, som ligger til grund for 

elementerne i et edb-program, herunder dem, der ligger til grund for graensefladerne, ikke 

nyder ophavsretlig beskyttelse i henhold til dette direktiv;

i overensstemmelse med dette ophavsretsprincip er idéer og principper, i det omfang logik, 

algoritmer og programmeringssprog omfatter disse idéer og principper, ikke beskyttet i 

henhold til dette direktiv;

i henhold til medlemsstaternes lovgivning og retspraksis og de internationale 

ophavsretskonventioner skal saadanne idéers og princippers udtryksform beskyttes 

ophavsretligt;”

Det kan slås klart fast at de ideer som ligger til grunn for et datamaskinprogram, ikke er

beskyttet. Dette kalles ofte algoritmen. Schovsbo forklarer det på denne måten:

”Ophavsretten beskytter aldrig ideer, principer eller lignende, kun konkrete 

fremtrædelsesformer. Det, man kalder algoritmen, dvs. programmets generelle princip og 
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struktur, forstået som den sammenhængende, men trinvise principielle fremgangsmåde til 

løsning af et problem, nyder ingen ophavsrettslig beskyttelse.”74

I samme fremstilling slås det også fast at:

”Det er navnlig vigtig at mærke sig, at fremtrædelses- eller lagringsformen er uden 

betydning. Der kan hævdes ophavsret til programmet, hvad enten det fremtræder som 

umiddelbart læselig, eller det ”kun” foreligger i maskinlæsbar stand (i henholdsvis kilde-

eller objektkode).”75

Kravet til fiksering er videre ikke spesielt strengt. Det er hevdet i dansk teori at ”enhver 

konkretisering af ideinnholdet (algoritmen), som hæver sig over det aldeles banale, kan 

nyde beskyttelse.”76

Dette relativt lave kravet til fiksering må gjelde også i norsk rett, siden direktivet gir 

anvisning på et nettopp lavt krav om fiksering. I fortalens punkt 7 heter det:

”i dette direktiv omfatter betegnelsen ”edb-program” programmer i enhver form, herunder 

programmer inkorporeret i datamater; betegnelsen omfatter ogsaa forberedende 

designarbejde, der foerer til udviklingen af et edb-program, under forudsaetning af at det 

forberedende arbejde er af en saadan karakter, at et edb-program paa et senere stadium 

kan vaere resultatet heraf”

Direktivet åpner altså for at forberedende arbeider har vern som datamskinprogram. 

Programmets algoritme eller struktur – som etter idebegrepslærens system ikke nyter 

opphavsrettslig vern – er vernet som datamaskinprogram ved fiksering i uferdig form eller i 

en form for manual. En slik manual vil på mange måter kunne sammenliknes med en 
  

74 Koktvedtgaard v. Schovsbo, Lærebog 2005, side 78.
75 Koktvedtgaard v. Schovsbo, Lærebog 2005 side 76.
76 Scmidt, Teknologi og Immaterialrett, side 162.
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produksjonsbibel som utarbeides i forbindelse med utviklingen av de fleste TV-formater. I 

tillegg tar direktivet inn over seg det at å knytte verksvurderingen tett til betraktninger 

omkring hvor langt skapelsesprosessen er kommet er en lite heldig avgrensningsmåte for 

hva som nyter opphavsrettslig vern. 

Både dataprogrammer og brukskunstområdet har mange viktige fellestrekk med området til

TV-formater, selv om frembringelsene er svært forskjellige. Blant annet hensynet til 

konkurranse i markedet og kommersielle hensyn som muligheten for omsetningen av 

produktene, og den innvirkning disse elementene har på opphavsmannens valgmuligheter.

Deichmann peker videre på at det i alle tilfelle er snakk om idebaserte produkter. Det er 

også mange felleshensyn som gjør seg gjeldene i den prosessen som leder frem til det

ferdige datamaskinprogram, TV-format eller designprodukt.77

Oppsummeringsvis beskrives sammenlikningen og anvendelsen av idebegrepslærens 

argumentasjon for dataprogrammer og TV-formater på denne måte:

”Også her må gjælde, at fællestræk ved værkstyperne bør udmønte sig i fællestræk ved den 

retlige placering og behandling, og min konklusjon på sammenligningen af disse to 

kategorier af intellektuelle frembringelser er derfor, at der ikke er nogen åbenbar logik i, 

at edb-programmer nyder ophavsretlig beskyttelse, mens programkonceperne ikke gør. På 

området for edb-programmer er det lykkedes å undgå, at idébegrepet forplumrer tingene, 

mens dette enda ikke er tilfældet på området for programkoncepter. Ophavsretten på 

området for edb-programmer er således egnet som forbillede for en retlig beskyttelse af 

programkonceperne.”78

En slik sammenlikning kan i alle tilfelle tjene til å peke på at det rettsteknisk er lite 

betenkelig å avgjøre TV-formaters opphavsrettslige status etter en vurdering i tråd med 

  
77 Deichmann, Programkoncepter 2002 side 210.
78 Deichmann, Porgramkoncepter 2002 side 210.
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grunnsystemet i åndsverkloven og at en bør se hen til beslektede rettsområder ved 

vurderingen.

At idebegrepsbasert argumentasjon ikke i det hele tatt er relevant ved fastleggelsen av edb-

programmers rettslige vern, er å strekke tolkningen av fortalen og edb-direktivets art. 1 

langt. Men direktivet er ikke å forstå slik at ting som er basert på ideer ikke nyter 

opphavsrettslig vern. Direktivet sier kun at ideen ikke er vernet, men at utformingen av 

ideen er vernet. Dette stemmer også godt med ordlyden i art. 1 nr. 2. At enkelte deler eller 

grunnlaget for en frembringelse ikke nyter opphavsrettslig vern, betyr ikke at den større 

helhet, sammenstilling eller bearbeidelse som elementet inngår i, er avskåret fra 

opphavsrettslig vern. Det er bedre å se bort fra de ubeskyttede elementer ved avgjørelsen av 

vernets utstrekning. Et slikt synspunkt har også mye for seg ved vurderingen av 

frembringelser i form av TV-formater. 

3.4.4 Strukturbeskyttelse kontra idebeskyttelse

Ved vurderingen av om et TV-format kun er en ide eller en frembringelse i konkret form er 

det avgjørende hva formatet kan sies å beskrive.

Deichmann peker på at formater består av en systematisk samling immaterielle eller 

meningsbærende elementer.79 Det er tidligere pekt på at opphavsretten beskytter slike 

sammenstillinger, både av uoriginale og originale elementer. Beskyttelsen kan søkes både 

etter åvl. § 1 og § 5 for samleverk. Det er også klart at den verdien som ligger i TV-

formatet og den kreative innsats som er lagt ned dreier seg om å kombinere flere beskyttete 

og ubeskyttete elementer på en gitt måte. Ved at det er sammenstillingen av elementer som 

eventuelt nyter vern som TV-format, bør spørsmålet dermed være når selve 

sammenstillingen har et tilstrekkelig ytre manifest.

  
79 Programkoncepter 2002, side 157 – 158.
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3.4.5 Bibelen som strukturens ytre realitet

På denne bakgrunn bør man reise spørsmålet om hva som er tilstrekkelig ytre realitet av 

åndsverket. I forhold til TV-formater er dette spesielt relevant i forhold til bibelen, jf. punkt 

1.3.2. Selve sammenstillingen av elementer, karakterer osv. bør kunne være tilstrekkelig 

fiksert ved en slik produksjonsbibel – det er klart at for eksempel et manuskript nyter vern 

mot filmatisering. På den annen side vil arbeidstegninger ikke gi vern for selve produktet 

som er avbildet eller måten å lage det på. Et TV-format ligger i grenselandet mellom disse 

tilfeller.

I avgjørelsen publisert i Rt. 1957 side 275 ”Flaggermusen” slår Høyesterett klart fast at 

bearbeidelser og gjengivelser kan forekomme i ”annen kunstnerisk form”.80 Retten pekte på 

at originalverket, ”Le Revillion”, var gjengitt i tekstboken til operetten Flaggermusen. 

Avgjørende for retten var at ”intrigen, personene og inndelingen i akter er de samme, og at 

det for øvrig er overensstemmelse fra scene til scene.”81

Det som var beskyttet i ”Le Revellion” i denne sammenheng var at elementene intrigen, 

personene og inndelingen var sammenfallende, strukturen i verkene var lik. En 

produksjonsbibel for et TV-format vil også være slike elementer satt i system.

De produksjonsbibler som foreligger for dagens TV-formater er svært detaljert utformet. 

Det vil i mange tilfeller vil være tilstrekkelig ”ytre realitet” over en slik bibel som beskriver 

grundig hvordan de opphavsrettslig relevante elementene i et tv-program er satt sammen. 

Spørsmålet må derfor bli om denne bibelen kan sees på som fiksering av åndsverket 

”formatet”.

Karnell skriver82 at ”redogjörelse av hithöreande slag kan typisk sett bestå i en manual, 

sådan som gängse förekommer till underlag för TV-spel. Att det från program til annat 
  

80 Rt. 1957 side 275 på side 277.
81 Rt. 1957 side 275 på side 277.
82 Karnell, FS Stig Strömholm 1997, side 514
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inngår varierande ingredienser bland övriga är betydelseslöst, så länge vad som 

förekommar uppfattas som resultat av originelt nyskapanda och – för programkonceptets 

upphovsrättsskydd som för just detta – så som därvidlag något för flera program 

gemensamt.”

I den grad man sier at TV-formatet hovedsakelig er sammenstillingen av elementene i 

programmet, vil denne sammenstillingen allerede ha kommet til utrykk i 

produksjonsbibelen. Det avgjørende for TV-formaters kommersielle og 

underholdningsmessige suksess er sjelden det konkrete estetiske utrykk i form av lyd, bilde 

og scenografi, men oftere de karakteristiske elementer som sosiale og fysiske utfordringer, 

omgivelser og handlingsforløp.

3.4.6 ”Vil du bli millionær?”-saken

Norsk rettspraksis har som nevnt ikke blitt forelagt spørsmålet om opphavsrett til TV-

formater. Mye av den juridisk teoretiske debatten rundt opphavsrettslig vern for TV-

formater har bakgrunn i den danske ”Who wants to be a millionaire”-avgjørelsen83. Det er

derfor på sin plass med en kort gjennomgang av saken og de synspunkter og argumenter, 

hovedsakelig i dansk rettslitteratur, som har kommet opp i kjølvannet av den. Det kan på 

bakgrunn av avgjørelsen pekes på en del elementer som også er relevant ved fastleggelsen 

av norsk rett på området.

Saken dreide seg om ”hvovidt udsendelsen ”Who Wants To Be A Millionaire” er beskyttet 

efter ophavsrettsloven eller markedsførings, og herefter om, hvorvidt rekvisiti program 

”Kvit eller Dobbelt” er en krænkelse av rekvirentens eventuele ret.”84

Saksøkte, Danmarks Radio, hadde kringkastet et spørreprogram kalt ”Kvit eller dobbelt”. 

Dette programmet hadde en del fellestrekk med det populære programformatet ”Who wants 

  
83 UfR 1999 side 1762 ØL
84 UfR 1999 side 1762 på side 1762
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to be a millionaire?”, som på det tidspunkt ikke var vist på dansk TV. Celeador 

Productions, utvikleren av Millionaire-formatet, saksøkte Danmarks Radio. Saksøkeren 

hevder at kringkastingen av programmet stred både mot opphavsrettslige og 

markedsføringsrettslige regler. 

Fra saksøkte ble det anført at ”det er vigtigt at sondre mellem et ”TV-format” og et TV-

program. Et ”TV-format” er retningslinierne for hvordan er TV-program er opbygget. Et 

”tv-program” er programmets konkrete fysiske udtryk. Et TV-format kan ikke nyde 

ophavsretlig beskyttelse, medens et ”TV-program” godt kan være beskyttet.”85

Saksøktes prinsipale anførsel er ikke beskrevet noe ytterligere i dommen, bortsett fra at det 

omtales senere som ”Det grundlægende princip i ophavsretsloven”. Retten konstaterer også 

svært kort at Danmarks Radio gis ”medhold i, at der ikke kan ydes beskyttelse efter 

ophavsrettslovens for et værks idèindhold, dets motiv eller almene principer”.86

 

Det virker som retten legger til grunn at kun sluttproduktet kan være det fysisk utrykket, og 

alt annet som leder opptil dette kun er ”ideer og principer”. Resonnementet har i mine øyne 

svakheter dersom man ser for seg for eksempel et skuespill eller en ballettforestilling. For 

skuespillets del vil et slikt utgangspunkt kunne bety at manuskriptet ikke er vernet mot at 

det blir brukt som grunnlag i for eksempel en opera. Manuskriptet er ikke vernet, fordi det 

kun representerer ”ideer og prinsipper” som ligger til grunn for skuespillet eller operaen. 

Resonnementet kan føre til feil resultater. Det kan også stilles spørsmål om det er i henhold 

til kravet i Bernkonvensjonens artikkel 2 nummer 2 jf. nummer 1. Løsningen som er valgt i 

edb-direktivet (dir.91/250) peker også i motsatt retning, jf. direktivets fortale punkt 7.

Avgjørelsen har som nevnt over vært gjenstand for debatt, hovedsakelig i dansk 

rettslitteratur. Torben Steffensen i UfR 2000B s 19687 peker på at 
  

85 UfR 1999 side 1762 på side 1766
86 UfR 1999 side 1762 på side 1766-67
87 Steffensen var forøvrig prosessfullmektig for rettighetshaver i overnevnte sak.
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”en generell og kategorisk afvisning af en ophavsretsbeskyttelse af formater vil dels være 

forkert og en alvorlig trussel mod den naturlige retlige udvikling, der sker med tiden til 

beskyttelse af væsentlige økonomiske interesser, der er til nyudvikling af værker og 

fremtrædelsesformer i relation til eks. udvikling og produktion af nye tv-programmer. 

Formater, således som disse fremtræder i dag, er ikke kun en ide, men der er oftest tale om 

en kreativ, intellektuell og selvstændig indsats over en ikke ubetydelig udviklingsperiode 

med stedse betydlige opmærksomhet, der ender med formatets endelige skriftlige 

udforming. En virkeliglighedstilpasset ophavsretlig anskuelse af formater må medføre, at et 

format er ophavsretlig beskyttet, hvis det er tale om et værk, der er originalt.… Det har i 

teorien vært anført, at formater ikke nyder ophavsretsbeskyttelse. Denne betragtning er 

ikke tidsvarende og er for unyanceret. Det er nødvendig at foretage en konkret individuell 

vurdering af det enkelte skriftlige format med henblikk på at vurdere, om det pågældende 

har den tilstrekkelige originalitet til at nyde ophavsretlig beskyttelse.

Spørsmålet er således efter min opfattelse ikke om formater generelt kan nyde ophavsretlig 

beskyttelse. Dette er efter min opfattelse utvivlsomt tilfældet. Spørgsmålet er snarere, om et 

konkret foreliggende format er tilstrækkelig originalt.”88

Steffensen er således i tråd med Gunnar Karnells oppfatning i Festskrift til Stig Strömholm 

1997, der han oppsummeringsvis skriver:

”Enligt min mening vor ett kategoribestämt förekande av upphovsrättskydd for för tv-spels 

programkoncept ett allvorlig brott mot en rättsutveckling till skydd för betydande 

ekonomiska intressen och till nackdel för utvecklingen av originaltetsutveckling i 

framställning av de tv-relaterade produkter som det här er fråga om.”89

  
88 UfR 2000B, side 196 flg.
89 Karnell, FS Stig Strömholm 1997 side 515-516.
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Karnell og Steffensen peker på at den utvikling som skjer i underholdningsbransjen peker 

mot at TV-formater ikke kategorisk kan regnes som kun ideer uten opphavsrettslig vern.  

Begge mener også at den kreative innsats som ligger bak et TV-format bør nyte 

opphavsrettslig vern på linje med andre frembringelser. 

I norsk teori har oppfatningen i ”Millionær-saken”, UfR 1999 side 1762, blant annet 

kommet til utrykk hos Stenvik, Tidsskrift for Forretningsjuss 2002 side 438, på side 522-

523. Stenvik slutter seg til det synspunkt formulert av Peter Lambert om at et format kun er 

”de principer, som styrer tv-programmet, og ikke er ophavsretlig beskyttede. Tv-

programmet er således værket i dets konkrete form, mens formatet er de bagvedliggende 

idéer og principper, der er tilgengelige for enhver.”90

En slikt skille mellom ide og utrykk er ikke utdypet videre i Lamberts artikkel. Det bør 

imidlertid ikke være tilstrekklig å konstatere at formatet kun er ideer selv om det finnes 

flere fysiske utrykk for frembringelsen, for eksempel et tv-program. Videre skriver 

Lambert om innvendingene mot idebegrepsbasert argumentasjon at

”herover er det hævdet, at der herved er tale om en misforstået brug af ordet ide, og at et 

format er væsentligt mer end blot ideer og principer. Dette er ikke rammende. Uansett om 

man benytter ordet ide eller ej, er det afgørende, at det ikke i ophavsretlig henseende kan 

gives monopol til måden at udføre et tv-program på. Og dette gælder, uanset hvor 

detaljeret udførelsesmåden er formulert.”91

Lambert argumenterer for at idebegrepet stenger for opphavsrett til TV-formater, og legger

som vist til grunn at et TV-format kun er og kan være ideer. Dette synspunktet er i tråd med 

oppfatningen av Østre Landsret i ”millionær-saken”.92 Det er imidlertid vanskelig å se 

  
90 Lambert, NIR 2001 side 390.
91 Lambert, NIR 2001 side 387
92 UfR 1999 side 1762.
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hvorfor det er betenkelig å gi opphavsmannen ”monopol”, dvs. vern mot etterlikninger for

noe som er både originalt, kreativt og skapende.

Den struktur som sammenstillingen av ubeskyttede elementer utgjør, må etter denne 

oppfatningen komme fysisk til utrykk i et tv-program dersom strukturen skal nyte 

beskyttelse mot etterlikning ved andre frembringelser for tv. Selv om det i 

Bernkonvensjonen foreligger et krav om formfrihet som vilkår for opphavsrettsbeskyttelse, 

åpner konvensjonen for at medlemsstatene har krav til fiksering som vilkår for vern for 

ulike verkstyper, jf. konvensjonens artikkel 2 nummer 1. Det følger imidlertid av artikkel 1 

nummer 1 at det ikke kan stilles krav til fiksering i en bestemt verkstype, slik at 

frembringelsen skal nyte opphavsrettslig vern etter nasjonal rett ”whatever may be the 

mode or form of its expression.”

Synspunktet om at tv-programmer er det eneste tilstrekkelige fysiske utrykk for TV-

formatet passer således dårlig med de forpliktelser Norge har etter Berkonvensjonen. 

Peter Lambert peker videre på at ”TV-formater ikke kan betragtes som litterære eller 

kunstneriske værker i klassisk forstand, men snarere funksjonelt betingede produkter 

udviklet i et konkurrancepræget område. Det er med andre ord tale om et område, hvor der 

– i likhet med brugskunst – må tages hensyn til samfundsmæssige interesser, herunder 

hensynet til at undgå monopolisering. I dette tilfælde kan man med rette spørge, om 

ophavsretsloven bør anvendes til at yde beskyttelse af økonomiske interesser og 

investeringer, der ikke eller kun i begrænset omfang har sammenhæng med en kunstnerisk 

skapende innsats.”93

Argumentene om at TV-formater ikke er litterære eller kunstneriske verk i ”klassisk” 

forstand er ikke avgjørende i forhold til begrepet ”kunsterinsk verk” i åndsverklovens 

forstand. Grønbæk, med henvisning til Koktvedtgaard, formulerer det slik at 

  
93 Lambert, NIR 2001 side 387.
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”Værksbegrepet er en juridisk term, som har sit eget selvstændige, retlige indhold, som ikke 

nødvendigvs er sammenfaldende med æstetikkens emneverden.”94 En slik oppfatning er 

sammenfallene med oppfatningen etter norsk rett95, og også i overensstemmelse med den 

forståelse av verksbegrepet som legges til grunn i opphavsrettslig relevante direktiver, som 

databasedirektivet og edb-direktivet.

Sammenlikningen med brukskunst er mer interessant. Etter norsk rett ligger beskyttelsen av 

brukskunst fortsatt innenfor opphavsrettens område, og er regulert av åndsverklovens 

bestemmelser.96

Det ble også uttalt i ”Innstilling om lov om mønster” (”Mønsterlovinstillingen”) av 1967 at 

beskyttelsen av brukskunst best kunne gjøres innenfor opphavsrettens område, slik at 

brukskunst klart kunne oppnå vern som åndsverk. 

Videre ble det uttalt: ”Opprettholdes imidlertid de relativt strenge krav som hittil har vært 

stilt, og som vel praktisk sett må utelukke muligheten av dobbeltfrembringelser innenfor de 

beskyttede verkenes område, slik at bare den mest individuelt pregede del av alt man i 

daglig tale betegner som brukskunst oppnår åndsverklovens vern, taper de fleste 

innvendinger mot som kan rettes mot åndsverksvern for brukskunst sin vekt.”97

Norsk praksis er sparsom når det kommer til brukskunstens område, men de sentrale 

avgjørelser i Wegner-saken98 og Tripp Trapp-saken99 er i tråd med Mønsterlovkomiteens 

konklusjon om at det ”er grunn til å vente at domstolene vil opprettholde de relativt strenge 

  
94 TfR 2001 side 33 på side 43
95 Rognstad, Fragmenter 2004, side 29.
96 Jf åvl. § 1 annet ledd nr. 10 flg.
97 Mønsterlovinnstillingen 1967 side 40.
98 Rt. 1962 side 964
99 RG 1994 side 270
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krav om kunstnerisk og individuelt preg som hos oss har vært stilt til den brukskunst som 

skal gis opphavsrettslig vern.”100

Dersom man ser på TV-formater som brukskunst, er denne oppfatningen i tråd med 

argumentet til Steffensen101: TV-formater bør kunne nyte opphavsrettslig beskyttelse 

dersom de tilfredsstiller et relativt strengt verkshøydekrav. Det er derfor vanskelig å se 

hvilke hensyn som taler for at TV-formater i så henseende skal behandles strengere enn 

brukskunsten ellers. Det er vel heller flere momenter som gjør at TV-formater i mange 

tilfeller ligger nærmere den ”klassiske” kunst enn ren brukskunst. Blant annet er det 

kreative spillerommet ofte er større enn ved brukskunst, i hvert fall når man ser bort fra 

økonomiske og markedsmessige betraktninger. De fleste moderne TV-formater er mer 

komplekse enn et sybord102 eller en barnestol103. I forbindelse med Østre Landsrets 

avgjørelse i ”Millionaire”-saken er dessverre premissene ikke tydelige nok til å avgjøre 

akkurat hvor stor vekt slike vurderinger ble tillagt.

3.4.7 ”Kinderquatsch mit Michael”-saken104

Bundesgerichtshof i Tyskland har også tatt stilling til den opphavsrettslige status for TV-

formater. Programserien ”L’,cole des fans” hadde siden 1970-årene ukentlig gått på fransk 

TV. Programmet gikk frem til 1998. TV-formatet ble kjøpt i 1990 av saksøker, et 

fjersynsproduksjonsselskap. Programmet var et underholdningsprogram med barn i alderen 

seks til åtte år som et sentralt element. Disse ble tatt opp på scenen og sang små strofer av 

populære sanger, gjerne sammen med en kjendis. Det ble delt ut premier, men ingen av 

programmene innhold noe konkurranseelement.

  
100 Mønsterlovinnstillingen 1967 side 39.
101 UfR 2000B side 196 flg.
102 Wegner-saken, Rt. 1962 side 964
103 Tripp Trapp, RG 1994 side 270.
104 Bundesgerichtshof (BGH), NJW 2003 side 2828
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Bundesgerichtshof konkluderte med at formatet som sådan ikke var beskyttet etter tysk 

opphavsrettslovgivning. Til støtte for dette pekte retten på prinsippet om at ideer ikke nyter 

opphavsrettslig vern. I tillegg mente retten at sammenstillingen av elementer i ”L`,cole des 

fans” under enhver omstendighet ikke ville oppfylle kravet til verkshøyde. Elementer som 

barn, sang og kjendiser oppfylte ikke kravet til original sammenstilling.  

I tillegg mente retten at det heller ikke var slike likheter mellom programmene at 

”Kinderquatsch mit Michael” var å anse som en krenkelse av de ferdige programmene i 

serien ”L’,cole des fans”.

3.4.8 ”Survive”-saken105

Gerechtshof te Amsterdam ble forelagt spørsmålet om formatet kalt ”Survive” (kjent i 

Norge som ”Robinson-ekspedisjonen” på TV3) nøt opphavsrettslig vern etter nederlandsk

rett, og om hvorvidt Endemols Big Brother-format utgjorde en krenkelse opphavsretten til 

dette formatet. Saken ble endelig avgjort i Hoge Raad (Nederlandsk øverste instans) 16. 

april 2004.106

På spørsmålet om formatet ”Survive” var opphavsrettslig beskyttet, konkluderte Hoge Raad 

med at formatet var et åndsverk og var vernet som sådan. Retten pekte på at formatet 

bestod av 12 unike elementer, og at sammenstillingen av disse nøt opphavsrettslig vern.107

Saken ble deretter avgjort på grunnlag av en konkret krenkelsesvurdering av de to 

formatene sett mot hverandre. Retten fant at Big Brother ikke var en krenkelse av 

opphavsretten til ”Survivor”-formatet. 

  
105 Castaway Television Production Ltd. Vs Endemol Entertainment, Gerechtshof Amsterdam 1026/00 

publisert 02/07-2002.
106 Hoge Raad, C02/284HR
107 Avgjørelsen er oversatt og kommentert av Challis & Coad, Swan Turton Solicitors, publ. 14.9.2004.
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Verkshøydebegrepet i nederlandsk rett er ikke umiddelbart likt det norske verksbegrepet, 

og er i en del sammenhenger ansett å være blant de mer inkluderende i europeisk rett. Blant 

annet hevdes det at det nederlandske verksbegrepet kan inkludere lukt.108 Imidlertid er 

systematikken til Gerechtshof te Amsterdam verdt å merke seg: Først foretas en konkret 

vurdering om formatet i seg selv er vernet, og deretter foretas en konkret plagiatvurdering.

Hoge Raad sluttet seg også til denne systematikken i siste instans. 

3.4.9 Formatets fiksering som et ferdig filmverk

Det er klart at en ferdig produsert programserie er tilstrekklig ”fiksering” av konseptet til at 

vern kan oppnås. 

Programmet i seg selv er vernet som et filmverk, jf. åvl. § 1 annet ledd nr. 5. Spørsmålet i 

denne sammenheng kan like gjerne være i hvilken grad det bakenforliggende materialet 

(formatet) har innvirkning på krenkelsesvurderingen. Er konseptet/formatet relevant ved 

plagiatvurderingen av programmer? Problemstillingen vil bli systematisk bli drøftet i punkt 

4.

3.4.10 Oppsummering

Idebegrepsbasert argumentasjon har i mange sammenhenger vist seg å være den viktigste 

innvendingen mot opphavsrettslig beskyttelse av TV-formater. Grunnsetningen om at 

opphavsretten beskytter ”uttrykk” og ikke ”ideer”, ligger fast også for TV-formater sin del. 

De vanlige opphavsrettslige beføyelser er også klart knyttet til et slikt fysisk utrykk.

Imidlertid kan det argumenteres for en mer nyansert løsning av spørsmålet om TV-

formatenes vurdering som åndsverk. I den forbindelse er det avgjørende hva man anser for 

beskyttet i et TV-format. Som det pekes på både i litteraturen og åpnes for i norsk og 

utenlandsk rettspraksis, vil sammenstillinger av elementer kunne nyte opphavsrettslig vern. 

En slik sammenstilling, gitt at den oppfyller kravet til verkshøyde, kan være tilstrekkelig 

  
108 Phillips, Journal of Intellectual Law and Practice vol. 1 nr. 10 2006 side 625.
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konkretisert ved utformingen av en detaljert produksjonsbibel eller liknende. Det kan ses 

slikt at strukturen er fiksert og har fått et konkret utrykk, og derfor muligens nyter 

opphavsrettslig vern.

3.5 Krav til verkshøyde/originalitet

3.5.1 Innledning

Ikke enhver frembringelse som er tilstrekkelig fiksert nyter vern som åndsverk. Det stilles 

også et krav til verkshøyde. Det innebærer at frembringelsen underkastes en vurdering av 

frembringelsens kvalitet, men ikke kunstneriske kvalitet. Det opphavsrettslige 

verkshøydekravet i norsk rett fremstår i utgangspunktet som et subjektivt originalitetskrav. 

Knophs ”Åndsretten” ble sitert i forarbeidene til åndsverkloven, slik at kravet er at verket 

må ”iallfall i noen grad være utrykk for original og individuelt preget åndsvirksomhet fra 

opphavsmannens side.”109

Grunnkravet i norsk rett er fortsatt slik at det ved verkshøydevurderingen er det kravet til 

originalitet og individuelt preget åndsinnsats som vurderes.110 Som hjelp til drøftelsen av 

originalitetskravet pekes det også ofte på risikoen for det som kalles dobbeltfrembringelser 

som en indikator på frembringelsens eventuelle originalitet. I forlengelsen av dette er det 

relevant å vurdere hvilke valgmuligheter opphavsmannen hadde ved frembringelsen. Det er 

heller ikke nødvendig at frembringelsen objektivt sett er ny. Det holder at opphavsmannens 

innsats, slik den fremstår for han, har vært individuell og han har skapt noe som er nytt for 

ham eller henne. For TV-formater vil denne avgjørelsen i de fleste tilfelle ta utgangspunkt i 

den sammenstillingen av elementer formatet kan sies å utgjøre.

  
109 Ot. prp. nr.26 (1959-1960) side 12 jf. Knoph, Åndsretten 1936.
110 Rognstad, Fragmenter 2004 side 29.
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3.5.2 Risiko for dobbeltfrembringelser

Med bakgrunn i dette subjektive kravet oppstår det opphavsrettslige fenomen 

dobbeltfrembringelser. Det er teoretisk mulig å oppnå vern for verk som likner i større eller 

mindre grad på et annet verk, fordi man ikke kjente til hverandres verk. I forhold til TV-

formater vil dette imidlertid være en lite praktisk problemstilling. I bransjen følges det 

generelt nøye med på hverandres arbeid, og de aller fleste formatene blir offentlig kjent 

gjennom tv-sendingene, selv om det ikke kringkastes i eget land. Den hypotetiske risikoen 

for dobbeltfrembringelser kan imidlertid være viktig som en del av vurderingen om 

hvorvidt et verk har tilstrekkelig verkshøyde til å oppnå vern.

Formatene ”Survive” og ”Big Brother” ble utviklet uavhengig av hverandre, men har en

god del felles elementer. Det er uklart om dette skyldes tilfeldigheter, markedsmessige 

betraktninger eller bevisst etterlikning. Dersom det kun skyldes tilfeldigheter, er det et tegn 

på at risikoen for dobbeltfrembringelser er høy på det aktuelle området. Ved vurderingen 

av om frembringelsen har verkshøyde kan det være et relevant hensyn dersom variasjonen i 

de forskjellige TV-formatene er svært liten. Dette taler mot at TV-formatene oppnår 

verkshøyde.

3.5.3 Opphavsmannes valgmuligheter

Vurderingen av opphavsmannens valgmuligheter henger også sammen med vurderingen av 

risikoen om frembringelsen har verkshøyde.

Innenfor området for ren kunst vil opphavsmannen ha svært mange valgmuligheter. Dette 

taler for at det ved vurderingen av verkshøyden for et TV-format kan legges noe vekt på at 

opphavsmannens valgmuligheter er mer begrenset av tekniske og markedsmessige 

betraktninger. Spørsmålet er imidlertid hvilken vekt man bør legge på økonomiske og 

markedsmessige begrensninger. Er det praktisk mulig, men mindre lønnsomt, å velge en 

løsning som er mindre lik originalfremstillingen bør ikke det hindre vern av originalverket. 

På den annen side må det gå en øvre grense for hva som er praktisk gjennomførbart og kan 

forventes av en produsent av et tv-program.



44

Poenget kan illustreres ved en sammenlikning av formatene Big Brother og The Bus111. I 

begge realityprogrammene blir deltakerne kuttet av fra omverdenen i en viss periode, i 

henholdsvis en bolig og en luksusbuss. Er det en relevant valgmulighet ved vurderingen om 

The Bus krenker Big Brother-formatets opphavsrett at Big Brothers opphavsmann ikke

hadde budsjett til å benytte seg av en slik luksusbuss? Eller hadde han mulighet, men valgte 

i stedet en bolig? Et slikt subjektivt vurderingsgrunnlag kombinert med funksjonalitet og 

store økonomiske interesser fører ikke til at spørsmålet blir noe enklere.

Spørsmålet om risikoen for dobbeltfrembringelser og opphavsmannens valgmuligheter er 

uansett ikke ansett som avgjørende.112 Risikoen for dobbeltfrembringelser brukes mer som 

et støtteargument for en mer generell originalitetsvurdering, jf. Rt-2007 s 1329 ”Huldra i 

Kjosfossen”. Avgjørelsen dreide seg om et skuespill for turister på Flåmsbanen, der 

Huldrafiguren dukket opp og forsvant på forskjellige steder rundt Kjosfossen tonesatt med 

kjent norsk folkemusikk. Førstvoterende pekte her på risikoen for dobbeltfrembringelse, 

som måtte sies å være ganske liten og dermed talte for at frembringelsen skulle ha 

verkshøyde. Imidlertid uttaler retten om denne risiko: ”Det kan ikke tas for bokstavelig. 

Det avgjørende er om det ved individuell skapende innsats er frembrakt noe som fremstår 

som originalt”.113 Hensynet til den lave muligheten for dobbeltfrembringelser ble altså ikke 

tillagt avgjørende vekt. Retten kom til at forestillingen ikke nøt opphavsrettslig vern fordi 

den ikke hadde verkshøyde.  

  
111 ”Bussen” – programmet er ikke vist i Norge, men i Spania. Begge formatene er for øvrig utviklet av 

Endemol. Se Deichmann, Programkoncepter side 63.
112 Rognstad, Fragmenter 2004, side 27.
113 Rt. 2007 side 1329 punkt 44.
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3.5.4 Originalitetskravet

Ved vurderingen av om en frembringelse har verkshøyde vil en alltid måtte ende opp med 

en konkret helhetsvurdering av frembringelsen. Derfor er det ikke mulig å gi ett enkelt svar 

på om TV-formater har verkshøyde og hvilke forhold som er avgjørende.

Utgangspunktet for verkshøydevurderingen ligger imidlertid fast som et spørsmål om 

originalitet. 

Originalitetsvurderingen har vært oppe i Høyesterett ved flere anledninger. Som 

utgangspunkt kan man bruke formuleringen at verket må ”representere en kunstnerisk eller 

annen åndelig innsats – en originalitet – som berettiger at den betegnes som åndsverk.”114

Dette gir få konkrete holdepunkter, men er utgangspunktet for vurderingen.

Siden et format kan sies å være strukturen eller sammenstillingen av elementer, må 

utgangspunktet videre være at det er denne sammenstillingen som må oppfylle kravet til 

originalitet. At en slik sammenstilling av flere elementer kan være beskyttet som et 

åndsverk, ble slått klart fast av Høyesterett så sent som i Rt-2007-1329 (”Huldra i 

Kjosfossen”). Førstvoterende uttaler med tilslutning av tre andre dommere:

”Partene har gitt utrykk for noe forskjellig syn på hvorvidt originalitetsbedømmelsen skal 

skje på grunnlag av de enkeltelementer verket består av, eller om bedømmelsen skal skje ut 

fra verket som helhet. Etter min oppfatning må det tas hensyn til begge deler. Selv om et 

verk består av kjente enkeltelementer, kan disse være sammenstilt på en slik måte at verket 

som helhet fremstår som originalt.”115

I Norge er verkshøydebegrepet stort sett brukt til å beskrive denne 

originalitetsvurderingen. Dansk praksis har imidlertid gått lengre i å dele 

verkshøydevurderingen slik at en innledende originalitetsvurdering blir etterfulgt av en viss 

  
114 Rt. 1997 side 199 Cirrus
115 Rt. 2007 side 1329 punkt 45.
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kvalitativ vurdering av verket.116 En slik kvalitativ vurdering har ikke fått gjennomslag i 

norsk rett, se NIR 1968 side 323 om de såkalte ”Lykketroll”, som av Oslo Byrett ble ansett 

å tilfredsstille kravene til verkshøyde.

En slik kvalitativ vurdering av verkshøyden kan også være i strid med EU-direktiver på 

opphavsrettens område. Databasedirektivet (Dir. 96/9/EC) artikkel 3 lyder

”1. In accordance with this Directive, databases which, by reason of the selection or 

arrangement of their contents, constitute the author’s own intellectual creation shall be 

protected as such by copyright. No other criteria shall be applied to determine their 

eligibility for that protection.

2. The copyright protection of databases provided by ths Directive shall not extend to their 

contents and shall be without prejudice to any rights subsisting in those contents 

themselves.”

I direktivets fortale gjøres det klart hva som skal være avgjørende for 

verkshøydevurderingen av databaser:

”(16) Whereas no criteron other than originality in the sense of the author’s intellectual 

creation shuold be applied to determine the eligibility of the database for copyright 

protection, and in particular no aesthetic or qualitative criteria should be applied;”117

Det slås fast at ved vern av databaser er det sammenstillingen som har vern etter direktivet. 

Det avgjørende ved vurderingen av sammenstillingen er at databasen er opphavsmannens 

originale, kreative verk. Det kan ikke uten videre trekkes samme slutning for TV-formater, 

men i de tilfelle hvor et TV-format er en sammenstilling av elementer, kan standpunktet 
  

116 Rognstad, Fragmenter 2004 side 28-29.
117 Dir. 96/9/EC Preamble no. 16.
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tyde på at en originalitetsvurdering av sammenstillingen bør være eneste vilkår for 

opphavsrettsbeskyttelse. Denne løsningen er i overensstemmelse med norsk rett på områder 

utenfor databasevernet.118 Standpunktet har kommet til utrykk i en del rettspraksis, blant 

annet RG 1999 side 330 (MOCS) om datamaskinprogrammer:

”Frembringelsen må fremstå som noe mer enn resultatet av et rutinearbeide, men kravet 

om verkshøyde medfører ikke at det skal foretas noen kvalitetsvurdering av det 

frembrakte.”119

Uttalelser i forarbeidene til åndsverkloven peker også på at kvalitative vurderinger ikke bør 

tillegges avgjørende vekt:

”det avgjørende er … om opphavsmannen ved åndelig virksomhet har frembrakt et verk 

som faller innenfor litteraturen eller kunsten område. Det er verkets art, ikke kvaliteten det 

kommer an på.”120

Vurderinger av den kvantitative utstrekning av verket vil ikke være avgjørende for 

verkshøydevurderingen. Korte verk gir imidlertid mindre spillerom og således mindre rom 

for originalitet enn mer omfangsrike verk. Omfanget i seg selv kan imidlertid ikke være 

avgjørende for verkshøydevurderingen.

Rognstad oppsummering dekker sannsynligvis også rettstilstanden for TV-formater når han 

skriver:

”I norsk rett holdes det således fast ved den opphavsrettslige grunnregel om at det ved 

avgjørelsen av om det foreligger et åndsverk ikke skal skje noen vurdering av 

  
118 Rognstad, Fragmenter 2004, side 28.
119 RG 1999 side 330.
120 Innst. lov om opphavsrett  1950 side 10
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frembringelsens kunstneriske, estetiske eller litterære verdi. … Det er kanskje på sin plass 

her å minne om, at åndsverk er et rettslig, og ikke et estetisk begrep.”121

Det er således trygt å slutte at originalitetsvurderingen etter norsk rett ikke innholder noen 

kvalitetstest av frembringelsen, kun en ren vurdering av originaliteten.

3.5.5 Verkshøydevurdering av TV-formater

For TV-formater er det slik at også her vil originalitet være det avgjørende for 

verkshøydevurderingen. Det vil være spesielt vanskelig å legge avgjørende vekt på 

kvalitative vurderinger. Det finnes ingen bransjenorm om gode eller dårlige tv-

produksjoner. Med unntak av rene tekniske feil, er kriteriet for god TV kun et høyt 

seerantall. I tillegg utvikles og produseres TV-formater strengt for forskjellige 

demografiske grupper med salg av reklameplass og dermed annonsørenes behov for øyet. 

Den kvalitative vurderingen vil derfor sannsynligvis i enda større grad enn for andre 

åndsverk være avhengig av ”øyet som ser”.

Hva som konkret vil være originalt i et TV-format er vanskelig å forutse. Det som er helt

sikkert, er at ting som vi anser som relativt normalt på tv-skjermer i dag ikke var det for 15 

år siden. Spesielt i forhold til reality har utviklingen gått svært raskt. 

I en avgjørelse fra brasiliansk høyesterett fra 2004 ansees formatet Big Brother å nyte 

opphavsrettslig vern fordi formatet ”is not limited to spying on people locked up in a house 

for a certain period of time; it contemplates a programme with a beginning, middle and 

end, with meticulous description, not only the atmosphere in which the people will live for 

a certain period of time but also the places where cameras are positioned. The format 

consist of details such as the use of microphones tied to the participants’ bodies, linked 24 

hours a day, music styles, the form through which the participants will have contact with 

the external world, activities, among others. The images and audio situations captured for 
  

121 Rognstad, Fragmenter 2004 side 29.
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hundreds of thousands of people through the daily inserts in the programming of the 

television services and through the internet with consequent commercial exploitation is 

also a unique characteristic of the format.”122  

Brasil har for øvrig tiltrådt Bernkonvensjonen og er således folkerettslig forpliktet til 

verksbegrepet på samme måte som Norge. Forpliktelsen innebærer ikke noen nedre 

begrensning av verksbegrepet, slik at det i Brasil kan oppstilles lavere krav til verkshøyde 

enn i Norge. Ingen av landene kan imidlertid ha strengere kriterier for beskyttelse enn det 

som er tillatt etter Bernkonvensjonen.

I forhold til en verkshøydevurdering etter norsk rett vil elementer som kameraenes og 

mikrofonenes posisjoner, ”the form which the participants have contact with the external 

world” og lyd- og bildeoverføringer på både tv og internett muligens ikke veie spesielt 

tungt. Det er begrensede valgmuligheter med tanke på mikrofonenes plassering og måten 

bildet kan overføres på. Elementer som atmosfæren, oppbygningen og aktivitetene 

deltakerne utfører i løpet av konkurransen vil nok høre mer hjemme i en opphavsrettslig 

vurdering av originaliteten av konseptet, blant annet pekte førstvoterende i Huldra-

avgjørelsen på ”en mytisk tiltrekningskraft, er lokkende, men samtidig uoppnåelig”123 som 

egenskaper hos Huldra. Disse egenskapene ble ansett som et relevant moment ved 

verkshøydevurderingen. Hennes bevegelser og omgivelser ble også tatt med i betraktningen 

av Høyesterett, selv om de endte opp med at frembringelsen ikke hadde verkshøyde.

Det er derfor vanskelig å dele brasiliansk retts vurdering av originaliteten til Big Brother-

formatet. På den annen side er det klart at da Big Brother-formatet ble lansert i 1999, var 

det relativt nytt og ulikt noe tidligere TV-format. Selve ideen – total overvåking av 

deltakerne 24 timer i døgnet – vil nok imidlertid være så generell, velkjent og lite original 

at den ikke nyter opphavsrettslig vern. Og når man først skal overvåke 12 mennesker 24 

timer i døgnet og lage underholdning av dette, må originalitetsvurderingen speile det 
  

122 Avgjørelsen kommentert av Challis & Coad, Swan Turton Solicitors, publ. 14.09.2004
123 Rt. 2007 side 1329 punkt 48.
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faktum at det ikke er spesielt mange måter å gjøre dette på. Gjennomføringen av Big 

Brother sammenliknet med andre realityprorammer viser vel heller en mangel på 

originalitet; det svenske ”The Farm”124-konseptet legger opp til at deltakerne skal drive en 

gammeldags gård og konseptet ”Survive” (kjent som ”Robinson” i Norge) plasserer

deltakerne på en øde øy med et minimum av hjelpemidler og diverse fysiske og psykiske 

utfordringer. Hvis man da legger til grunn at ideen overvåkning ikke i seg selv gir 

opphavsrettslig vern, er det svært lite igjen i formatet Big Brother som forsvarer 

verkshøyde som TV-format.

Det er nemlig ikke svært mange elementer å ta tak når man skal vurdere om Big-Brothers 

format tilfredsstiller verkshøydekravet. Den sammenstilling som eventuelt kunne være 

vernet, består av få elementer, og fører således til at det ikke er spesielt mange 

valgmuligheter når man skal kombinere disse. Det er for eksempel ingen fysiske 

utfordringer, deltakerne bestemmer ikke selv over hvem som vinner eller taper 

konkurransen og spenningsutviklingen i serien er ikke styrt i noen bestemt retning.

Risikoen for dobbeltfrembringelser synes også relativt høy med tanke på alle de 

realityprogrammer som bruker elementer man også finner i Big Brother.

Dommen i nederlandsk høyesterett (Hoge Raad)125 om formatet ”Survive” vurderte om 

realityshowet Big Brother var en krenkelse av opphavsretten til Survive-formatet, men kom 

til at så ikke var tilfelle. Retten uttalte (i engelsk oversettelse)126 at 

”A format consist of a combination of unprotected elements. An infringement can only be 

involved if a similiar selection of several of these elements have been copied in an 

identifiable way.”

  
124 Utviklet av Strix Televisjon AB, kjent i Norge som ”Farmen” (TV2).
125 Hoge Raad, C02/284HR 16.04.2004
126 Oversatt av Challis & Coad, Swan Turton Solicitors, publ. 14.09.2004.



51

Retten legger stor vekt på at det foreligger en sammenstilling av elementer som i seg selv 

ikke er vernet. Det er her kilden til eventuell originalitet for skapere av TV-formater ligger. 

Når det er sammenstillingen som er utgangspunkt for krenkelsesvurderingen bør 

sammenstillingen av elementene også være avgjørende for hvorvidt verket i det hele tatt 

har vern. Slik ble spørsmålet også løst for skuespill i avgjørelsen i Rt. 2007 side 1329 

”Huldra I Kjosfossen”.

I motsetning til avgjørelsen fra Brasil, er ”Survive” et betraktelig mer komplekst format 

enn ”Big Brother”. Både omgivelsene, ”adventure”-preget, de fysiske utfordringene og det 

sosiale konfliktelementet ved at man sender hverandre ut av konkurransen er fraværende i 

Big Brother-formatet. Verkshøydevurderingen bør fungere slik at formatet ikke kan sies å 

være tilstrekkelig originalt der det er svært få valg som ligger til grunn for det ferdige 

formatet. 

I et gitt tilfelle vil verkshøydevurderingen som nevnt også for TV-formater være en konkret 

skjønnsmessig vurdering av det foreliggende format.

3.6 Kort om det ferdige produktet – sendingen

Ferdige tv-sendinger har vern etter åvl. § 1. Sendingen, selv om den ikke er fysisk på den 

måten at man kan holde den, må allikevel ansees som tilstrekkelig fysisk utrykk eller 

manifestasjon slik at den nyter opphavsrettslig vern. Det ferdige programmet eller 

sendingen vil i likhet med produksjonsbibelen være et utrykk for den sammenstilling og 

struktur som konseptet kan sies å utgjøre.

Sendingen vil for det første være et ”filmverk” etter åvl. § 1 annet ledd nr. 5. I forarbeidene 

pekes det på at ”filmverk” kun er en fortsettelse av den gamle åndsverklovens formulering 

om ”kinematografiske verker”.127

  
127 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 13.
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I tillegg slås det fast i forarbeidene at ”televisjonsverk etter omstendighetene vil gå inn 

under en av de andre betegnelser, f.eks. (daværende) punkt 1, 2, 3, 4 og 10. At et åndsverk 

fremstilt for fjernsyn går inn under loven, kan det overhodet ikke være noen tvil 

om.”128(Min presisering.)

Videre legges det grunn at programmet er beskyttet som samleverk etter § 5. Forarbeidene 

til gjeldende åndsverklov uttaler om spørsmålet at:

”programmet som særegen frembringelse regelmessig vil måtte oppfattes som samleverk 

som beskyttes etter § 5, har departementet ikke funnet det nødvendig å nevne 

kringkastingsprogram særskilt i oppregningen.”129

At fremstillinger i form av tv-programmer er vernet, kan etter dette ansees som sikker rett. I 

forbindelse med spørsmålet om vern for TV-formater er det da aktuelt å drøfte hvorvidt 

utstrekningen av dette vernet er bestemt, helt eller delvis, av underlagsmaterialet i form av 

TV-formatet. Kan formatet gjenkjennes gjennom tv-programmet, slik at vernet mot 

etterlikning utvides?

I slike tilfelle blir da spørsmålet hvilke elementer som kan vernes gjennom produksjonen 

(for eksempel viktige deler av konseptet som ikke oppfattes av den alminnelige seer eller 

kommer klart frem på skjermen) og hvor langt vernet strekker seg mot etterlikning av 

programmet. Videre er det spørsmål om hvilken relevans formatets utforming ved 

avgjørelsen av hvilket vern programmet eller programserien nyter. Etterlikningsvern for 

formatet basert på de enkelte programmene vil i praksis likne på opphavsrettslig vern for 

selve formatet. Rettsteknisk fremstår dette ikke umiddelbart som en god løsning.

Dette er rettslig sett et spørsmål om vernets utstrekning, ikke om frembringelsens karakter 

som åndsverk. Problemstillingen behandles derfor under punkt 4 flg.
  

128 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 14.
129 Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) side 13.
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4 Etterlikning av TV-formater

Det er lite hensiktsmessig å konstatere at TV-formater kan være opphavsrettslig beskyttet 

uten å avklare utstrekningen av beskyttelsen mot etterlikning. Vurderingen av hvilke 

elementer i et åndsverk som er krenket er avhengig av hvilke elementer som er viktige i 

verkshøydevurderingen. Det som er beskyttet i et åndsverk er nettopp de originale, 

skapende elementer.

Åvl. § 2 første ledd angir at retten til å

”råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å 

gjøre det tilgjengelig for allmennheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse 

eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk”

tilligger opphavsmannen. I denne retten er det gjort avgrensninger i lovens kapittel 2, §§ 11 

– 38c. Disse avgrensningene av opphavsmannens enerett faller utenfor denne 

fremstillingen. 

Krenkelse av opphavsmannens rettigheter til et åndsverk omfatter ikke kun den direkte 

kopiering av åndsverket. Åvl. § 4 annet ledd slår fast at bearbeidelse av et åndsverk krever 

samtykke fra opphavsmannen, også der bearbeidelsen i seg selv får status som åndsverk. 

Bestemmelsen lyder:

”Den som oversetter eller bearbeider et åndsverk eller overfører det til en annen litterær 

eller kunstnerisk form, har opphavsrett til verket i denne skikkelse, men kan ikke råde over 

det på en måte som gjør inngrep i opphavsretten til originalverket.”

Med ”inngrep i opphavsretten til originalverket” henvises det til krenkelse av 

opphavsmannens rettigheter etter åvl. § 2, retten til eksemplarfremstilling og 

tilgjengeliggjøring og opphavsmannens ideelle rettigheter etter åvl. § 3. Å produsere og 

spille inn et tv-program som en bearbeidelse av et konsept vil være eksemplarfremstilling i 
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strid med åvl. § 2. Eventuell kringkasting regnes som offentlig fremføring etter åvl. § 2 

tredje ledd og er derfor også tilgjengeliggjøring i strid med opphavsmannens enerett, jf. åvl. 

§ 2 annet ledd.

Fremstillingen i del 4.1 vil først kort ta for seg hovedlinjene i spørsmålet om tilgang til 

verket og forholdet til dobbeltfrembringelser. Hoveddrøftelsen om utgangspunktet for 

krenkelsesvurderingen av TV-formater følger i 4.2.

4.1 Tilgangsspørsmålet

Etterlikning og krenkelse av opphavsmannens rett forutsetter etter norsk rett at den som 

benytter et åndsverk kun krenker den opprinnelige opphavsmannes enerett dersom han 

kjenner til det opprinnelige verket. Eller som Rognstad formulerer det:

”Man kan ikke etterlikne annet en det man har  anledning til å gjøre seg kjent med.”130

Dette gir blant annet det utslaget at tidligere nevnte dobbeltfrembringelser er mulig. I 

engelsk og amerikansk rett snakkes det om hvorvidt man har hatt access (tilgang) til 

originalverket. Ved utgitte verk vil det ofte være presumpsjon for at det har vært tilgang til 

verket. Visse likheter mellom arbeidene kan også i seg selv tale for tilgang til 

originalverket, spesielt nevnes felles trykkfeil som en god indikasjon på at man har hatt 

tilgang til originalverket.131

I forhold til etterlikning av TV-formater må man ved vurderingen av tilgangsspørsmålet 

skille mellom der formatet har materialisert seg i en programserie og der formatet fortsatt 

kun eksisterer som en produksjonsbibel. I de tilfelle formatet har blitt produsert og vist på 

fjernsyn vil tilgang sannsynligvis måtte forutsettes.

  
130 Rognstad, Fragmenter 2004, side 63
131 Rognstad, Fragmenter 2004 side 64 -65.
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I de tilfelle formatet kun eksisterer som produksjonsbibel og en eventuell prøveepisode 

(”pilotepisode”) som ikke er kringkastet eller på annen måte offentliggjort, må 

tilgangsspørsmålet vurderes konkret. I det tilfelle det ikke foreligger tilgang, er det snakk 

om en dobbeltfrembringelse, ikke en opphavsrettskrenkelse.

4.2 Selve krenkelsesvurderingen

Selve krenkelsesvurderingen beror på hvor likt det etterliknede verket er det originale, 

påstått kopierte verket. Det kan i utgangspunkt dreie seg om mange forskjellige typetilfelle 

av etterlikning, for eksempel en produksjonsbibel som etterlikner en produksjonsbibel, en 

bibel som etterlikner et tv-program eller en programserie, en programserie som etterlikner 

en programserie og en programserie som er en bearbeidelse av en produksjonsbibel. Under 

arbeidet med temaet er variantene der man ender opp med en bibel ikke nevnt verken i teori 

eller rettsavgjørelser. Det er sannsynligvis sjelden dette er noe problem i praksis.

Fremstillingen vil i det videre ha den situasjon for øyet, der en produksjonsbibel etterliknes 

ved produksjon av et fjernsynsprogram.

Utgangspunktet for krenkelsesvurderingen er en konkret sammenlikning av de to aktuelle 

verk. Åndsverkloven selv gir ingen anvisning på grensedragningen.132 Allerede Knoph 

påpekte at bearbeidelser ville utgjøre de praktisk viktigste tilfeller av 

opphavsrettskrenkelser:

”Både i teoretisk og praktisk henseende står spørsmålet om bearbeidelse i opphavsrettens 

centrum. Teoretisk fordi de opphavsrettslige prinsipper her brytes på en særlig interessant 

måte, som kaster klart lys over dem. Praktisk fordi de aller fleste angrep på opphavsretten 

blir maskert som tillatt benyttelse, idet man forsiktigvis ikke gjengir åndsverkene helt 

uforandret, men retter på dem hist og her. Slik er det forresten over hele åndsretten, og 

grunnen er overalt den samme: Da gjenstanden for retten ikke er en legemlig ting, mener 

  
132 Rognstad, Fragmenter 2004, side 66.
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man å kunne komme klar av eneretten ved å retusjere litt på rettsobjektet, og så gi det ut på 

nytt.”133

En sentral norsk avgjørelse på området er den såkalte Flaggermusdommen.134 Saken dreide 

seg blant annet om librettoen135 til operetten Flaggermusen måtte ansees som en 

bearbeidelse av et fransk lystspill hvor vernetiden ikke var utløpt. Musikken og librettoen 

var falt i det fri. Den sammenliknende vurdering er i dommen svært kort, noe som kan ha 

sammenheng med at retten sluttet seg til underrettens bemerkning om at likheten var ”så 

åpenbar at det ikke var nødvendig med en detaljert påvisning av forholdet”. Underretten 

peker på at ”intrigen er den samme, personene er de samme, aktinndelingen den samme, og 

det er overensstemmelse fra scene til scene”. Høyesterett sluttet seg fullt ut til disse 

betraktninger.136

For vurderingen av etterlikning av TV-formater er det interessant at retten i ovennevnte 

avgjørelse at slår fast at operetten Flaggermusen ikke kunne fremføres uten samtykke av 

rettighetshaveren til lystspillet, slik at det er klart at bearbeidelse fra en kunstform til en 

annen rammes på lik linje med etterlikning i samme genre. Et eldre eksempel hentet frem 

av Rognstad137 dreier seg om bearbeidelser av kjente litterære verk:

Bernard Shaws ”Pygmalion”138 ble av brukt som grunnlag for et manuskript til en stumfilm 

ved navn ”Et veddemål” (1923) og senere en et manuskript til en lydfilm ved navn 

”Kanskje en gentleman” (1934). Skaperen av manuskriptet til ”Et veddemål” hevdet at 

manuskriptet til lydfilmen var en krenkelse av hans opphavsrett. Grunnideen i 

”Pygmalion”, at en fra underklassen kunne læres opp og virke som en oppdrager for et 

  
133 Åndsretten 1936, side 104-105.
134 Rt. 1957 side 275.
135 Teksten til en operette eller opera.
136 Rt. 1957 side 275 på side 277.
137 Rognstad, Fragmenter 2004, side 69.
138 ”Pygmalions” handling ofte er mest kjent gjennom musicalen ”My Fair Lady”.
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overklassemiljø, var det enighet om at ingen av manusforfatterne hadde opphavsrett til.

Spørsmålet var om den ene bearbeidelsen (manuskriptet) av ideen hadde vern mot den 

andre (også et manuskript). Retten kom til at det ikke var tilfelle. Det ble begrunnet med at 

de elementer som var satt sammen var ”nødvendig betinget… eller temmelig selvsagte” 

ved utformingen av manuskriptet. Som eksempler nevnte retten omgivelsene i Stockholm, 

miljøet, personlighetstrekk og utvikling hos karakterene.139

I forbindelse med utviklingen av TV-formater er det noen få grunnideer som i likhet med 

Bernard Shaws ”Pygmalion” går igjen. Total eller delvis overvåkning av deltakerne i 

såkalte reality-formater er svært mye brukt, og mye av den internasjonale rettspraksis 

omkring krenkelse av opphavsrett til TV-formater dreier seg om formater som ”Survive” 

og ”Big Brother”.

I ”Survive”-saken140 kom retten til at Big Brother ikke krenket ”Survive”-formatets 

rettigheter. Retten baserte avgjørelsen på at sammenstillingen av ubeskyttede elementer nøt 

vern mot sammenstillinger av en viss andel av samme elementer:

”An infringement can only be involved if a similiar selection of several of these elements 

have been copied in an identifiable way. If all the elements have been copied, there is no 

doubt. In that case copyright infringement is involved. If only one (unprotected) element

has been copied, the situastion is also clear: in that case no infringement is involved. A 

general answer to the question of how many elements must have been copied for for 

infringement to be involved cannot be given; this depends on the circumstances of the 

case.”141

I denne saken ble det blant annet pekt på at Big Brother, i motsetning til ”Survive”, var et 

format i mye større grad basert på interaktivitet. I tillegg peker retten på det fremtredende 
  

139 NJA 1938 side 497.
140 Gerechtshof Amsterdam, 1026/00, jf. Hoge Raad C02/284HR, se kapittel 3.4.8.
141 Gerechtshof Amsterdam, 1026/00.
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fysiske elementet i ”Survive” og det konkurranseelementet mellom to lag i ”Survive” som

ikke var tilstede i Big Brother. Selve konseptet med overvåkning av deltakerne legger 

retten ikke vekt på. At deltakerne selv eliminerer hverandre fra konkurransen (”stemmer 

hverandre ut”) og det sosiale klima dette skaper legges også vekt på i vurderingen av 

konseptet, siden dette elementet ikke er tilstede i Big Brother i fremtredende grad. ”Dat is 

een belangrijk verschil”, uttaler underretten med tilslutning i siste instans.142

Ved vurderingen av om det forelå en etterlikning var det altså ikke avgjørende for retten at 

programmene i det store og det hele hadde mange fellestrekk. Det avgjørende var heller 

hvor stor del av det som er opphavsrettslig beskyttet som var etterliknet. At begge baserer 

seg på en ide om streng overvåkning av deltakerne la retten ikke vekt på. I likhet med ideen 

om personlig forandring fra arbeiderklasse til overklasse i Bernard Shaws ”Pygmalion” er 

ideen om overvåkning så allmenn kjent at den ikke kan ansees å ligge innenfor 

beskyttelsessfæren til en som bruker den i et TV-format. For det andre er denne 

overvåkningen av deltakerne til en viss grad nødvendig i et reality-format for å beskrive 

hendelsesforløpet og således produsere programmet. Denne ideen, overvåkningen eller 

forvandlingen fra under- til overklasse, kan ikke være tilstrekkelig likhet til å konstatere 

opphavsrettskrenkelse.

Dette er også sammenfallende med idebegrepsargumentasjon slik det fremstilles av 

Deichmann:

”Ideprincippet har i øvrig særlig sin berettigelse i krænkelseslæren. I en 

krænkelsessituasjon, hvor ingen beskyttede delelementer er benyttet, vil man kunne hævde, 

at ligheden alene skyldes, at ubeskyttede elementer er kopieret, hvorfor der ikke er sket en 

kreænkelse.”143

  
142 Gerechtshof Amsterdam, 1026/00 punkt 4.28. (”That’s an important difference”).
143 Deichmann, Programkoncepter 2002, side 245.
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Da spørsmålet om et format var en ufri bearbeidelse av Big Brother-formatet ble forelagt 

en brasiliansk rett ble saken avgjort på annet grunnlag. Retten uttalte at ”the whopping 

similarity between both programmes does not steem from chance, but from a badly 

disguised and rude copy of the format of the programme Big Brother.”144

En slik samlet oversiktsbedømmelse av krenkelsesvurderingen finnes det eksempler på

også i norsk praksis fra billedkunstens område i avgjørelsen gjengitt i RG 2006 side 1302. 

Lagmannsretten vurderte om en figur av Kong Olav på ski var en krenkelse av 

opphavsretten til skulpturen ”Skiglede”, statuen av Kong Olav i Holmenkollen Riksanlegg. 

Ved bedømmelsen uttalte retten at det er ”totalinntrykket som de to fremstillingene gir, som 

i første rekke er avgjørende. Med mindre de gir holdepunkter for at det foreligger en 

bevisst kopiering, er likheter og ulikheter i detaljene av mindre betydning.” Retten kom til 

at saksøktes miniatyrfigur av Kong Olav på ski var en opphavsrettskrenkelse av statuen i 

Holmenkollen.

Ved etterlikning av TV-formater er det usikkert om totalinntrykket bør være like 

avgjørende. Mange tv-programmer i både reality- og gameshowgenren virker prima facie 

relativt like og er ofte basert på samme ide. Imidlertid er denne ideen ofte ikke

opphavsrettslig beskyttet – for eksempel ideen om å overvåke deltakerne. I quiz- og 

gameshowprogrammer vil det også i mange tilfeller synes som det er mange fellestrekk ved 

programmene. De fleste av disse åpenbare likhetene, som for eksempel 

konkurranseelementet, hjelpemidler, spenningsskapende musikk og lyssetting er sjelden 

opphavsrettslig beskyttet i seg selv. Derimot er måten programmene er laget på og 

kombinasjonen av flere elementer det som eventuelt vil være opphavsrettslig beskyttet. Ved 

  
144 Engelsk oversettelse, Doherty, Law & It, 19. november 2004.
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å legge for stor vekt på det generelle helhetsinntrykket vil det i praksis kunne føre til 

beskyttelse av selve ideen.145

Samme synspunktet finnes i Deichmanns avhandling ”Programkoncepter”.146 En 

krenkelsesvurdering som baserer seg på det generelle inntrykket vil muligens i for stor grad 

ta hensyn til ideen bak formatet. Kildene peker i retning av at ved vurderingen av likheten 

mellom to TV-formater, må sammenlikningen ta utgangspunkt i de karakteristiske

enkeltelementer som kan sies å være basert på opphavsmannens originale, skapende 

innsats. Dersom flere av disse er sammenfallende, for eksempel handlingen, personene, 

omgivelsene og dialogen, vil det peke i retning av en opphavsrettsstridig etterlikning, som i 

tilfellet i Rt. 1957 side 275 ”Flaggermusen”. 

Ved omfattende omarbeiding vil man på et punkt bevege seg over fra den ufrie 

bearbeidelse av en annens verk til at det skapes ett nytt åndsverk som kun er løst inspirert 

eller basert på et annet. Dette vil fritt kunne utnyttes uten å komme i konflikt med 

opphavsmannens enerett. Grensen mellom nye, selvstendige verk og ufrie bearbeidelser av 

eksisterende verk må trekkes etter linjene for verkshøydevurderingen. I denne sammenheng 

vil idebegrepsgrunnsetningen være relevant for fastleggelsen. Rognstad formulerer det slik 

at ”grunnsetningens innhold er at hvis verkenes konkrete form er forskjellig, er det ikke 

tilstrekkelig å konstatere at den bygger på samme bakenforliggende ide: Samme motiv for 

bilde, samme beskrivelse av samme historiske hendelsesforløp osv. er ikke ensbetydende 

med krenkelse av opphavsrett.”147

Vernet skal i utgangspunktet ikke strekke seg lengre enn opphavsmannens individuelle 

skapende innsats. Her trer sammenhengen med verkshøydevurderingen klart frem. I begge 

  
145 I avgjørelsen i RG 2006 side 1302 drøfter Lagmannsretten ikke spørsmålet om vurderingen i praksis betyr 

at motivet Kong Olav på ski med hund i samme kunstform som statuen er vernet – noe som sannsynligvis 

ikke kan legges til grunn, på samme måte som den generelle ideen bak en tv-programserie.
146 Programkoncepter 2002, side 245.
147 Rognstad, Fragmenter 2004 side 67.
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vurderinger bør det være strukturen i verkene som er avgjørende, altså om kombinasjonen 

av flere enkeltelementer kan beskyttes.

5 Oppsummering

Fremstillingen dreier seg i all hovedsak om retningslinjer og praksis omkring 

skjønnsmessige vurderinger. Det er ikke dekning i rettskildene for å konkludere at TV-

formater generelt er vernet eller ikke vernet. Spørsmålet må vurderes konkret for de enkelte 

frembringelser, både ved verkshøydevurderingen og etterlikningsvurderingen.

Standpunktet om at TV-formater er avskåret fra opphavsrettslig vern av på grunn av deres 

manglende fiksering eller ”ytre manifest”148 bør på bakgrunn av de komplekse og svært 

detaljerte formater som utvikles i dag ikke ubetinget legges til grunn. De kilder som 

foreligger, peker i retning av at opphavsrettslig beskyttelse kan være tilgjengelig for TV-

formater, gitt at visse vilkår som behandlet under punkt 3 oppfylles. Det synes ikke å være 

dekning i idebegrepslæren for å trekke den slutning at sammenstillinger av elementer ment 

for tv-produksjon kun kan ansees tilstrekkelig fiksert ved produksjon av tv-programmet.

Idebegrepslæren vil imidlertid føre til at ideen bak formatet ikke nyter opphavsrettslig vern, 

og således vil idelikhet ikke være relevant ved krenkelsesvurderingen. Vurderingen må 

baseres på de deler av formatet som vernes som et utrykk for opphavsmannens originale, 

skapende innsats.

Videre peker det behandlete materialet på at opphavsrettens løsninger på beslektede 

områder kan anvendes på TV-formater både ved verksvurderingen og 

krenkelsesvurderingen, spesielt slik det foreligger for edb-programmer og på brukskunstens 

område.

  
148 Jf. Ot. prp. nr. 26 (1959-60) jf. Knoph, Åndsretten 1936.
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