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1 Innledning 

 

1.1 Tema og aktualitet 

Temaet for oppgaven er om algoritmer kan beskyttes som åndsverk. Det har vært en 

alminnelig oppfatning at algoritmer ikke har opphavsrettslig vern, fordi de er ubeskyttede 

ideer.1 En slik oppfatning er etter min mening misvisende, og bygger på en forutsetning om at 

man alltid kan anvende algoritmebegrepet synonymt med ideer. Dette er et problematisk 

utgangspunkt, all den tid algoritmebegrepet ikke er fast definert, noe som også påpekes av 

flere forfattere.2 Denne oppgaven har derfor to overordnede mål. For det første ønsker jeg å 

problematisere den alminnelige oppfatningen i lys av definisjonsproblemene den skaper, og 

begrunne hvorfor jeg mener algoritmebegrepet ikke alltid kan anvendes synonymt med ideer. 

For det andre vil jeg redegjøre for hvordan algoritmer kan uttrykkes på en måte som oppfyller 

kravene til et åndsverk, og drøfte hvilke trekk ved algoritmer som kan beskyttes slik 

rettstilstanden er i dag.    

 

Rettslig vern av algoritmer har vært gjenstand for stor debatt opp gjennom årene.3 Å ha 

tilgang til gode og effektive algoritmer kan være avgjørende for realiseringen av de verdier4 

som ligger i innsamling av data,5 og algoritmer er på denne måten viktige redskaper for 

bedriftenes mulighet til å skaffe seg sterke markedsposisjoner. Mange hevder også at 

algoritmer er det mest verdifulle ved programvare.6   

 

Innsamling av data har gitt bedrifter som Google, Amazon og Facebook mulighet til å 

analysere og beregne hva brukerne foretrekker, og på den måten rette markedsføring og 

tilpasse tjenestene sine etter brukernes behov.7 Basert på analyse av brukerdata satset 

strømmetjenesten Netflix 100 millioner dollar på serien «House of Cards» uten å ha sett en 

eneste pilotepisode, og i 2013 ble serien den mest strømmede i USA og store deler av verden.8 

                                                 
1 Se eks. Stensaasen 1987 s. 58, Schovsbo m.fl. 2018 s. 87, Rosenmeier 2001 s. 196-197, Rognstad 2009 s. 114, 

Koktvedgaard 2005 s. 78, Wagle/Ødegaard 1997 s. 116  
2 Se Schovsbo m.fl. 2018 s. 87, Rosenmeier 2001 s. 197 og Rognstad 2009 s. 114 
3 I 1989 skrev Pamela Samuelson at «protection of computer program algorithms by patent law has been a hotly 

contested issue for a good many years», se også eks. Hristov 2016 
4 Data kalles av flere for «the new gold», se blant annet Berti 2018 og Peck 2017 
5 Her i betydningen digital data, dvs. «machine readable encoded information», se Drexl 2017 s. 263 
6 Se eks. Stensaasen 1987 s. 35 og Gupta 1996 s. 83, begrepet «programvare» anvendes her som et samlebegrep 

for alle elementer et datamaskinprogram består av, herunder både kildekoden, dokumentasjon, ikoner mv.  
7 Raustiala/Sprigman 2018 s. 6  
8 Raustiala/Sprigman 2018 s. 35 og Carr 2013 
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Dette fordi algoritmer hadde forutsett at serien ville skape suksess. Algoritmene er med på å 

styre hverdagen vår, kanskje i større grad enn vi er klar over. De kan anbefale hvilken vei vi 

bør velge til jobb, hva vi skal kjøpe og hvor vi bør reise.9 Med en slik utvikling kommer også 

behovet for beskyttelse mot etterligning og kopiering.  

 

Blant de rettslige mekanismene er opphavsretten bare ett av flere alternativer. Særlig er 

eksempelvis patentrett, forretningshemmeligheter og reglene om illojal konkurranse 

aktuelle.10 I denne oppgaven vil jeg kun vurdere hvorvidt algoritmer kan få opphavsrettslig 

vern, og beskyttelse under andre rettsområder vil ikke drøftes. Konkluderer man med at 

algoritmer kan beskyttes som åndsverk, er det imidlertid sentralt å vurdere om dette vernet er 

hensiktsmessig, og om det i tilstrekkelig grad beskytter det vi anser som det mest verdifulle 

ved algoritmene. I denne sammenhengen er det viktig å ha i tankene at andre 

beskyttelsesmekanismer kan fange opp de elementer som ikke beskyttes av opphavsretten, og 

dermed virke supplerende dersom det opphavsrettslige vernet ikke er tilstrekkelig.  

 

1.2 Opphavsrettsvernet 

 

1.2.1 Hva er et «åndsverk»? 

Ettersom oppgaven vil handle om det opphavsrettslige vern av algoritmer som åndsverk, er 

det nødvendig å si noe om hva et åndsverk er i opphavsrettslig forstand. Opphavsretten gir 

enerettigheter til «den som skaper et åndsverk», jf. åndsverkloven11 (heretter åvl.) § 2 (1). 

Eneretten varer i 70 år etter åvl. § 11, og skiller seg rent tidsmessig ganske betydelig fra annen 

relevant immaterialrettslig beskyttelse, der patentrettigheter som hovedregel varer i 20 år.12 

 

For at et fenomen skal være et åndsverk, må det etter åvl. § 2 oppfylle tre hovedvilkår. For det 

første må opphaver ha frembrakt noe, jf. «skaper» i første ledd. Dette innebærer at verket må 

ha manifestert seg på et visst abstraksjonsnivå, slik at det kan adskilles fra opphavers tanker 

og ideer. Verket må således ha fått en form for «ytre realitet»13 og opphavers ideer må ha 

                                                 
9 Mittelstad m.fl. 2016 s. 1, se også COM (2018) 237 final 
10 Se eks. Lavallée 2017, Strowel/Utku 2016 og Stensaasen 1987 s. 133 
11 Lov-2018-06-15-40 
12 Jf. lov-1967-12-15-9 (patentloven) § 40, sml. patl. kapittel 9a om forlenget beskyttelsestid for legemidler og 

plantefarmasøytiske produkter 
13 Rognstad 2009 s. 79, jf. også Prop. 104L (2016-2017) s. 26 som sier at verket må ha fått en «ytre skikkelse»  
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manifestert seg i noe «det er muligt for andre at opleve».14 Ifølge EU-domstolen er det verkets 

«expression»,15 dets uttrykk, som vernes. I hvilken form verket har realisert seg, kan utformes 

som et spørsmål om på hvilket abstraksjonsnivå verket må være på. Norsk rett opererer ikke 

med et fikseringskrav,16 at verket må ha realisert seg i en fysisk gjenstand, som innebærer at 

verket kan uttrykkes på mange måter innenfor grensene mellom det ganske abstrakte og det 

helt konkrete. EU-domstolen har i sak C-310/17 (Levola Hengelo) fastslått at et verks uttrykk 

må være «identifiable with sufficient precision and objectivity, even though that expression is 

not necessarily in a permanent form”.17 Kravet gir veiledning ved vurderingen av hvilke 

uttrykk som kan beskyttes. Vi er avhengig av å kunne sammenligne beskyttede verk i en 

krenkelsessituasjon, og dermed også avhengig av å kunne identifisere og beskrive hva som er 

det vernede uttrykket.    

 

For det andre beskyttes bare «litterære eller kunstneriske verk av enhver art» jf. annet ledd. 

Dette avgrenser vernet mot eksempelvis fenomener av ren teknisk karakter, og gjenspeiler 

blant annet opphavsrettens formål om å gi insentiver til «kulturell produksjon».18 I ordet 

«kulturell» ligger en antydning om hva opphavsretten er ment å beskytte. Imidlertid er 

holdningen til hva som er litterært og kunstnerisk liberal, og kravet tolkes svært vidt i 

praksis.19 «Litterære» verk begrenser seg ikke bare til det som trykkes i bokstaver og 

forståelig tekst, men verner også symboler, koder og noter mv.20 Tradisjonelt anses for 

eksempel datamaskinprogrammer som «litterære» verk fordi de kan nedtegnes i 

programspråk,21 selv om de ikke faller inn under det vi normalt anser som opphavsrettens 

«kjerneområde».22 Vilkåret legger likevel en overordnet ramme for hva som kan og bør 

beskyttes.  

 

                                                 
14 Jf. Rosenmeier 2001 s. 59, se også Schovsbo m.fl. 2018 s. 75 og Prop. 104L (2016-2017) s. 26  
15 Jf, eks. C-406/10 (SAS Institute) avsnitt 41, se også TRIPS-avtalen art. 9 (2) og WCT art. 2 
16 Bernkonvensjonen art. 2 (2) åpner for at nasjonal rett kan kreve fiksering 
17 C-310/17 Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV (13. november 2018) avsnitt 40. Dommen er noe kritisert, 

blant annet for å være uklar ved begrunnelsen av kravet, se eks. Kielland 2018 og Rosati 2018  
18 Jf. formålsbestemmelsen i åvl. § 1a 
19 Se eks. Rognstad 2009 s. 15, Rosenmeier 2001 s. 53-54 og s. 145-146 
20 Se Schovsbo m.fl. 2018 s. 81, Bently m.fl. 2018 s. 62 flg. og Rosenmeier 2001 s. 147-148 
21 Rosenmeier 2001 s. 53, se også WCT art. 4 som sier at «computer programs are protected as literary works 

within the meaning of Article 2 of the Berne Convention» 
22 Se eks. Rosenmeier 2001 s. 191 og Koktvedgaard 2005 s. 57, se også Sterling 2015 som deler verk i 

«traditional categories» og «new categories», der de tradisjonelle verk er «literary, dramatic, musical and 

artistic works» og nye er «photography and cinematography, and, more recently, coputer programs, and 

works in or constituted by electronic databases and multimedia productions» (s. 250-251) 



  

4 

 

For det tredje kreves at verket uttrykker «original og individuell skapende åndsinnsats», jf. 

åvl. § 2 (2). Ordlyden er en lovfesting av tidligere norsk og europeisk praksis. Av Høyesterett 

kalles vilkåret tradisjonelt «verkshøydekravet», mens det i europeisk praksis omtales som et 

«originalitetskrav». Ved lovfestingen anså departementet at ordlyden i åvl. § 2 (2) ikke ville 

skille seg fra verken Høyesteretts eller EU-domstolens formuleringer,23 og valget mellom de 

to begrepene har ikke betydning for innholdet i kravet.24 Jeg vil i oppgaven anvende 

«originalitetskravet».  

 

1.2.2 Prinsippet om at ideer ikke vernes 

Som nevnt har det vært en rådende oppfatning at algoritmer ikke har vern fordi de er 

ubeskyttede ideer. Oppfatningen henger sammen med det grunnleggende opphavsrettslige 

prinsippet om at ideer ikke beskyttes (heretter «idéprinsippet»). Prinsippet er blant annet 

nedfelt i TRIPS-avtalen25 art. 9 (2) og WCT26 art. 2 som sier at «(c)opyright protection 

extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation and mathematical 

concepts as such».  

 

Prinsippet er blant annet utslag av det grunnleggende synspunktet om at opphavsretten må 

balansere behovet for beskyttelse mot behovet for å holde visse ting fritt for allmenhetens 

utnyttelse (friholdelsesbehovet). Enerettigheter begrenser samfunnets muligheter til å bygge 

på og bruke kjente verk i videre utvikling, men samtidig anses det rettferdig og rimelig at den 

som har skapt noe, bør få lønn for strevet. Å monopolisere ideer vil kunne vanskeliggjøre 

kreativ utfoldelse og begrense utvikling, slik at man stenger for «det åndelige felleseiet».27 

For å oppnå en god balanse må det derfor skilles mellom det uttrykket som er 

beskyttelsesverdig, og det som bør anses som ideer som må holdes fritt for allmennheten.  

 

Ethvert verk består av beskyttede og ubeskyttede elementer, der det kun er de trekk som 

avspeiler opphavers originale åndsinnsats som skal vernes. Høyesterett presiserte i Rt. 1962 s. 

964 (Wegners Sybord) at det kreves «at opphavsmannens ideer har realisert seg på en slik 

                                                 
23 Jf. Prop. 104L (2016-2017) s. 28-29. Kravet anses å være harmonisert i europeisk rett, se bl.a. sak C-310/17 

(Levola Hengelo) avsnitt 33, se også Bently m.fl. 2018 s. 98 
24 Se Koktvedgaard 2005 s. 62 petitavsnitt om begrepsvalget 
25 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994) 
26 WIPO Copyright Treatment (1996) 
27 Rognstad 2009 s. 89, se også Rosenmeier 2001 s. 66. De senere år har interesseavveiningen blitt supplert av et 

større fokus på at fundamentale rettigheter må ivaretas, se redegjørelse for utviklingen i Geiger/Ixyumenko 2018  
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måte at det ved hans verk er skapt noe originalt av kunstnerisk verdi» (s. 967). Idéprinsippet 

innebærer eksempelvis at abstrakte28 fenomener ikke kan få vern. Det er enighet om at 

oppdagelser, teorier, informasjon/fakta, motiver, temaer og tanker ikke er beskyttet,29 men 

disse fenomenene trenger ikke være abstrakte i den forstand at de ikke er noe man kan 

oppleve. En tanke eller teori kan skrives på et notatark og i den forstand ha fått et konkretisert 

«uttrykk». Imidlertid innebærer prinsippet at disse fenomener ikke vernes, i den forstand at 

det er innholdet som skal holdes fritt for allmennheten, ikke nødvendigvis det konkrete 

uttrykk det har fått, så lenge dette utrykket er originalt.  

 

Prinsippet om at ideer ikke vernes er viktig også ellers i immaterialretten30, mens kravene til 

hvordan det beskyttede subjektet må ha manifestert seg, varierer. Mens opphavsretten verner 

«litterære eller kunstneriske verk», verner for eksempel patentretten fremgangsmåter og 

produkter som har «teknisk karakter»31 og «teknisk effekt». «Teknisk effekt» innebærer at 

oppfinner må sannsynliggjøre at ideen virker.32 Imidlertid utgjør ideene nettopp opphavet til 

patentbeskyttelsen, såfremt de er sannsynliggjort, og dermed realisert, i patentsøknaden.33    

 

1.3 Algoritmebegrepet 

 

1.3.1 Definisjonsproblemet 

Den alminnelige oppfatningen om at algoritmer ikke vernes av opphavsretten, begrunnes i at 

de anses å være ideene bak datamaskinprogrammer. Dette kommer blant annet til uttrykk i 

EUs direktiv om beskyttelse av datamaskinprogrammer (edb-direktivet),34 der det i fortalen 

punkt 11 står at algoritmer ikke beskyttes. Samtidig tar fortalen høyde for at 

algoritmebegrepet ikke nødvendigvis er fast definert, idet dette utgangspunktet gjelder «to the 

extent that logic, algorithms and programming languages comprise ideas and principles» (min 

utheving). De beskyttes altså ikke, men bare så lenge de likestilles med ideer og prinsipper.  

 

                                                 
28 «Abstrakt» defineres gjerne som motsetningen til «konkret», dvs. «uten direkte tilknytning til virkeligheten eller 

tenkt», se Tranøy 2019a 
29 Rosenmeier 2001 s. 67 og s. 70 
30 Se eks. patl. § 1 (2) nr. 3 som sier oppfinnelser ikke er «noe som bare utgjør (…) metoder for utøvelse av 

intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller programmer for datamaskiner» 
31 Oppfinnelsen må løse en oppgave ved «utnyttelse av naturens materiale og energi», se Stenvik 2013 s. 127 
32 Det må sannsynliggjøres at løsningen virker, dvs. løser et teknisk problem, se Stenvik 2013 s. 123 flg.  
33 Se Stenvik 2013 s. 27 
34 Dir. 2009/24/EC 
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Allerede her møter vi det som er et grunnleggende problem, nemlig at det er vanskelig å 

fastsette en allmenn, felles forståelse av hva algoritmer er og hvordan de defineres.  

 

I juridisk litteratur definerer for eksempel Stensaasen algoritmer som en «(f)ormell 

beskrivelse som skritt for skritt viser hvordan en skal gå frem for å løse et problem»,35 mens  

Koktvedgaard skriver at algoritmer er «programmets generelle princip eller struktur, forstået 

som den sammenhængende, men trinvise prinipielle fremgangsmåde til løsning af et 

problem».36 I enkelte ordbøker finner vi definisjoner som er spesifikt rettet mot matematikk 

og informatikk som eksempelvis «a set of mathematical instructions or rules, that especially, 

if given to a computer, will help to calculate an answer to a problem».37 

 

Alle disse definisjonene kan imidlertid falle inn under en overordnet, vid definisjon. 

Cambridge Dictionary definerer algoritmer som «a list of instructions for solving a 

problem».38 Ifølge Tech Terms Computer Dictionary er algoritmer «a set of instructions 

designed to perform a spesific task».39 Disse definisjonene er svært vide. Så lenge 

“instructions” kan tolkes som både matematiske og ikke-matematiske, setter ikke 

definisjonene grenser for hva slags instruksjoner algoritmer består av eller hvordan de er 

utformet.  

 

På bakgrunn av dette kan vi si at algoritmer i vid forstand er «et sett med instruksjoner som 

trinnvis angir hvordan man skal komme frem til et resultat» og det er denne definisjonen 

oppgaven legger til grunn.    

 

Å anvende en slik definisjon viser oss at algoritmer ikke nødvendigvis har tilknytning til 

teknologi eller matematikk, som mange gjerne tror. Også matoppskrifter og bruksanvisninger 

kan i utgangspunktet anses å være «algoritmer» i vid forstand.40 Det er lite hensiktsmessig å 

operere med en definisjon som likestiller algoritmer med ideer, da dette ikke alltid samsvarer 

med måten algoritmebegrepet anvendes i praksis. Skal jurister kommunisere på en god måte, 

er det viktig å ha innsikt i definisjonsproblematikken og anvende begrepet i vid forstand. 

                                                 
35 Se Stensaasen 1987 s. 20 med henvisning til «Norsk Dataordbok» 
36 Koktvedgaard 2005 s. 78 
37 Cambridge Dictionary (engelsk versjon): Algorithm 
38 Cambridge Dictionary (engelsk-amerikansk versjon): Algorithm 
39 Christensson 2013 
40 Se også Rosenmeier 2001 s. 198 petitavsnitt og Swinson 1991 s. 147 
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1.3.2 «Tekniske algoritmer» og andre algoritmer – begrepsavklaring  

Algoritmens formål er at den skal produsere resultater,41 og selve utføringen av instruksjonene 

må muliggjøres. Enhver algoritme må derfor nedskrives på et språk eller i en form som kan 

leses og forstås av den som er algoritmens «prosessor».42 «Prosessoren», den som skal utføre 

instruksjonene, kan være et menneske eller en maskin, for så vidt et annet vesen. Skal 

algoritmen utføres av en spanjol, må den oversettes til spansk så spanjolen kan forstå 

instruksjonene. Er prosessoren en datamaskin, må algoritmen nedskrives i maskinlesbar 

kode.43  

 

Denne oppgaven vil først og fremst konsentrere seg om de algoritmer som brukes innenfor 

teknologien, der datamaskiner er algoritmens prosessor. En slik tilnærming er valgt på 

bakgrunn av at det er innenfor informatikken beskyttelsesbehovet er størst. Jeg vil anvende 

begrepet «tekniske algoritmer» for slike algoritmer, herunder «et sett med instruksjoner som 

trinnvis angir hvordan en maskin skal komme frem til et resultat».  

 

Jeg avgrenser ikke med dette mot andre former for algoritmer, og vil anvende eksempler fra 

andre områder for å forklare hva algoritmer er og hvordan de fungerer. At jeg ikke avgrenser 

mot algoritmer utenfor teknologien, har blant annet et pedagogisk formål. Jeg mener en 

inngående forståelse av hva algoritmer er, best kan oppnås ved en bredere tilnærming enn kun 

å se på algoritmer fra et teknologisk perspektiv.  

 

1.3.3 Maskinlæringsalgoritmer 

En undergruppe algoritmer som skiller seg fra det vi kan kalle de «tradisjonelle» algoritmene, 

er såkalte «maskinlæringsalgoritmer». «Tradisjonelle» algoritmer angir spesifikt de 

instruksjoner som må utføres for å løse et gitt problem eller komme frem til et gitt resultat. 

Disse instruksjonene er så presise at de skal kunne følges uten at det kreves noen form for 

menneskelig innsats.44 Algoritmen vil ikke be deg «hente posten», men beskrive steg for steg 

hvordan oppgaven skal utføres. Den vil be deg 1) gå ut døren, 2) gå til postkassen, 3) åpne 

lokket, 4) ta ut brev og/eller pakker, 5) lukke lokket og 6) ta med posten inn igjen til personen 

                                                 
41 Se eks. Mahdi 2013 s. 10 
42 Begrepsbruken er hentet fra Swinson 1991 s. 147 flg.  
43 Kode som kan leses og prosesseres av en datamaskin. Dataen må være strukturert og i et format maskinen kan 

lese, se Open Data Handbook (udatert) 
44 CSFG (udatert) pkt. 2.1.1 avsnitt 7 og Mahdi 2013 s. 10 
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som ga instruksjonen. Maskinlæringsalgoritmer vil ikke angi slike spesifikke instruksjoner, 

men eksempelvis ta utgangspunkt i instruksjonen om å «hente posten», og deretter lære seg 

hvordan dette bør gjøres for å oppnå best mulig resultat.   

 

De seneste årene har maskinlæringsalgoritmer fått stadig større oppmerksomhet. Disse 

algoritmene brukes ved utvikling av kunstig intelligens (Artificial Intelligence), et område 

EU-kommisjonen har oppfordret både offentlige og private aktører til å investere i.45  

 

Maskinlæringsalgoritmer kjennetegnes ved at de utvikler og forbedrer måten de produserer 

resultater på.46 Det vil si at instruksjonene algoritmene består av, vil forandre seg og ikke 

nødvendigvis lede til samme resultat hver gang. Maskinlæringsalgoritmen lærer seg å kjenne 

igjen mønstre i og identifisere ukjent og ustrukturert data, ved at de gjennomgår en 

treningsprosess der de mates med treningsdata og dermed opparbeider seg et «minne» de 

anvender for å løse ulike oppgaver. Disse algoritmene er alltid «tekniske algoritmer» ettersom 

de må implementeres i programvare for å kunne trenes opp og produsere resultater.47 

 

1.4 Nærmere om oppgavens problemstillinger, avgrensninger 

Prosessen ved bruk av algoritmer reiser mange viktige, og omdiskuterte, rettslige 

problemstillinger, deriblant spørsmålene om hvem som eier dataen (inputen) som algoritmen 

behandler,48 og hvem som eier resultatet.49 Denne oppgaven vil ikke berøre disse 

spørsmålene, men kun omhandle problemstillingen om hvordan selve algoritmen kan få 

opphavsrettslig vern som «åndsverk» etter åvl. § 2.  

 

Opphavsrettslig vern av algoritmer kan være aktuelt på to abstraksjonsnivåer. For det første 

kan algoritmen uttrykkes gjennom en beskrivelse av instruksjonene algoritmen består av, og 

for det andre kan selve sammenstillingen av instruksjonene tenkes beskyttet som algoritmens 

uttrykk.  

 

                                                 
45 Se COM (2018) 237 final, se også Europarådets oversikt over igangsatte arbeider for å håndtere rettslige 

problemstillinger knyttet til kunstig intelligens (Europarådet 2018) 
46 Se Castle 2017, Wakefield (udatert), Margoni 2018 s. 2 og Awad/Khanna 2015 s. 5 
47 Hurwitz/Kirsch 2018 s. 28 
48 Se eks. Drexl m.fl. 2016 om EU-kommisjonens Digital Single Market Strategy (COM(2015) 192 final)  
49 Se eks. Hristov 2016, Margoni 2018, Abbott 2017 og Lavallée 2017 
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Åndsverkloven § 2 (2) oppstiller en del eksempler på verkstyper som beskyttes av 

opphavsretten, men listen er ikke uttømmende. Ettersom den alminnelige oppfatningen er at 

algoritmene er de bakenforliggende ideene bak datamaskinprogrammer, er det naturlig å 

vurdere om de kan beskyttes under vernet for datamaskinprogrammer etter åvl. § 2 (2) 

bokstav l (heretter «programvernet»). Spørsmålet er om og på hvilken måte programvernet 

beskytter algoritmer, og hvor langt beskyttelsesomfanget strekker seg.   

 

Algoritmer kan imidlertid også tenkes beskyttet som annet type verk enn 

«datamaskinprogram», såfremt uttrykket – beskrivelsen eller sammenstillingen – oppfyller 

kravet til originalitet. Oppgaven vil redegjøre for hvordan originale beskrivelser kan beskyttes 

som åndsverk, mens det for sammenstillingen av instruksjoner er mer uklart om disse kan 

uttrykke originalitet, eller må anses å være ubeskyttede ideer. Om denne uttrykksformen kan 

beskyttes slik rettstilstanden er i dag, er en gjennomgående problemstilling i oppgaven.  

 

Dette leder oss over til neste spørsmål, herunder om det beskyttelsesomfanget vi står igjen 

med er tilstrekkelig og hensiktsmessig, i lys av hvilke elementer som beskyttes og hvor langt 

beskyttelsen rekker.  

 

For maskinlæringsalgoritmer oppstår det noen særproblemer. En del maskinlæring foregår 

ved at algoritmen lærer av og evaluerer seg selv, slik at mennesket i liten grad er involvert i 

selve treningsprosessen, og har minimal innflytelse på algoritmens utvikling. Dette reiser 

særlig to opphavsrettslig interessante spørsmål. For det første om algoritmene er «identifiable 

with sufficient precision and objectivity».50Å identifisere det beskyttede uttrykket 

vanskeliggjøres når algoritmen utvikler seg til noe mennesker ikke lenger kan forstå eller 

forklare. For det andre stiller opphavsretten krav til at åndsverket er menneskeskapt.51 Når 

utvikleren av en maskinlæringsalgoritme i liten grad har påvirket algoritmens læringsprosess, 

kan det stilles spørsmål ved om algoritmen, på et tidspunkt, må anses å være skapt av en 

maskin.52  

 

Oppgaven avgrenser mot spørsmålet om maskinlæringsalgoritmene er menneskeskapt, og vil 

kun se på problemstillingen om algoritmenes uttrykk i tilstrekkelig grad kan identifiseres. 

                                                 
50 Jf. Levola Hengelo avsnitt 40 
51 Se eks. Schovsbo m.fl. 2018 s. 113 og Rognstad 2009 s. 144 
52 Se også Stephens/Bond 2018 s. 40-41 
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Videre vil oppgaven omhandle algoritmer på et overordnet nivå, slik at jeg i første rekke vil 

omtale de «tradisjonelle» algoritmer, dvs. algoritmer der instruksjonene er spesifikt angitt og 

konstante. Jeg vil av den grunn ikke foreta en mer dyptgående vurdering av om 

maskinlæringsalgoritmer kan få opphavsrettslig vern, annet enn å redegjøre for 

identifiseringsproblemet. Det er imidlertid viktig å minne om at maskinlæringsalgoritmene er 

en undergruppe av algoritmer, slik at oppgavens generelle betraktninger vil kunne gjøre seg 

gjeldende også for disse.   

 

Etter min mening er det grunn til å anta at de beskyttede trekk ved algoritmene vil falle inn 

under kategorien «litterære» verk. Ettersom «litterære eller kunstneriske verk» er tolket 

vidtgående i praksis, vil dette vilkåret ikke vurderes særskilt. Samtidig er det viktig å ha i 

bakhodet de rammene vilkåret legger for opphavsrettslig beskyttelse.  

 

1.5 Rettskildebildet 

Oppgaven tar utgangspunkt i norsk rett, men rettsområdet er så preget av internasjonal 

opphavsrett at rettskildebildet er betydelig større enn de norske rettskildene. Norge er blant 

annet tilsluttet den internasjonale Bernkonvensjonen,53 samt WIPO Copyright Treaty (WCT), 

en spesialavtale under Bernkonvensjonen, og WTOs Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property (TRIPS-avtalen).  

 

Størst innvirkning har EU-retten, der EØS-avtalens hoveddel har forrang foran norsk rett.54 

EU har gitt flere direktiver på opphavsrettsområdet som er innlemmet i EØS-avtalen. Disse 

har stor betydning for norsk rett, ettersom Norge gjennom EØS-samarbeidet forplikter seg til 

å gjennomføre direktivene, og direktivene har ført til flere endringer i den norske 

åndsverkloven. Viktigst for oppgavens del er edb-direktivet55 som verner 

datamaskinprogrammer, samt Infosoc-direktivet56 som antas å gjelde alle typer verk. På 

opphavsrettens område er praksis fra EU-domstolen omfangsrik, og domstolens tolkning av 

de gjennomførte direktivene vil være relevante og tungtveiende rettskildefaktorer ved 

tolkningen av norske bestemmelser som gjennomfører direktivtekstene.57   

                                                 
53 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886) 
54 Jf. lov av 1992-11-27-109 (EØS-loven) §§ 1 og 2 
55 Dir. 2009/24/EC 
56 Dir. 2001/29/EC 
57 Jf. Homogenitetsmålsettingen i EØS-avtalens art. 6 og presumsjonsprinsippet, jf. Rt. 2000 s. 1811 (Finanger I) 

s. 1826 flg., se også Prop. 104L (2016-2017) s. 30-31 og s. 318  
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Det finnes få rettskilder som tar for seg spørsmålet om algoritmer kan være åndsverk, og i 

europeisk praksis og litteratur er temaet nærmest fraværende. Dette innebærer at selv om 

oppgavens metode i første rekke er rettsdogmatisk, vil det også være innslag av rettspolitiske 

betraktninger og argumenter. For disse kan litteratur og praksis som omtaler sammenlignbare 

fenomener, være relevant.  

 

1.6 Fremstillingen videre 

Ettersom algoritmer ofte har tett forbindelse med datamaskinprogrammer, vil jeg i det 

følgende ta utgangspunkt i spørsmålet om de kan beskyttes under programvernet. På hvilken 

måte algoritmer kan beskyttes under programvernet, og hvor langt denne beskyttelsen rekker, 

vil drøftes under kapittel 2. I denne delen vil jeg redegjøre for hva som beskyttes som 

«datamaskinprogram» etter åvl. § 2 (2) bokstav l, og demonstrere hvordan algoritmer kan 

omfattes av dette begrepet.  

 

Videre anser jeg det hensiktsmessig å se nærmere på identifikasjonsproblemet ved 

maskinlæringsalgoritmene etter gjennomgangen av programvernet, ettersom disse 

algoritmene alltid har tilknytning til programvare. Maskinlæringsalgoritmene omtales derfor 

under kapittel 3. Kapittelet vil redegjøre nærmere for hvordan maskinlæringsalgoritmer trenes 

opp, og hvilke problemer dette skaper for identifiseringen av algoritmenes uttrykk.  

 

Under kapittel 4 drøftes problemstillingen om algoritmer kan vernes som annen type verk enn 

«datamaskinprogram». Det sentrale spørsmålet under denne delen er om, og på hvilken måte, 

beskrivelsen eller sammenstillingen kan uttrykke opphavers originale åndsinnsats. I dette 

kapittelet vil jeg drøfte problemstillingen om sammenstillingen av algoritmens instruksjoner 

må unntas vern i henhold til idéprinsippet eller kan oppfylle kravet til originalitet.   

 

Til slutt vil jeg under kapittel 5 vurdere hvorvidt det opphavsrettslige vernet vi står igjen med 

i tilstrekkelig grad verner det verdifulle ved algoritmene, og om vernet er hensiktsmessig. 
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2 Algoritmer og vernet av datamaskinprogrammer 

 

2.1 Innledning 

I opphavsretten møter vi som regel algoritmebegrepet ved redegjørelser for programvernets 

beskyttelsesomfang, og de fleste forfattere konkluderer med at algoritmer ikke kan vernes 

fordi de er ideene bak datamaskinprogrammer.  

 

Når vi undersøker om algoritmer kan beskyttes under programvernet, er det viktig å ta 

utgangspunkt i at edb-direktivets fortale punkt 11 sier at algoritmer ikke vernes, såfremt de 

likestilles med ideer og prinsipper. Anvender vi den generelle definisjonen av algoritmer som 

«et sett med instruksjoner som trinnvis angir hvordan man skal komme frem til et resultat», 

ser vi nemlig at det ikke nødvendigvis kan settes likhetstegn mellom algoritmer og 

programmenes bakenforliggende ideer.   

 

I det følgende skal jeg redegjøre for beskyttelsen algoritmer har under programvernet, 

forutsatt at vi legger oppgavens definisjon til grunn. Det er viktig å påpeke at det under 

programvernet kun er aktuelt med beskyttelse for tekniske algoritmer, herunder algoritmer 

som er ment for utførelse av en maskin.  

 

2.2 Om programvernet og beskyttelse av algoritmer 

 

2.2.1 Bakgrunnen for vernet 

Beskyttelse av datamaskinprogrammer ble satt inn i eksemplifiseringen i åvl. § 1 ved lov av 

15. juni 1990 nr. 26 som litterært verk, nå i åvl. 2018 § 2 (2) bokstav l. Harmonisering av 

reglene på dette området har vært viktig både i Europa og i de nordiske landene.58 «Computer 

programs» er beskyttet i EU/EØS gjennom EU-direktiv om beskyttelse av 

datamaskinprogrammer (edb-programmer),59 som ble gjennomført i norsk rett ved lov av 4. 

desember 1992 nr. 128.  

 

                                                 
58 Ot. prp. nr. 33 (1989-1990) s. 5 og COM (88) 816 s. 4 
59 Dir 91/250/EEC av 14. mai 1991, senere erstattet med Dir. 2009/24/EC av 23. april 2009 
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Datamaskinprogrammer er også beskyttet internasjonalt.60 I 1978 publiserte WIPO 

modellbestemmelser (WIPOs «Model provisions») i håp om å kunne regulere edb-

programmer gjennom et eget «sui generis»-vern,61 fremfor gjennom patent eller opphavsrett.62  

Forslaget ble imidlertid ikke fulgt opp av noen land, og WIPO og UNESCO tok i 1985 på nytt 

initiativ til diskusjon om vern.63 Datamaskinprogrammer er nå beskyttet på internasjonalt nivå 

gjennom WCT art. 4 og TRIPS-avtalen art. 10, men det var EU som først innførte 

fellesregulering gjennom edb-direktivet i 1991.64  

 

I 1985 skrev Jon Bing i en rapport til Justisdepartementet at programmer er resultat av 

«menneskelig arbeidsinnsats» fordi man lager en plan og oversikt over instruksjonene som 

skal være med, beskriver hva man ønsker at programmet skal gjøre og deretter beskriver 

programmet «i stadig større detaljgrad».65 Utviklingen av et datamaskinprogram vil typisk 

bestå i fem faser, herunder 1) definere problemet som skal løses 2) analysere hvilke ledd som 

er nødvendige 3) strukturere design 4) konstruere programmet og 5) sette programmet i 

utførelse.66 

 

Av EU-kommisjonen ble datamaskinprogrammer ansett å være resultat av «creative 

intellectual human activity», der graden av «creativity, skill and inventiveness required to 

devise a program make it no less deserving of protection than other works protected by 

copyright».67 Kreativiteten programmereren utviser, består ifølge EU-kommisjonen nettopp 

av å definere oppgaven programmet skal utføre, og å analysere måten resultatet kan 

produseres på. Ved å ta valg for de steg programmet består av, gir det programmet dets 

«particular characteristics of speed, efficiency and even style».68  

                                                 
60 Datamaskinprogrammer er beskyttet under Bernkonvensjonen, gjennom WCT art. 4 og TRIPS-avtalen art. 10 

(1), se også blant annet Indian Copyright Act (1957) section 2 (o) og US Copyright Act (1976) § 101 og 

Australian Copyright Act (1968) section 10 (1), se også Bing 1985 s. 26-27 og Gupta 1996 
61 En egen særregulering 
62 Se Rosenmeier 2001 s. 192 petitavsnitt, Ficsor 2002 s. 469, Stensaasen 1987 s. 35 og 179 flg. og Bently m.fl. s. 

65 
63 Før dette hadde fem land – Filippinene, USA, Ungarn, Australia og India – gitt beskyttelse gjennom nasjonal 

lovgivning, se Ficsor 2002 s. 470 flg. for historien bak internasjonalt vern gjennom WCT art. 4, og Bing 1985 

s. 27-28 
64 Ficsor 2002 s. 470-471 
65 Bing 1985 s. 1-2 
66 Plotkin 2003 s. 338 
67 COM (88) 816 s. 5 
68 Ibid s. 5 
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2.2.2 Hva vernes som «datamaskinprogram»? 

Verken edb-direktivet eller åvl. § 2 (2) l definerer hva et «datamaskinprogram» («computer 

program») er. EU-kommisjonen ønsket ikke å definere begrepet eksplisitt, i frykt for at 

direktivet da kunne bli utdatert.69 WIPO forsøkte gjennom modellbestemmelsene å gi en 

internasjonal definisjon, der «computer programs» var «a set of instructions capable, when 

incorporated in a machine readable medium, of causing a machine having information 

processing capabilities to indicate, perform or achieve a particular function, task or result»,70 

men ingen felles internasjonal definisjon er fastsatt.71 Ifølge departementet gjør et 

datamaskinprogram det mulig «å styre en datamaskin slik at den utfører bestemte oppgaver», 

og er «et sett med instruksjoner skrevet i programmeringsspråk».72 

 

Studerer vi definisjoner av algoritmer og datamaskinprogrammer, møter vi raskt 

begrepsproblematikk. Datamaskinprogrammer kan nemlig sies å være en algoritme,73 så lenge 

algoritmer defineres i vid forstand som «et sett med instruksjoner som trinnvis angir hvordan 

man skal komme frem til et resultat». Sammenlignes denne definisjonen med departementets 

«et sett med instruksjoner» som «gjør det mulig å styre en datamaskin slik at den utfører 

bestemte oppgaver», ser vi at hele programmet i seg selv uttrykker en teknisk algoritme, 

nemlig en algoritme som er ment for utførelse av en maskin.74 I lys av den vide 

algoritmedefinisjonen, er det etter min mening for snevert å fastslå at algoritmer ikke kan 

beskyttes så lenge datamaskinprogrammene vernes.75  

 

Vi ser eksempler på at algoritmer anvendes synonymt med ideer, at de beskrives som hele 

programmet, at de utgjør deler av programmet, enkelte programlinjer osv.76 Rosenmeier 

mener algoritmer bare kan nektes beskyttelse dersom man anser begrepet synonymt med 

                                                 
69 COM (88) 816 s. 4 
70 Model Provisions 1978 section 1 (i) 
71 Se Sterling 2015 s. 283 
72 Jf. Ot. prp. nr. 33 (1989-1990) s. 4, se også Bing 1985 s. 1 som beskriver det som «en serie instruksjoner til en 

datamaskin» som «beskriver i stor grad av detalj hvordan en operasjon skal gjennomføres», eller «a set of 

instructions that are capable of being executed (performed) by a computer», se Plotkin 2003 s. 338 
73 Se blant annet Rosenmeier 2001 s. 198 petitavsnitt, Rognstad 2009 s. 114, Stensaasen 1987 s. 20 og Swinson 

1991 s. 146 og s. 147 siste avsnitt 
74 Se også Cormen m.fl. 2009 s. 5 som blant annet kaller algoritmer «a sequence of computional steps that 

transform the input into the output» 
75 Se også Rognstad 2009 s. 114 
76 Rosenmeier 2001 s. 197-198 
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«idé» eller man sikter til de bakenforliggende «basisalgoritmer» bak et datamaskinprogram.77 

Med «basisalgoritmer» sikter han til «mindre» algoritmer som er trinnvise problemløsninger 

bak et program, og eventuelt enkelte programlinjer, som ikke kan splittes opp i enda mindre 

algoritmer.78 Anvender vi oppgavens definisjon, som ikke nødvendigvis sikter til 

programmets ideer og logikk,79 nyter dermed algoritmer vern under åvl. § 2 (2) bokstav l og 

edb-direktivet. Vernet forutsetter imidlertid at vi definerer og anvender det tekniske og/eller 

vide algoritmebegrepet, herunder «et sett med instruksjoner, ment for utførelse av en maskin, 

som trinnvis angir hvordan man kommer frem til et resultat». 

 

2.2.2.1 Algoritmer som kildekode 

EU-domstolen har i sak C-393/0980 (BSA) fastslått at begrepet «computer program» i henhold 

til direktivet er «the source or object code».81 «Source code» (kildekoden82) er instruksjonene 

skrevet i programmeringsspråk som kan leses og forstås av mennesker, mens «object code» 

(objektkoden) er kildekoden omsatt til maskinkode.83 Maskinkode er skrevet i maskinlesbar 

form, og kan leses direkte av maskinens prosessor.84 For at algoritmer skal beskyttes som 

«computer program» i henhold til edb-direktivet må algoritmen dermed være nedskrevet i 

kilde- eller objektkode.  

 

Disse kodene utgjør algoritmens uttrykk som beskrivelser av algoritmen, som må oppfylle 

kravet til originalitet. Algoritmer som kildekode illustreres nedenfor. Vi ser her en kildekode 

som uttrykker sorteringsalgoritmen «bubble sort». Sorteringsalgoritmer angir trinnvis hvordan 

en skal gå frem for å sortere input. I dette eksempelet sorterer algoritmen en tallrekke.   

 

                                                 
77 Rosenmeier 2001 s. 199 
78 Ibid s. 198 petitavsnitt 
79 Se edb-direktivets fortale punkt 11 
80 C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury (22. desember 

2010) 
81 Jf. BSA avsnitt 34-35, se også C-406/10 (SAS Institute) avsnitt 35-38 og TRIPS-avtalens art. 10 (1) som sier at 

«computer programs» er beskyttet «whether in source or object code» 
82 «Kildekode» anvendes for programmet skrevet i menneskelesbar form, se Rossen 2018, se også Rognstad 2009 

s. 113, og det må derfor presiseres at også den maskinlesbare koden er beskyttet. I Ot.prp. nr. 33 (1989-1990) 

anvendes begrepet «kildeprogram», se s. 4 
83 Se Ficsor 2002 s. 474, Schovsbo m.fl. 2018 s. 87 og Ot. Prp. Nr. 33 (1989-1990) s. 5-6 
84 Ofte er maskinkode skrevet i binære tall (i totallssystemet), se Rosenmeier 2001 s. 192, Bing 1985 s. 3 og 

Ficsor 2002 s. 474. Kritikere av programvernet har stilt spørsmål ved om noe som ikke er leselig for mennesker 

kan beskyttes («phantom»-problemet), men i europeisk rett er det klart at opphavsretten ikke knytter seg til en 

spesiell representasjonsform, se om diskusjonen i Bing 1985 s. 24-25 og Stensaasen 1987 s. 43-44 
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Kildekoden er skrevet av Odd Gunnar Fatland 

 

Det kan være interessant å studere de visuelle likhetene mellom tekniske algoritmer 

nedskrevet i kildekode, og fremstillingen av algoritmer i matematikken. Likhetene illustrerer 

nettopp det poeng at kildekode bare er beskrivelser av algoritmer. I matematisk litteratur ser 

vi eksempelvis at algoritmer helt overordnet kan uttrykkes på denne måten:  

 

 

Eksempelet er hentet fra Soicher/Vivaldi: «Algorithmic Mathematics», 2004 
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Som påpekt ovenfor, kan et datamaskinprogram bestå av mange «basisalgoritmer». I sak C-

406/1085 (SAS Institute) slo EU-domstolen fast at krenkelse kunne foreligge dersom en 

tredjeperson skaffer seg tilgang til deler av kildekoden, og lager – ved bruk av koden – 

«similar elements in its own computer program». Slik bruk av kildekoden vil utgjøre 

krenkelse som «partial reproduction» i henhold til edb-direktivets art. 4(a).86 På denne måten 

kan også «mindre» algoritmer som utgjør deler av programmet vernes, såfremt de er skrevet i 

kildekode og oppfyller kravet til originalitet.  

 

Hvorvidt man anvender begrepet «algoritme» eller «datamaskinprogram» for kildekoden, er 

således irrelevant for beskyttelsen. Imidlertid er det lite praktisk å kalle et datamaskinprogram 

for en algoritme, særlig i lys av at algoritmebegrepet er så vidt, samt at det foreligger ulike 

oppfatninger om hva algoritmer er. I tillegg er det gjennom internasjonal og nasjonal 

lovgivning fastsatt at algoritmer skrevet i kildekode skal kalles «computer program» eller 

«datamaskinprogram», slik at det juridiske begrepet er fastsatt når vi omtaler denne formen 

for algoritmer. Beskyttelsen er derfor mer teoretisk interessant, men viser samtidig at 

læresetningen om at algoritmer ikke kan få opphavsrettslig vern må brukes med stor 

forsiktighet og kan skape forvirring.   

 

2.2.2.2 Algoritmer som forberedende designmateriale 

Ved utarbeidelsen av programmer er det vanlig å analysere oppgavene programmet skal løse, 

og lage en del skriftlig materiale som skisserer og danner grunnlag for selve 

programmeringen.87 I tillegg til kilde- og objektkoden, beskytter edb-direktivet også 

«supporting and preparatory design material» som har resultert i, eller kan resultere i, et 

datamaskinprogram.88  

 

Det er noe uklart om slikt forberedende designmateriale går inn under definisjonen av 

«computer program» eller er ment å beskyttes under direktivet, men som et eget fenomen. 

Uttalelser i EU-kommisjonens direktivforslag synes å tyde på at det var ment å falle utenfor 

definisjonen av «computer program»,89 mens ordlyden i direktivet sikter mot at forberedende 

                                                 
85 C-406/10 SAS Institute Inc. v World Programming Ltd (2. Mai 2012) 
86 Jf. SAS Institute avsnitt 43 
87 Se Rosenmeier 2001 s. 200 og Rognstad 2009 s. 113 
88 Jf. direktivets fortale punkt 7, se også BSA avsnitt 36 
89 Se COM (88) 816 s. 3 der dette kalles «computer software» 
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designmateriale også omfattes av begrepet. I fortalens punkt 7 står det at «(t)his term 

(computer program) also includes preparatory design work leading to the development of a 

computer program provided that the nature of the preparatory work is such that a computer 

program can result from it at a later stage”. Rosenmeier argumenterer for at det ved 

beskyttelsen må skilles mellom selve programmet og forberedende designmateriale, slik at 

forberedende designmateriale ikke bare utgjør et “eksemplar af programmet”, men er et 

selvstendig verk.90 Han mener det er grunn til å trekke et skille mellom dem, særlig der 

datamaskinprogrammet overdras ved en lisensavtale. I slike tilfeller kan det være uklart om 

også det forberedende designmateriale følger med, og dette bør tolkes ut fra den enkelte 

avtale.91 I juridisk sammenheng ser vi at det er vanlig å definere «datamaskinprogram» som 

kun kilde- og objektkoden, mens forberedende designmateriale omfattes av det videre 

begrepet «programvare».92  

 

Tidligere har det blitt tatt til orde for at slikt materiale bør vernes som språkverk og tekniske 

tegninger, men det er nå sikker rett at dette vernes på lik linje med kildekoden.93 Andre 

elementer ved programmet, eksempelvis ikoner, manualer og bruksanvisninger, kan også nyte 

opphavsrettslig vern, men som andre former for litterære eller kunstneriske verk.94 I BSA-

saken kom EU-domstolen frem til at programmets brukergrensesnitt, dvs. programmet slik det 

fremstår for brukeren, ikke er vernet som «computer program». Imidlertid åpnet domstolen 

for at denne type elementer ved programmet kan være vernet som «work» etter Infosoc-

direktivet.95  

 

Algoritmer kan uttrykkes på måter som tilfredsstiller kravene til forberedende 

designmateriale, og kan på denne måten beskyttes under programvernet også i andre 

                                                 
90 Rosenmeier 2001 s. 201 petitavsnitt 
91 Se Rosenmeier 2001 s. 202 som sammenligner dette tilfellet med overdragelse av rettigheter til 

eksemplarfremstillinger av bøker, der en slik avtale ikke nødvendigvis innebærer at man overdrar 

rettighetene til skisser og utkast 
92 Se Wagle/Ødegaard 1997 s. 73 om begrepsbruken 
93 Se Rognstad 2009 s. 113 som henviser til Bryde Andersen IT-retten, 2005 s. 366-367 
94 Se eks. Rognstad 2009 s. 113 og Rosenmeier 2001 s. 203-204 
95 Dir. 2001/29/EC. EU-domstolen kom frem til at brukergrensesnittet i dette tilfellet ikke var et verk, ettersom 

komponentene som skilte det fra andre programmer var dets «technical functions» (avsnitt 48), slik at ideen 

som var implementert i brukergrensesnittet var «so limited that the idea and the expression become 

indissociable» (avsnitt 49) 
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uttrykksformer enn som kilde- og objektkode. Tekniske algoritmer kan beskrives gjennom 

blant annet flytskjemaer («flowcharts») og pseudokode.   

 

Pseudokode er konkrete beskrivelser av algoritmer som skrives før selve programmeringen 

(kodingen). De kan skrives i naturlig språk, som eksempelvis setninger på norsk eller engelsk, 

i kombinasjon med programmeringsspråk.96 Pseudokoden utgjør således en skisse for den 

som skal skrive algoritmen i kildekode. Pseudokode kan se slik ut: 

 

Illustrasjon «pseudokode», Kreher 2000. Pseudokoden beskriver en «merge sort»-algoritme (en 

sorteringsalgoritme). Vi ser at engelske ord som «then», «else if», «do» og «for» brukes som kommandoer.  

Flytskjemaer er diagrammer som presenterer algoritmens fremgangsmåte visuelt.97 I skjemaet 

brukes standardsymboler som representerer operasjoner eller prosesser, som gjør det enklere å 

forstå algoritmen. Som pseudokode er flytskjema også en skisse eller plan for hvordan 

                                                 
96 Cormen m.fl. 2009 s. 17 
97 Mahdi 2013 s. 11 
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utvikleren bør skrive kildekoden. Nedenfor ser vi først eksempler på figurer som anvendes 

som standardsymboler for algoritmens operasjoner, og deretter eksempel på et enkelt 

flytskjema. 

.  

 

Begge illustrasjonene er hentet fra Mahdi 2013 

Det viktige for beskyttelse under direktivet er at slikt materiale kan resultere i et 

datamaskinprogram. I litteraturen har flere antatt at materialet av den grunn bør være relativt 

detaljert og at det må angi tekniske løsninger som er nødvendige for programmeringen, men 

at det ikke med nødvendighet må være så stor likhet mellom selve programmet og det 
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forberedende designmaterialet, at programmet utgjør en bearbeidelse av det forberedende 

designmaterialet.98  

 

I den grad slike fremstillinger av algoritmer kan resultere i et program, kan også disse vernes 

etter åvl. § 2 (2) bokstav l og edb-direktivet. Ettersom algoritmene angir presise instruksjoner 

som skal følges uten at det kreves menneskelig innsats,99 innebærer dette at slikt forberedende 

designmateriale ofte uttrykker nettopp de enkelte steg programmet består av. Slikt 

forberedende designmateriale kan også uttrykke mange mindre algoritmer, satt sammen til en 

mer kompleks algoritme som danner grunnlag for det ferdige programmet.  

 

Vern av slike beskrivelser av algoritmer går imidlertid under det juridiske begrepet 

«forberedende designmateriale» («preparatory design work»), slik at vi også her ikke kommer 

særlig lenger ved å si at «algoritmer» kan vernes, annet enn å påpeke begrepsproblematikken. 

Samtidig kan det tenkes at også materiale som ikke er uttrykk for en algoritme kan vernes som 

forberedende designmateriale, slik at det for jurister kan være større grunn til å ha kunnskap 

om hva algoritmer er ved originalitets- og krenkelsesvurderinger av forberedende 

designmateriale, enn for kilde- og objektkode.  

 

2.3 Beskyttelsens omfang 

Det vi anser som det mest verdifulle ved algoritmer, er måten resultatet produseres på, dvs. de 

konkrete instruksjonene algoritmen består av og sammensetningen (rekkefølgen) de kommer 

i. Hvorvidt programvernet er tilstrekkelig for å beskytte dette, beror på beskyttelsesomfanget 

datamaskinprogrammer har.  

 

EU-domstolen sa i BSA-saken at programmets uttrykk som utgangspunkt er det som 

muliggjør «reproduction or subsequent creation» av programmet.100 Utvikleren av kildekode 

eller forberedende designmateriale får etter åvl. § 3 (1) enerett til å råde over eksemplarer av 

verket «uavhengig av på hvilken måte og i hvilken form dette skjer». Dette omfatter også 

verket i «endret skikkelse» etter § 3 (4). Etter edb-direktivet art. 4 omfatter råderetten 

«reproduction» (a) og «distribution» (c) i enhver form, samt «translation, adaption, 

arrangement or any other alteration» (b).  

                                                 
98 Se Rosenmeier 2001 s. 202, Bing 1985 s. 36-37 og Wagle/Ødegaard 1997 s. 74-75 
99 Se kapittel 1.3.3, jf. eks. Mahdi 2013 s. 10 
100 Jf. BSA avsnitt 35 
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Det er klart at ren kopiering av kildekoden eller beskyttet forberedende designmateriale vil 

utgjøre en krenkelse. Det problematiske oppstår når vi skal vurdere om liknende, men ikke 

identiske, programmer eller materiale krenker eneretten.   

 

Skrives et nytt program i samme programmeringsspråk, der deler av kildekoden er brukt, men 

utvikler har tilføyet sine egne programlinjer og strukturer, kan dette utgjøre en bearbeidelse av 

programmet som ikke kan anvendes i strid med åvl. § 6 (1). Grensen må trekkes ved om 

utvikler har laget et nytt og selvstendig verk etter åvl. § 6 (2), og dette vil sjeldent forekomme 

dersom deler av kildekoden er direkte kopiert, se om dette under kapittel 3.2.2 med 

henvisninger til SAS Institute-saken.  

 

I SAS Institute-saken avgjorde EU-domstolen at programmets funksjonalitet ikke har vern, 

som innebærer at to tilsynelatende like programmer kan være selvstendige verk, såfremt 

kildekoden ikke er kopiert. SAS Institute Inc. hadde saksøkt World Programming Ltd. (WPL) 

for å ha utviklet et program med samme funksjon, ved bruk av samme programmeringsspråk 

og med samme datafilformat. Imidlertid hadde ikke WPL hatt tilgang til kildekoden, men 

utviklet programmet ved å observere og teste SAS Institutes program. EU-domstolen gjentok 

utgangspunktet fra BSA-saken om at det er det som muliggjør «reproduction or subsequent 

creation» av programmet som beskyttes. 101 Ettersom WPL ikke hadde hatt tilgang til 

kildekoden, fastslo EU-domstolen at det ikke forelå krenkelse.102 Dommen kan tas til inntekt 

for at det kun er ved ren kopiering av kildekoden at det foreligger krenkelse. De samme 

synspunkter kan anføres for krenkelsesvurderingen ved forberedende designmateriale.  

 

Visse oversettelser, herunder verket i “endret skikkelse” etter åvl. § 3 (3) («translations» og 

«adaptions» jf. edb-direktivet art 4b) kan tenkes å utgjøre krenkelse av programmet. For det 

første vil oversettelse fra kildekode til objektkode, eller motsatt, være ulovlig, ettersom begge 

disse formene er beskyttet. For det andre kan det tenkes at direkte oversettelse av 

instruksjonene til et annet programmeringsspråk kan utgjøre en krenkelse,103 slik som 

oversettelse av skjønnlitteratur fra et språk til et annet krever opphavers tillatelse. I BSA-

saken uttalte EU-domstolen at direktivet beskytter «the expression in any form of a computer 

                                                 
101 Jf. SAS Institute avsnitt 37, jf. BSA avsnitt 35 
102 Se særlig dommens avsnitt 40-41 
103 Se også Bently m.fl. 2018 s. 178 
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program which permits reproduction in different computer languages, such as the source and 

the object code» (avsnitt 35). Skal oversettelsen være ulovlig må oversetteren ha hatt 

subjektiv kjennskap til programmet,104 og i henhold til EU-domstolens avgjørelse i SAS 

Institute-saken må det kunne påvises at programmerer rent faktisk har brukt og kopiert 

kildekoden.  

 

Gjennom oversettelse vil det være programmets struktur, de instruksjonene programmet 

består av, som muliggjør reproduksjonen av programmet skrevet i et annet 

programmeringsspråk. Når EU-domstolen i BSA-saken sier at programmets uttrykk «in any 

form (...) such as the source or the object code» beskyttes, kan dette tas til inntekt for at 

sammenstillingene av instruksjonene i seg selv kan være et av programmets beskyttede 

uttrykk. At programmets uttrykk kan være noe mer enn kilde- og objektkoden, ble blant annet 

fremholdt av Generaladvokat Bot i hans anbefaling til EU-domstolen i SAS Institute-saken. 

Etter gjengivelse av konklusjonene i BSA-saken skriver Generaladvokaten at “(t)he protection 

of a computer program is not therefore confined to the literal elements of that program, that is 

to say, the source code and the object code, but extends to any other element expressing the 

creativity of its author” (min utheving).105 Med «any other element» kan han ha siktet til 

utviklerens sammenstilling av programmets instruksjoner.  

 

Det er imidlertid ikke klart om EU-domstolen eller Generaladvokaten med disse uttalelsene 

mente at mer abstrakte uttrykk kan beskyttes, eller om de her sikter til eksempelvis 

forberedende designmateriale som beskyttes ved siden av kilde- og objektkode. EU-

domstolen sier imidlertid at det er uttrykket «in any form» som vernes, som kan tilsi at 

programmet på et mindre konkret abstraksjonsnivå kan beskyttes. Også Generaladvokatens 

uttalelser kan tyde på at han mente verket på andre abstraksjonsnivåer enn som beskrivelser, 

ettersom beskyttelsen etter hans mening ikke var begrenset til programmets «literal 

elements».  

 

Krenkelsesvurderingen ved oversettelser vil med nødvendighet innebære en sammenligning 

av programmenes instruksjoner. Det kan derfor argumenteres for at det er sammenstillingen 

som kopieres og oversettes. Samtidig tyder uttalelsene i SAS Institute-saken på at det ikke er 

                                                 
104 Se også Wagle/Ødegaard 1997 s. 334  
105 Bot 2011 avsnitt 50 
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sammenstillingen i seg selv som herved er beskyttet, men kopieringen, og den direkte 

oversettelsen, av programmets konkrete uttrykk i form av kilde- eller objektkode. EU-

domstolen gjengir i avsnitt 41 EU-kommisjonens forslag (COM (88) 816) punkt 3.7 der det 

står at «protection covers only the individual expression of the work and thus leaves other 

authors the desired latitude to create similar or even identical programs provided that they 

refrain from copying» (min utheving), og vektlegger deretter at WPL ikke hadde hatt tilgang 

til, og dermed ikke kunne kopiert, kildekoden (avsnitt 44). Slik jeg tolker det, er domstolens 

argumentasjon konsentrert rundt tilgang og direkte kopiering av kildekoden, herunder 

programmets konkrete og skriftlige uttrykk.  

 

Videre er det vanskelig å sammenligne oversettelse mellom naturlige språk og oversettelse 

mellom to programmeringsspråk. En del programmeringsspråk har så lite til felles at likhetene 

mellom to programmer skrevet i ulike språk først og fremst ligger i programmenes logikk og 

bakenforliggende ideer.106 Valg av programmeringsspråk vil for eksempel kunne ha stor 

betydning for hvor effektivt maskinen gjennomfører instruksjonene og produserer resultat.107 

Der er derfor ikke er likegyldig hvilket språk kildekoden skrives i.  

 

EU-domstolen har ikke tatt eksplisitt stilling til hvor grensene går ved oversettelser. Heller 

ikke er spørsmålet om sammenstillingen er et av programmenes beskyttede uttrykk vurdert, 

slik at rettstilstanden ikke er avklart. Edb-direktivets fortale sier bare at «algoritmene» skal 

unntas vern, såfremt de kan likestilles med ideer, slik at det ikke er utelukket at 

sammenstillingen i noen tilfeller kan være et beskyttet originalt uttrykk.  

 

Etter min mening tyder imidlertid uttalelsene i SAS Institute-saken på at programmets 

sammenstilling av instruksjoner ikke er beskyttet under programvernet, og at det kun er 

kopiering av koden eller det forberedende designmaterialet som vil være ulovlig i henhold til 

direktivet. Dersom man ved en krenkelsesvurdering fastslår at en oversettelse utgjør en 

krenkelse av programmets kildekode, vil dette til en viss grad beskytte strukturen, nettopp 

fordi det er instruksjonene som kopieres og oversettes. Imidlertid vil det i henhold til 

uttalelsene i SAS Institute-saken være kopieringen av beskrivelsen (koden) som danner 

grunnlaget for krenkelsen. En slik konklusjon utelukker ikke at sammenstillingen kan få 

                                                 
106 Se særlig Rosenmeier 2001 s. 213-214 om denne vurderingen 
107 Se Cormen m.fl. 2009 s. 13 og Cormen, Balckom m.fl. (udatert) 
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opphavsrettslig vern utenfor programvernet, men innebærer at det kun er de konkrete 

uttrykkene som beskyttes som «computer program» etter edb-direktivet. Programvernet gir 

derfor ikke algoritmen som sammenstillingsverk tilstrekkelig beskyttelse slik rettsstillingen er 

i dag.  

 

2.4 Oppsummering og videre fremstilling 

Vi har nå utforsket algoritmenes posisjon under programvernet slik den rettslige situasjonen 

er i dag. På bakgrunn av de betraktninger jeg har gjort, kan man konkludere med at tekniske 

algoritmer nyter beskyttelse som «datamaskinprogram» etter åvl. § 2 (2) bokstav l. Imidlertid 

har opphavsretten gitt disse uttrykksformene for algoritmer særskilte juridiske begreper, som 

innebærer at vi definerer algoritmer som «datamaskinprogram». Å konstatere at de beskyttes 

under programvernet er derfor først og fremst en teoretisk interessant øvelse.  

 

Samtidig har en slik konklusjon én viktig, praktisk konsekvens. Ved å følge den alminnelige 

læresetningen om at algoritmer ikke kan få opphavsrettslig beskyttelse, synes ikke jurister å ta 

med i beregningen at denne læresetningen forutsetter at vi med algoritmer mener 

programmenes bakenforliggende ideer. En slik oppfatning kan derfor virke forvirrende og 

skape misforståelser, når man innenfor teknologien anvender definisjoner av algoritmer som 

ikke alltid kan likestilles med ideer. 

 

Algoritmer beskyttes altså under programvernet, såfremt de er skrevet i kildekode, objektkode 

eller utgjør forberedende designmateriale, og dermed uttrykkes som beskrivelser. På dette 

nivået er uttrykksformen konkret, og vernet omfatter bare tekniske algoritmer. Den linje EU-

domstolen har lagt seg på, tyder på at vi ikke kan verne sammenstillingen av instruksjonene 

under programvernet. Dette leder oss over til neste problemstilling, nemlig om algoritmer kan 

beskyttes som annen type verk enn «datamaskinprogram», og om et slikt vern kan favne 

videre enn den beskyttelsen de har gjennom programvernet. Før vi går inn på denne 

problemstillingen i kapittel 4 skal vi imidlertid se nærmere på særproblemene som oppstår for 

maskinlæringsalgoritmer.   
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3 Særproblemet ved identifiseringen av 

maskinlæringsalgoritmer 

 

3.1 Innledning 

Maskinlæringsalgoritmer er en undergruppe av de tekniske algoritmene, som innebærer at de 

må skrives i maskinlesbar form for å kunne produsere resultater.108 Imidlertid er maskinlæring 

en maskins «ability to learn without being explicitly programmed»,109 slik at instruksjonene 

ikke må være spesifikt angitt. Dette skaper problemer for identifiseringen av 

maskinlæringsalgoritmens uttrykk, ettersom instruksjonene ikke er presise og kan forandre 

seg.  

 

Gjennom trening, der algoritmen mates med store mengder treningsdata, opparbeider 

algoritmen seg et «minne» som ligner menneskers måte å lære nye ting på.110 Den 

«kunnskapen» algoritmen får, muliggjør at den kan kjenne igjen mønstre i ukjent data, forutsi 

utfall og optimalisere prosesser.111 På denne måten er maskinlæringsalgoritmene viktige 

ressurser for bedrifters muligheter til å være konkurransedyktige, fordi store mengder 

ustrukturert data er vanskelig å behandle og analysere ved bruk av tradisjonelle statistiske 

metoder og databasebehandlingssystemer.112  

 

I tillegg til selve treningsprosessen består utviklingen av maskinlæringsalgoritmene av flere 

ledd. Utvikleren må innhente data fra ulike kilder som er relevante for de beslutninger 

algoritmen skal ta. Videre må dataene prosesseres og transformeres slik at de kan leses av 

algoritmen. Under treningsprosessen må algoritmens resultater evalueres, og prosessen må 

optimeres, og algoritmen justeres, dersom utvikler ikke er fornøyd med resultatene.113  

 

Ettersom maskinen skal produsere resultatet, må den instrueres i form av maskinlesbar kode. 

Dette innebærer at også maskinlæringsalgoritmer til en viss grad uttrykkes i kilde- og 

objektkode som beskyttes under programvernet. Imidlertid er ikke kildekoden eksplisitt 

                                                 
108 Hurwitz/Kirsch 2018 s. 28 
109 Jf. Samuel 1959, se også Wakefield (udatert), Awad/Khanna 2015 s. 1 og Hurwitz/Kirsch 2018 s. 5 
110 Margoni 2018, Sharma 2018, Marr 2018, Greene 2018, Rodriguez 2018 og Hurwitz/Kirsch 2018 s. 1-3  
111 Awad/Khanna 2015 s. 209 
112 Ibid. s. 19 
113 Se Awad/Khanna 2015 s. 5-6, Hurwitz/Kirsch 2018 s. 33-34 og Ayodele 2010 s. 21-22 
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utformet, i den forstand at koden ikke angir de spesifikke instruksjonene algoritmen består 

av.114 Kildekoden vil dermed ikke nødvendigvis gi særlig veiledning for å forstå hvordan 

algoritmen går frem, slik at beskyttelse av kildekoden ikke vil være tilstrekkelig for å verne 

det vi anser som «algoritmen».  

 

Vi står overfor to opphavsrettslige utfordringer ved avgjørelsen av hva som er algoritmens 

«uttrykk». For det første om vi kan beskytte noe som stadig er i forandring, og for det andre 

om vi kan identifisere og objektivt beskrive en maskinlæringsalgoritme. 

 

I Levola Hengelo-saken uttalte EU-domstolen at verkets uttrykk kan beskyttes «even though 

that expression is not necessarily in a permanent form», 115 slik at maskinlæringsalgoritmenes 

stadige utvikling ikke i seg selv er noe som hindrer dem fra å få opphavsrettslig vern. Det 

første spørsmålet kan derfor i utgangspunktet besvares positivt.  

 

Imidlertid kan denne utviklingen innebære at det er vanskelig å avgjøre om algoritmens 

uttrykk er, som EU-domstolen krever, «identifiable with sufficient precision and 

objectivity».116  

 

3.2 Opptreningen av en maskinlæringsalgoritme 

Ettersom vi skal vurdere hva som er maskinlæringsalgoritmenes uttrykk, er det nødvendig å 

vite noe om hvordan utviklingen og treningsprosessen foregår.  

   

Maskinlæringsalgoritmens mål er å produsere et resultat (Y), som best mulig kartlegger input-

variabler (X). Vi kan stille det opp slik: Y=f(X). Resultatet Y vil avhenge av input X. Ved å 

anvende maskinlæring kan algoritmen lære seg å forutsi hva Y vil utgjøre basert på inputen.117 

 

Opptreningen av maskinlæringsalgoritmenes «minne» varierer, men det anvendes noen 

overordnede maskinlæringsmetoder. En del algoritmer anvender, og faller dermed innenfor, 

flere av de overordnede metodene. Hva som er maskinlæringsalgoritmens uttrykk kan 

                                                 
114 Se eks. redegjørelse av James Loy (2018) for utviklingen av såkalte «neural networks», der algoritmen endrer 

kodens verdier (de verdier som ligger i x, y, W mv.), uten at dette uttrykkes i kildekoden   
115 Jf. Levola Hengelo avsnitt 40 
116 Ibid. avsnitt 40 
117 Le 2018 
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påvirkes av hvilken metode som anvendes. Jeg vil i det følgende beskrive to kjente 

maskinlæringsmetoder, herunder supervised learning og reinforcement learning, som 

illustrerer hvordan treningsprosessen kan foregå. Metodene skiller seg spesielt fra hverandre 

på ett punkt, herunder hvor involvert utvikleren er i treningsprosessen.  

 

3.2.1 Supervised learning 

Ved bruk av supervised learning mates algoritmen med treningsdata som er merket på 

forhånd, og lærer seg dermed hvordan denne type data skal klassifiseres.118 Algoritmen kan 

eksempelvis gis en stor mengde bilder av ulike plantesorter, merket med plantesortens navn. 

Ettersom algoritmen mates med treningsdataen, blir den i stand til å identifisere ulike 

plantesorter og kategorisere dem. Algoritmen kan også på denne måten lære seg å kjenne 

igjen ulike mønstre i data, og dermed forutsi utfall basert på typiske mønstre.119 Ved denne 

type maskinlæring vil utvikleren vite hva inputen er og hva resultatet skal bli. Algoritmen 

«belønnes» av utvikleren når den gjør riktig.120  

 

Et eksempel på en algoritme som bruker supervised learning er «Support Vector Machine 

Algorithm» (SVM), en algoritme som filtrerer data i ulike kategorier. Treningseksemplene er 

markert slik at algoritmen får vite hvilken kategori eksemplet faller innenfor, og deretter vil 

algoritmen lage modeller med en klassifiseringsfunksjon som plasserer ny data innenfor 

kategoriene.121 Algoritmen brukes eksempelvis til å gjenkjenne ansikter eller håndskrift.122       

 

3.2.2 Reinforcement learning 

Reinforcement learning innebærer at algoritmen lærer gjennom erfaring, det vil si ved prøving 

og feiling. Maskinlæringsalgoritmen utfører en handling (tar et valg mv.), observerer miljøet 

rundt seg idet den gjør handlingen, og vil etter hvert lære seg hvilken fremgangsmåte som 

kvantitativt gir det beste utfallet.123 Algoritmen opparbeider seg dermed «kunnskap» ved å se 

tilbake på de valg den tok som lønnet seg.124 

 

                                                 
118 Se Hurwitz/Kirsch 2018 s. 15, Wakefield (udatert) og Awad/Khanna 2015 s. 4 
119 Se Hurwitz/Kirsh 2018 s. 15 og Awad/Khanna 2015 s. 6 
120 Se eks. Wakefield (udatert) 
121 Se Wakefield (udatert), og Awad/Khanna 2015 s. 11 
122 Se Talwar 2018 
123 Awad/Khanna 2015 s. 8 og Hurwitz/Kirsch 2018 s. 16 
124 Awad/Khanna 2015 s. 8 
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Algoritmen vil typisk ta utgangspunkt i et sett med regler, utforske mulighetene innenfor dette 

regelsettet, og forsøke å forutsi resultatet av mulig utfall. På denne måten trenger ikke 

algoritmen prøve alle muligheter, før den har nok kunnskap til å ta gode beslutninger.125 

Denne type maskinlæring brukes ofte for å utvikle spillalgoritmer.126 Eksempelvis har en 

omgang sjakk enormt mange mulige utfall, og for hvert trekk vil sjakkmaskinen måtte 

kalkulere hva som vil være best for å kunne vinne. En sjakkapplikasjon vil ved bruk av 

reinforcement learning kunne lære seg hvilke trekk som normalt fungerer og hvilke som ikke 

gjør det. Metoden brukes også i selvkjørende biler, der bilenes systemer læres opp ved å prøve 

og feile.127  

 

3.3 Kan vi identifisere maskinlæringsalgoritmer? 

Etter hvert som en maskinlæringsalgoritme trenes opp, og utvikler en form for «intelligens», 

vil måten algoritmen analyserer data på, kunne ligge på et abstrakt nivå vi ikke nødvendigvis 

kan forklare eller presisere. Særlig gjelder dette de algoritmer som bygger på metoder som 

reinforcement learning, der utvikleren i liten grad har kontroll over treningsprosessen og 

resultatene. Enkelte maskinlæringsalgoritmer vil ikke endre måten de løser oppgaven på etter 

at de er trent opp, mens andre algoritmer er «online», som innebærer at de kontinuerlig lærer 

av ny data og dermed forsetter å utvikle seg også etter treningsperioden.128 

 

Dette kan tilsi at den trente algoritmen ikke kan beskyttes fordi vi ikke i tilstrekkelig grad kan 

identifisere hva som utgjør algoritmens uttrykk. Dersom maskinlæringsalgoritmene ikke kan 

forklares eller beskrives, kan det være grunn til å være forsiktig med å monopolisere dem 

utover den konkrete kildekoden som kan vernes som «datamaskinprogram». Problemet ligger 

i å identifisere og beskrive hva som er det beskyttede objekt, ikke bare fordi algoritmen stadig 

er i forandring, men fordi utvikleren ikke nødvendigvis kan forstå algoritmens 

fremgangsmåte. Særlig vil krenkelsesvurderingene by på utfordringer, ettersom disse 

vurderingene må innebære konkrete sammenligninger av algoritmene.  

 

Visse maskinlæringsmetoder legger opp til at mennesket har større kontroll over algoritmens 

læring enn andre. Ved supervised learning vil for eksempel algoritmen alltid lære av merket 

                                                 
125 Awad/Khanna 2015 s. 8, se også Wakefield (udatert) 
126 Hurwitz/Kirsch 2018 s. 17 
127 Ibid. s. 17 
128 Ibid. s. 4-5 
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data, som innebærer at utvikleren i større grad kan styre algoritmens kunnskap og 

fremgangsmåte. En identifisering av maskinlæringsalgoritmen kan da bestå i å forklare 

hvordan algoritmen lærer, hvilken data den har lært av og hvordan dataen har vært merket. 

Samtidig er heller ikke dette noe som uttrykkes konkret i selve prosessen, med mindre man 

samler inn historiske data fra hele innsamlings- og treningsprosessen, noe som synes 

upraktisk og lite egnet for opphavsrettslig vern.  

 

Det er ikke sikkert at opphavsrettslig vern er utelukket som følge av de problemene som er 

påpekt her, men for verksvurderingen vil det høyst sannsynlig lede til vanskelige vurderinger. 

For de algoritmene der utvikleren har større kontroll over treningsprosessen, er det kanskje 

større grunn til å anta at vi kan fastslå verkets identitet og vurdere den menneskelige innsatsen 

som nedlegges i opptreningen som original.129 Disse vurderingene må antakelig skje på et 

svært konkret nivå, og foretas fra sak til sak. 

                                                 
129 Se også Margoni 2018 som mener originalitet ved utvikling av maskinlæringsalgoritmer ikke kan avskrives a 

priori, men antakelig må skje «on a case by case basis» (s. 17) 
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4 Algoritmer som egen verkstype 

 

4.1 Innledning 

Under kapittel 2 så vi at beskrivelser av algoritmer kan vernes som «datamaskinprogram» 

etter åvl. § 2 (2) bokstav l. Dette vernet dekker for det første bare de algoritmer som er 

tekniske, og for det andre må det minnes om at vi ved en slik konklusjon forutsetter at man 

definerer algoritmer slik at de kan likestilles med et «datamaskinprogram».  

 

Spørsmålet nå er om algoritmer frembrakt i annen uttrykksform kan vernes. Et slikt vern 

begrenser seg ikke nødvendigvis til algoritmer skrevet for maskiner. Drøftelsen i dette 

kapittelet vil derfor strekke seg også til andre typer enn de tekniske. Samtidig er det viktig å 

huske at det er innenfor informatikken algoritmer har størst betydning og størst verdi. 

Beskyttelse på andre områder vil sjeldent være et praktisk problem.     

 

I det følgende vil jeg gjennomgå de ulike uttrykksmåter som kan tenkes beskyttet, herunder 

algoritmer som beskrivelser og algoritmer som sammenstillinger av instruksjoner. 

Opphavsretten beskytter begge disse abstraksjonsnivåer, og for vern kreves at de oppfyller 

kravet til originalitet. Ettersom det ikke finnes rettspraksis som eksplisitt tar stilling til disse 

spørsmålene for algoritmer, er det nærliggende å trekke paralleller til andre type åndsverk 

som har lignende egenskaper og karakteristikker som algoritmer, når vi undersøker hva som 

skal til for at de kan få vern.  

 

Algoritmer er fenomener med sterkt funksjonelt preg, som innebærer at vi må avgrense 

originalitetsvurderingen mot algoritmens funksjonelle elementer. Under punkt 4.2 vil jeg 

redegjøre kort for utgangspunktene ved originalitetsvurderingen, og se på hvilke funksjonelle 

elementer ved algoritmene som ikke kan ha betydning ved originalitetsvurderingen for verken 

beskrivelsene eller sammenstillingene.   

 

For beskrivelser av algoritmer er det etter min mening klart at disse ikke nødvendigvis bare 

uttrykker ideer. Dette har vi allerede fastslått under kapittel 2, såfremt beskrivelsene faller inn 

under begrepet «datamaskinprogram» som kilde- og objektkode, eller forberedende 

designmateriale. De kan imidlertid også tenkes beskyttet i andre beskrivelsesformer. I punkt 
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4.3 vil jeg drøfte hva som skal til for at beskrivelser av algoritmer oppfyller kravet til 

originalitet.  

 

Som for alle verkstyper vil også algoritmer bestå av trekk som ikke kan beskyttes i henhold til 

idéprinsippet, og om sammenstillingen av algoritmens instruksjoner bare uttrykker ideer, er 

mer uklart. Spørsmålet om sammenstillingen kan uttrykke originalitet eller må unntas vern 

som ubeskyttede ideer vil drøftes under punkt 4.4 og 4.5.  

 

4.2 Originalitetskravet og avgrensningen mot funksjonelle elementer 

 

4.2.1 Innledende om kravet 

Originalitetskravet var tidligere ulovfestet, men fremgår nå av åvl. § 2 (2), som sier at 

åndsverket må være «uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats».  

 

EU-domstolen innfortolket et krav til originalitet i Infosoc-direktivet art. 2 i sak C-5/08 

(Infopaq I), som innebærer at verket må være «the author´s own intellectual creation». I 

Levola Hengelo-saken understreket EU-domstolen at verksbegrepet ikke er nærmere 

beskrevet i Infosoc-direktivet, men at det på grunn av «the principle of equality» må gis en 

autonom og enhetlig tolkning i EU (avsnitt 33). Direktivet antas å gjelde alle typer verk,130 

slik at verkshøydekravet nå anses å være harmonisert innenfor EU/EØS.  

 

I kravet til originalitet ligger at opphaver skal utøve en viss form for kreativ innsats som kan 

knyttes til hans eller hennes personlighet. I Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) uttalte 

førstvoterende at hensynet til å unngå dobbeltfrembringelser og valgfrihetssynspunkter, er 

retningslinjer som kan «bidra med en viss veiledning, men de kan ikke tas for bokstavelig. 

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

som originalt» (avsnitt 44). EU-domstolen vektlegger om opphaver ved selve frembringelsen 

har uttrykt originalitet gjennom frie og kreative valg («free and creative choices»),131 slik at 

valgfrihetssynspunkter nå ikke bare er veiledende, men avgjørende for 

originalitetsvurderingen132.  

                                                 
130 Se eks. Rognstad 2012 s. 20 
131 Se særlig sak C-145/10 (Painer) avsnitt 89, se også C-403/08 og C-429/08 (Premier League) avsnitt 98 som 

henviser til opphavers «creative freedom» 
132 Se også Eidsvold-Tøien 2012 s. 420 
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4.2.2 Originalitetskravet for verk med sterkt funksjonelt preg 

I kapittel 2 så vi at EU-domstolen utelukket vern for programmers funksjonalitet.133 Det at 

originalitetsvurderingen må avgrense mot trekk som er rent funksjonelle, anses som 

grunnleggende innenfor opphavsretten.134 Spørsmålet er derfor hvilke elementer ved 

algoritmene som må holdes utenfor originalitetsvurderingen som funksjonelle.  

 

At noe er «funksjonelt» innebærer at det skal oppfylle en bestemt funksjon eller oppgave,135 

og ordet kan blant annet forstås som at noe har «nytteverdi» - at det skal oppfylle et spesifikt 

formål. Vi kan kanskje si at ethvert åndsverk har en bestemt funksjon – en bok skal leses, et 

maleri skal oppleves, et musikkverk skal høres mv. Innenfor opphavsretten snakker vi likevel 

om verk med utpregede funksjonelle elementer, herunder verk som i første rekke er ment for 

andre nytteformål enn å skape opplevelser, slik som tekniske og praktiske bruksformål.    

 

Under åvl. § 2 (2) vernes for eksempel «bygningskunst» (bokstav i) og «kart, samt tegninger 

og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art» (bokstav k). Også 

datamaskinprogrammer er åndsverk med sterkt funksjonelt preg. I juridisk teori og 

rettspraksis har det vært diskutert om denne type verk bør underlegges en strengere 

originalitetsvurdering enn andre. Førstvoterende i Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) siterer i 

avsnitt 66 Rognstad som skriver at «(å)ndsverklovens beskyttelse (ikke bør) strekkes så langt 

at den også stenger for utnyttelse av rent funksjonelle elementer. Dette innebærer at 

gjenstander og andre frembringelser med sterkt funksjonelt preg bør underlegges en strengere 

originalitets- eller verkshøydevurdering enn ikke-funksjonelle frembringelser. Samtidig bør 

vernet mot etterlikninger i slike tilfeller være relativt snevert». Høyesterett påpekte at det er 

«uklart om det kan sies å gjelde en strengere norm, eller om vanskeligheten med i disse 

tilfellene å oppnå den nødvendige verkshøyde snarere er en refleksjon av det faktum at det for 

produkter som er dominert av de funksjonelle elementer, vil være et mer begrenset spillerom 

for en selvstendig kunstnerisk utforming» (avsnitt 67). I Rt. 2013 s. 822 (Ambassadør), som 

gjaldt vern av et typehus som «bygningskunst», sa Høyesterett uttrykkelig at det ikke skal 

                                                 
133 Jf. SAS Institute, se kapittel 2.3  
134 Se eks. Rosenmeier 2001 s. 126 flg., Bently m.fl. 2018 s. 101 og Rognstad 2009 s. 94 flg. I USA beskyttes ikke 

verks uttrykk dersom de kun består av funksjonelle elementer, men beskyttelse skal ikke nektes fordi verket 

er «industrial» eller brukes til «commercial use», se Sterling 2015 s. 255 med henvisninger til saken Mazer v. 

Stein 347 US 201 (1954)  
135 Gundersen 2009 
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legges en strengere originalitetsvurdering til grunn.136 At verket består av funksjonelle 

elementer innebærer først og fremst at opphavers valgmuligheter begrenses, noe som i alle 

tilfelle vil ha innflytelse på originalitetsvurderingen.  

 

Vi ser gjerne at slike frembringelser grenser til andre rettsområder. For brukskunst prosederes 

ofte også på konkurranserettslig grunnlag,137 og rent tekniske produkter bør forbeholdes 

patentbeskyttelse. Som førstvoterende i Rt. 1997 s. 199 (Cirrus) påpekte, kunne en utstrakt 

beskyttelse for tekniske tegninger, her tegninger som ikke representerte «en kunstnerisk eller 

annen åndelig innsats», innebære en «indirekte teknologibeskyttelse av ikke-patentert 

teknologi som ikke er tilsiktet» (s. 219).  

 

Begrunnelsen for å avgrense vernet mot funksjonelle elementer, er særlig 

friholdelsesbehovet.138 Å gi et for ustrakt vern for eksempelvis hus, møbler, tekniske 

beskrivelser og dataprogrammer, vil kunne medføre sterk begrensning i utviklingen, samt 

forhindre konkurrenter i å benytte seg av elementer som er helt nødvendige for et funksjonelt 

formål. 

 

Algoritmer har et sterkt funksjonelt preg, fordi deres formål er å sørge for at en prosessor kan 

komme frem til et resultat. Hvilket problem algoritmen løser, altså hvilken funksjon 

algoritmen har, må være irrelevant for verksvurderingen. Dette kan også begrunnes i at det 

ved originalitetsvurderingen lett kan lede til kvalitative vurderinger av hvor stor nytteverdi 

algoritmen har, dersom oppgaven eller resultatet vektlegges. Dette innebærer at det kan lages 

utallige algoritmer som for brukeren fremstår som den samme, fordi de løser samme problem, 

like effektivt og med samme resultat, men som er bygget opp på forskjellige måter.  

 

Også algoritmens spesifisering av prosessor vil være et funksjonelt trekk. Det er således 

likegyldig hvilket språk algoritmen skrives i, og hvilken prosessor algoritmen er ment for. 

Skal algoritmer beskyttes, kan de skrives i kodespråk, blindeskrift, på norsk og engelsk.  

 

                                                 
136 Jf. Ambassadør avsnitt 66, se også Schovsbo m.fl. 2018 s. 92 
137 Koktvedgaard 2005 s. 70 
138 Rognstad 2009 s. 94 og 99 
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Ettersom det for datamaskinprogrammer kun er det som muliggjør reproduksjon av 

programmet som vernes, 139 kan vi anta at det samme gjelder for algoritmer generelt. Det er 

det som muliggjør reproduksjon av algoritmen som beskyttes. Dette kan enten være 

beskrivelsene av instruksjonene algoritmen består av, eller sammenstillingen av 

instruksjonene i seg selv.  

 

4.3 Når er beskrivelsen av en algoritme original? 

Å beskytte beskrivelser er vanlig i opphavsretten. Faglitteratur er et godt eksempel på dette, 

der fremstillinger av fakta, teorier, oppdagelser o.l. kan være «åndsverk». Uavhengig av om 

det som beskrives i seg selv kan nyte opphavsrettslig vern, må selve beskrivelsen uttrykke 

originalitet. Dette følger av blant annet Rt. 1997 s. 199 (Cirrus) der førstvoterende ved 

vurderingen av om tekniske tegninger kunne få vern, uttalte at selv om «innholdet som 

beskrives i tegningen er resultat av en betydelig åndsinnsats» er dette «verken nødvendig eller 

tilstrekkelig for at selve tegningen får beskyttelse etter åndsverkloven» (s. 219).140 Opphaver 

må altså ved utformingen av beskrivelsen ha utøvet en kreativ og skapende innsats som gir 

beskrivelsen dets spesielle uttrykk. En tegning som beskriver et teknisk produkt som vernes 

under patentretten, kan likevel beskyttes som åndsverk dersom beskrivelsen er original, for 

eksempel der det er gjort pedagogiske valg ved fremstillingsmåten.141 Spørsmålet er hva som 

kan uttrykke opphavers frie og kreative valg ved beskrivelsen av en algoritme.    

 

Vi skal straks se på om selve sammenstillingen av instruksjoner kan vernes som originalt 

åndsverk. Må sammenstillingen unntas vern i henhold til idéprinsippet, begrenser dette i stor 

grad opphavers valgmuligheter. Samtidig utelukker ikke dette at beskrivelsen kan få vern, 

såfremt den har andre elementer som uttrykker original åndsinnsats.  

 

Det som i alle tilfelle begrenser opphavers frie og kreative valg ved beskrivelsen av 

algoritmer, er at instruksjonene skal være så presise at de skal kunne følges uten innsats fra 

prosessoren. Dette innebærer at opphaver ikke kan sette inn eller fjerne elementer som vil 

forstyrre produksjonen av resultatet. Samtidig kan det tenkes mange kombinasjonsmuligheter 

mellom koder, tegn, språk og illustrasjoner, som tilsier at beskrivelsene kan uttrykke 

opphavers originale åndsinnsats, der blant annet pedagogiske valg kan være viktige.  

                                                 
139 Jf. BSA avsnitt 38-41 
140 Det samme gjelder i amerikansk rett, se eks. Nimmer 2014 s. 2.39, §2.03(D) 
141 Se Rognstad 2009 s. 111 med henvisninger til NJA 1998 s. 563 (Byggmoduler) fra Högsta Domstolen  
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Hvem eller hva som er prosessoren vil eksempelvis kunne ha innvirkning for opphavers valg 

mellom ulike fremstillingsmåter, fordi opphaver må sørge for at prosessoren forstår og kan 

følge instruksjonene. Videre kan opphaver måtte ta valg mellom estetiske elementer som kan 

tiltrekke seg leserens oppmerksomhet, slik som spennende overskrifter tiltrekker og påvirker 

leseren av en bok. Dette kan illustreres ved at vi tenker oss at matoppskrifter bør ha 

innbydende og fargerike bilder av matretten for at leseren skal velge å bruke oppskriften. 

Flytskjemaer og pseudokode er gode eksempler på at tekniske algoritmer beskrives på 

pedagogiske måter.  

 

4.4 Kan sammenstillingen av instruksjoner uttrykke originalitet? 

 

4.4.1 Opphavsrettens vern av kompilasjoner 

Selv om opphaver skal skape noe som er originalt, kan åndsverk bygge på kjente elementer 

som er «sammenstilt på en slik måte at verket som helhet fremstår som originalt», jf. Rt. 2007 

s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) avsnitt 44.142 Opphavsretten beskytter eksempelvis 

sammenstillinger av ideer, selv om ideene hver for seg ikke er beskyttet.143  

 

Til en viss grad kan en si at alle verk uttrykker sammenstillinger. Et språkverk er 

sammenstillinger av ord og tegn som sammen danner et helhetlig inntrykk for leseren. 

Sceneverk består av elementer som sang, dans og dialog, der sammenstillingen skaper 

sceneverkets uttrykk. Å lage musikkverk består i å sette noter i en viss rekkefølge og tilføre 

akkorder, andrestemmer mv. for å lage harmonier. I utgangspunktet kan tonene plasseres i 

akkurat den rekkefølgen opphaver vil, men det finnes også visse sammensetninger som «hører 

sammen», fordi musikken bygger på et eget notesystem.144 Valgfriheten ved 

sammensetningene varierer betraktelig mellom verkstypene. 

 

Selv om det ikke fremgår av oppregningen i åvl. § 2 (2), anses det grunnleggende at 

opphavsretten også verner «kompilasjoner».145 Rosenmeier kaller kompilasjoner for en 

«særlig form for litterære værker (…) som er frembragt ved, at ophavsmanden systematisk 

                                                 
142 Jf. også HR-2017-2165-A (Il Tempo Gigante) avsnitt 67, se også Rognstad 2009 s. 77 
143 Se SAS Institute avsnitt 66-67 
144 En akkord består av toner som stables på hverandre i terser, altså annenhver tone i skalaen, se Sæther 2012 s. 8 
145 Se bl.a. Rognstad 2009 s. 116, Rosenmeier 2001 s. 163, Sterling 2015 s. 277 og Schovsbo m.fl. 2018 s. 101 
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har sammenstillet en række værker eller informationer mv. af den ene eller den anden art»,146 

som blant annet kan inkludere kokebøker, telefonkataloger og diktsamlinger. 

Originalitetskravet for denne type verk er som for andre – det kan være utvelgelsen, 

struktureringen, sorteringen, sammensetningen, planleggingen mv. som utgjør den skapende 

åndsinnsatsen.147  

 

Originale sammenstillinger er uttrykkelig vernet gjennom Bernkonvensjonens art. 2 (5) som 

sier at «(c)ollections of literary or artistic works such as encyclopaedias and anthologies 

which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual 

creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works 

forming part of such collections” (min utheving). “Collections” utgjør det vi normalt kaller 

kompilasjoner, men begrepet brukes gjerne i videre forstand enn konvensjonsteksten.148 Det 

trenger ikke være en sammenstilling av beskyttede «works», da også samlinger av data og 

annet ubeskyttet materiale kan vernes.149 I praksis er beskyttelsen særlig aktuell på grunn av 

databasevernet, som både beskytter databaser som åndsverk og ved sui generis-vern etter EUs 

databasedirektiv.150  

 

4.4.2 Oppbygningen av algoritmenes instruksjoner 

At opphavsretten beskytter sammenstillinger (kompilasjoner), leder oss over til 

problemstillingen om algoritmer kan beskyttes som sammenstillingsverk, herunder om 

sammenstillingen av algoritmens instruksjoner kan uttrykke original åndsinnsats eller må 

unntas vern som ubeskyttede ideer.   

 

Ettersom vi skal vurdere hvorvidt sammenstillingen av algoritmens instruksjoner kan være 

originale åndsverk, er det grunnleggende å vite noe om hvordan algoritmer lages. Jeg vil i det 

følgende forklare hvordan nye algoritmer blir til, før jeg drøfter hvorvidt denne prosessen kan 

uttrykke original åndsinnsats.  

 

                                                 
146 Rosenmeier 2001 s. 163 
147 Se Rognstad 2009 s. 116 og Schovsbo m.fl. 2018 s. 102, jf. også SAS Institute avsnitt 67 
148 Sterling 2015 s. 277  
149  Sterling 2015 s. 277, se også TRIPS-avtalen art. 10 (2) og WCT art. 5 
150 jf. Dir. 96/9/EC, se også Sterling 2015 s. 278 og Rosenmeier 2001 s. 171 
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4.4.2.1 Å lage algoritmer 

Selv om en del problemer kan løses med allerede kjente algoritmer, oppstår det stadig behov 

for å lage nye. For det første kan et resultat som regel oppnås med forskjellige 

fremgangsmåter, og for det andre kan det oppstå nye problemer.  

 

Å lage en algoritme består overordnet av tre steg: sekvensering, seleksjon og iterasjon 

(gjentakelse).151 Begrepene er hentet fra teknologien, men jeg vil enkelt illustrere dem med en 

oppskrift – en algoritme – for å steke et speilegg, for å vise at prosessen er den samme også på 

andre områder.   

 

Sekvensering består i å avgjøre rekkefølgen instruksjonene skal komme i.152 Å steke et 

speilegg består for eksempel av følgende steg: 

A- Hell egget over i stekepannen 

B- Knekk egget i to 

C- Varm opp stekepannen 

For å få riktig resultat må fremgangsmåten være enten C-B-A eller B-A-C, og det må derfor 

gjøres et valg mellom disse to.   

Seleksjon innebærer at man tillater algoritmen å bestemme hvilken instruksjon som skal 

gjennomføres basert på kriterier.153 Vi kan for eksempel innføre et fjerde alternativ: 

D- Dersom stekepannen er laget av jern, tilfør smør før alternativ B og A 

Algoritmen vil da tilføre smør før egget stekes, men bare dersom stekepannen er av jern.  

Til slutt har vi iterasjon, som åpner for at algoritmen kan gjenta instruksjoner, for eksempel 

ved å instruere den til å gjenta hele prosessen et eksakt antall ganger eller også kombinere 

iterasjon med seleksjon.154 Vil vi steke to egg, kan algoritmen gjenta instruksjon A og B, men 

stekepannen trenger ikke varmes flere ganger.  

                                                 
151 Se Mahdi 2013 s. 6 og CSFG (udatert) pkt. 2.4 
152 CSFG (udatert) pkt. 2.4.1, Mahdi 2013 s. 6 
153 CSFG (udatert) pkt. 2.4.1, Mahdi 2013 s. 6-7 
154 CSFG (udatert) pkt. 2.4.3, Mahdi 2013 s. 8 
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La oss også illustrere prosessen ved en «quicksort»-algoritme. Dette er en teknisk algoritme 

som kan brukes ved sortering av større mengder informasjon.155 I vårt eksempel skal 

algoritmen sortere en kortstokk. Algoritmen starter ved å ta ut ett tilfeldig kort fra bunken. 

Deretter sammenligner algoritmen de andre kortene med det første og plasserer dem enten i 

en bunke til høyre eller til venstre for det første kortet, basert på om de har høyere eller lavere 

verdi. Sekvenseringen består altså i at algoritmen først plukker ut ett kort, og deretter sorterer 

de andre kortene basert på kriterier (seleksjon). Det neste algoritmen gjør, er å gjenta denne 

prosessen for hver av bunkene, og gjentakelsen (iterasjonen) fortsetter til hele kortstokken er 

sortert.156  

En del algoritmer er rekursive, som innebærer at de kaller på seg selv en eller flere ganger, og 

dermed bruker seg selv til å løse problemet.157 For hver gjenkallelse (iterasjon) vil algoritmen 

gjøre et kall på seg selv med resultatet fra den forrige iterasjonen, som vil utgjøre input til 

neste iterasjon. Hvis algoritmen skal legge sammen en rekke med tall - eks. 1, 2, 3 og 4 - vil 

den først legge sammen 1 og 2, og deretter bruke resultatet (3) for å legge dette sammen med 

neste tall. Til slutt vil algoritmen ha lagt sammen alle tallene. 

4.4.2.2 Algoritmer som byggeklosser 

Enhver algoritme fungerer som en byggekloss. Det vil si at når en algoritme er laget, vil den 

kunne kombineres med andre algoritmer og på den måten løse større problemer mer 

effektivt.158 En vanlig måte å lage komplekse, tekniske algoritmer på, er ved bruk av såkalt 

«divide-and-conquer approach». Fremgangsmåten innebærer at vi deler hovedproblemet opp i 

flere delproblemer (divide), som vi deretter løser (conquer), for så å sette resultatene sammen 

for å løse hovedproblemet (combine).159  

 

Rosenmeier påpeker at det mest problematiske med å anse at algoritmer bare utgjør ideer, er 

at datamaskinprogrammer er sammensatt av mange hundre eller tusen små algoritmer 

(«basisalgoritmer»), som til sammen danner «den samlede sum af trinvise problemløsninger, 

der ligger bag et helt program».160  

                                                 
155 Algoritmen har normalt en effektivitet - tiden algoritmen bruker på å løse problemet - på O(n lg n), se 

Cormen m.fl. 2009 s. 149, som innebærer at algoritmen ikke nødvendigvis vil bli særlig tregere dersom input (n) 

økes 
156 CSFG (udatert) pkt. 2.3.4 
157 Cormen m.fl. 2009 s. 30 
158 CSFG (udatert) pkt. 2.4.4 og Greene 2018a 
159 Cormen m.fl. 2009 s. 30 og s. 65 
160 Rosenmeier 2001 s. 199 
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Slik sammensetning av flere «basisalgoritmer» kan tale for at algoritmen i seg selv bør nyte 

en form for vern som noe mer enn bare grunnleggende ideer. Det er utviklerens valg mellom 

instruksjonene, og sammenstilling av flere «basisalgoritmer», som danner grunnlag for den 

mer komplekse algoritmen. Datamaskinprogrammer ble for eksempel av EU-kommisjonen 

ansett å være noe mer enn underliggende ideer, fordi de utgjør «the selection and 

compilation» av programmets underliggende algoritmer eller logikk,161 noe som indikerte den 

nødvendige kreativitet opphaver må utvise for at noe kan beskyttes.162 På samme måte utgjør 

algoritmer som sammenstilling en form for kompilasjoner. Utvelgelsen og sammenstillingen 

kan også tale for at de er mer enn bare ideer og metoder.  

 

4.5 Grensen mellom idé og uttrykk 

Skal algoritmer vernes som sammenstillinger av instruksjoner, må deres fremgangsmåte 

utgjøre noe mer enn ideer. Før algoritmene nedskrives slik at prosessoren kan gjennomføre 

instruksjonene, kan en argumentere for at algoritmer bare utgjør abstrakte ideer.163 Samtidig 

kan vi også si at denne sammenstillingen av instruksjoner utgjør noe mer, også før 

prosessoren er spesifisert eller algoritmen har fått en konkret form. Likestilt med ideer er 

metoder, prosedyrer og prosesser. Disse begrepene anvendes ofte synonymt med 

«fremgangsmåter», og vi må derfor vurdere om dette innebærer at algoritmen som 

fremgangsmåte må unntas vern, uavhengig av hvordan instruksjonene er sammenstilt.  

 

4.5.1 Hva er metoder, prosedyrer og prosesser? 

«Metode» defineres i ordbøker blant annet som en «planmessig fremgangsmåte (...) gjerne 

grunnet på regler og prinsipper»164 eller «(a) particular procedure for accomplishing or 

approaching something, especially a systematic or established one»165. Wagle/Ødegaard 

beskriver metoder som de verktøy som brukes for å fremstille verk, som blant annet bruk av 

programmeringsspråk ved utformingen av et datamaskinprogram.166 Metodebegrepet brukes 

da i den forstand at eksempelvis en spesifikk maleteknikk eller skuespillerteknikk («acting 

method») ikke kan vernes. «Prosedyrer» kan defineres som «a set of actions that is the official 

                                                 
161 COM (88) 816 s. 5-6 
162 Ibid. s. 6 
163 Swinson 1991 s. 147 avsnitt 2 og fotnote 1 
164 Tranøy 2019 
165 Oxford Living Dictionaries: Method 
166 Wagle/Ødegaard 1997 s. 340 
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or accepted way of doing something»,167 og en “prosess” er «a series of actions that you take 

in order to achieve a result».168 Disse definisjonene kan tilsi at det som menes med begrepene 

er at det er fremgangsmåter som i stor grad er bundet av etablerte regler og prinsipper, og at 

stegene i fremgangsmåten er nødvendige for å komme til ønsket resultat. Innenfor 

informatikken brukes begrepet «prosedyre» blant annet for en «samling instrukser i et 

datamaskinprogram, som i praksis definerer en kommando som programmereren kan 

benytte».169  

 

Hvorfor metoder, prosedyrer og prosesser likestilles med abstrakte ideer, teorier mv., må 

begrunnes i de hensyn som ligger bak opphavsretten, nemlig at man ønsker utvikling og 

innovasjon. Dette tilsier at så lenge stegene og rekkefølgen i en fremgangsmåte er 

nødvendige, og det ikke finnes tilstrekkelige valgmuligheter for å komme frem til samme 

resultat for konkurrenter, bør det anses som en metode, prosedyre eller prosess som ikke kan 

nyte vern. Samtidig innebærer ikke dette nødvendigvis at fremgangsmåter i seg selv må 

unntas vern, såfremt de utgjør originale sammenstillinger. Når for eksempel flere regelbundne 

prosedyrer og metoder kombineres og settes i rekkefølge, kan strukturen som dannes være 

uttrykk for en original åndsinnsats, fordi sammensetningen åpner for frie og kreative valg. Jo 

mer komplekse sammensetningene er, jo mer åpnes det gjerne for valgfrihet ved 

kombinasjonene.  

 

4.5.2 Kan algoritmen som sammenstillingsverk være noe mer enn ubeskyttede 

ideer? 

 

4.5.2.1 Nødvendigheten av matematiske og logiske beregninger 

Mange algoritmer bygger på logiske slutninger og matematiske beregninger som begrenser 

opphavers kreative og frie valg. For visse resultater kan det være sammensetninger av 

instruksjoner som er helt nødvendige for at resultatet skal være riktig. Ettersom algoritmen 

skal beskrive en fremgangsmåte som ikke krever menneskelig innsats, vil heller ikke 

opphaver kunne velge å utelukke eller endre noen av instruksjonene i slike tilfeller.  

                                                 
167 Jf. Cambridge Dictionary: Procedure. Innenfor jussen er begrepet flertydig, idet det anvendes spesifikt for å 

«føre saker for retten», og før også for det avsluttende innlegget i en sivil rettssak (nå byttet ut med 

«avsluttende innlegg», jf. Lov av 17. juni 2005 nr. 90 (tvisteloven)), se Gisle 2018 
168 Jf. Cambridge Dictionary: Process 
169 Store Norske Leksikon 2018 
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Ved utviklingen av en sorteringsalgoritme, vil den menneskelige innsatsen bestå i å velge 

hvordan algoritmen skal sortere input-en. Det finnes mange måter å sortere på, men 

sorteringen vil alltid være styrt av en viss logikk. Velger utvikleren av en quicksort-algoritme 

at den for hvert primtall skal legge dette tallet til side, vil ikke tallrekken – resultatet - være 

«riktig». Algoritmen vil da heller ikke utfylle sin funksjon. Også en del 

maskinlæringsalgoritmer bygger sine valg på matematikk eller statistisk læringsteori.170  

 

Dette taler for at sammensetningen av instruksjoner er uten vern som følge av idéprinsippet. 

Også datamaskinprogrammer er instruksjoner en maskin skal følge, og er i utgangspunktet 

bare uttrykk for algoritmer på et konkretisert abstraksjonsnivå. At EU-domstolen har bestemt 

at det kun er programmets kildekode (beskrivelsen) som nyter vern, taler for at algoritmenes 

sammensetninger av instruksjoner i seg selv må anses som «metoder» eller «prosedyrer» i 

henhold til idéprinsippet. Når edb-direktivets fortale henviser til programmets «logic and 

algorithms», kan dette tolkes dithen at sammenstillingen av programmets instruksjoner er 

ment å unntas vern i alle tilfeller, uansett hvor komplekse de er.  

 

4.5.2.2 Komplekse algoritmer 

Ser man det i et rettspolitisk perspektiv, kan det kanskje argumenteres for at utviklingen av 

komplekse programmer nå har kommet så langt, at disse sammensetningene bør vernes på et 

mindre konkret abstraksjonsnivå. Og selv om programvernet er begrenset til vern av den mer 

konkrete utformingen (kildekoden), stenger ikke dette for at komplekse og originale 

sammensetninger av instruksjoner, kan vernes som annen type verk. Det kan tenkes tilfeller 

der sammenstillingene av algoritmens instruksjoner åpner for enormt mange valgmuligheter. 

Er disse frie og kreative, tilsier det at fremgangsmåten ikke lenger utgjør en metode, 

prosedyre eller prosess, men uttrykker originalitet gjennom utvelgelsen, strukturen og 

sammensetningen av slike ubeskyttede elementer.      

 

Hvis vi anser at ideen bak algoritmen er hvilket resultat den skal komme frem til og hvilket 

problem den skal løse, vil det i mange tilfeller være enormt mange veier til dette målet. 

Utfordringen for den som lager algoritmen vil da være å finne den mest effektive veien for å 

hevde seg i konkurranse med andre som lager algoritmer som løser samme problem. For svært 

                                                 
170 Se eks. om supervised learning i Awad/Khanna 2015 s. 39 
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komplekse algoritmer kan det tenkes at valgmulighetene, ved kombinasjon av flere mindre 

algoritmer, er så mange at beskyttelse ikke vil begrense innovasjon, men heller høste det. 

Dette peker også Rosenmeier på, idet han skriver at problemet med å avskrive beskyttelse av 

algoritmer oppstår «hvis man anser algoritmebegrebet for at sigte til algoritmer, der er 

sammensat af et stort antal andre algoritmer, herunder den samlede sum af trinvise 

problemløsninger, der ligger bag et helt program, for sådanne algoritmer kan ofte opspaltes i 

hundreder eller tusinder af basisalgoritmer o.lign., og hvis man anvender 

idébeskyttelsesprincippet på normal måde, kan man givetvis ikke nægte at beskytte en «idé», 

der er fremkommet ved, at man har ladet hundreder eller tusinder af mindre «ideer» følge 

efter hinanden».171 Litterære og dramatiske verk er eksempelvis sammenstillinger av motiver, 

handling, tema mv. – elementer som ikke nyter vern i seg selv.  

 

Et slikt vern beror imidlertid på at man med metode, prosedyre eller prosess kun sikter til de 

mest regelbundne fremgangsmåter for å komme fra A til B, der valgmulighetene er svært 

begrenset, mens fremgangsmåter som er mer komplekse og åpner for flere valg mellom 

elementer kan beskyttes. Det kan være en komplisert affære å fastslå denne grensen, både ved 

verks- og krenkelsesvurderingene. Ser vi utover grensen mellom nødvendighet/regelbundethet 

og valgfrihet, kan vi peke på algoritmenes sterke funksjonelle preg. Prosedyrer, prosesser og 

metoder er begreper som peker i retning av et felles mål: å komme frem til et resultat, noe 

som nettopp er algoritmens funksjon. Dette skaper igjen snevre grenser for når algoritmens 

sammensetning i seg selv kan sies å være uttrykk for kreativ og skapende åndsinnsats.  

 

Selv om det kan finnes utallige veier til samme mål, kan vern av fremgangsmåter utgjøre et 

sterkt inngrep i den alminnelige handlefrihet. Dette tilsier at det bør vises forsiktighet med å 

fastslå at opphavsretten kan verne algoritmens sammenstilling av instruksjoner i seg selv, da 

dette vil innebære at algoritmens fremgangsmåte ikke kan benyttes av andre. Vernes for 

eksempel en kokebok, bør ikke leseren være forhindret fra å lage matrettene boken 

beskriver.172 Innenfor teknologien kan patentretten gi vern til fremgangsmåter som løser 

tekniske problemer,173 som kan tale for at fremgangsmåter bør forbeholdes patentbeskyttelse, 

ettersom andre vilkår her sørger for at vernet ikke blir for vidtrekkende.  

 

                                                 
171 Rosenmeier 2001 s. 199 
172 Se også Janssens m.fl. 2018 s. 5 
173 Stenvik 2013 s. 63 
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Vilkåret om at verket må være litterært eller kunstnerisk kan også tale for at det kun er 

fremgangsmåten i konkret skriftlig eller visuell form som kan beskyttes, da selve 

fremgangsmåten i første rekke har funksjonell funksjon. Målet med sammenstillingen av 

instruksjonene er som regel ikke å skape noe litterært eller kunstnerisk, men snarere å utvikle 

en algoritme som raskest mulig kommer frem til ønsket resultat.   

 

Grensen mellom hva som uttrykker originalitet, og hva som er ideer er vanskelig å trekke. 

Selv om konklusjonen ikke er åpenbar, taler sterke grunner for at sammenstillingen av 

instruksjoner bør anses å være metoder, prosedyrer eller prosesser som må unntas vern i 

henhold til idéprinsippet.  

  



  

45 

 

5 Er vernet tilstrekkelig og hensiktsmessig? 

 

5.1 Innledning 

På bakgrunn av de drøftelser jeg har gjort ovenfor, vil selve beskrivelsen av en algoritme 

vernes såfremt denne er original. Videre er det ikke sikkert beskyttelse av sammenstillingen 

av algoritmens instruksjoner kan utelukkes. Dette forutsetter imidlertid ganske konkrete 

originalitetsvurderinger av komplekse algoritmer og det er vanskelig å trekke noen konklusjon 

med hensyn til om dette er mulig slik rettstilstanden er i dag. Mye taler for at 

sammenstillingene må unntas vern fordi de må anses som ubeskyttede ideer, herunder 

metoder, prosedyrer eller prosesser.  

 

Dette leder oss over til spørsmålet om den beskyttelsen vi står igjen med er hensiktsmessig og 

tilstrekkelig. Med tilstrekkelig sikter jeg til at vernet vil beskytte de verdifulle elementene ved 

algoritmer, og dette beror i stor grad på vernets beskyttelsesomfang. Videre må vi spørre oss 

om vernet er håndterlig i praksis, herunder at reglene er forutsigbare og mulige å håndheve. 

Her kan både definisjonsproblematikken og prosesshensyn tilsi at vernet ikke er 

hensiktsmessig.  

 

5.2 Beskyttelsesomfanget 

 

5.2.1 Utgangspunktet 

Åndsverkloven § 3 (4) sier at eneretten også strekker seg til verket i «endret skikkelse, i 

oversettelse eller annen bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk». 

Hvor langt beskyttelsen rekker, bestemmes av verkets identitet – hva som utgjør «åndsverket» 

og hvilke elementer ved verket som er beskyttet.174 I forarbeidene til åndsverkloven av 2018 

uttaler departementet at det «ledende synspunktet er at beskyttelsen går så langt som den 

skapende innsatsen rekker»,175 og at åndsverkets beskyttelsesomfang vil «bero på en konkret 

vurdering i det enkelte tilfellet».176 Det er altså verkets originale trekk, den «skapende 

innsatsen», som er bestemmende for beskyttelsens omfang.  

 

                                                 
174 Se Prop. 104L (2016-17) s. 30 
175 Se bl.a. Wagle/Ødegaard 1997 s. 336 
176 Prop. 104L (2016-17) s. 30, se også Sterling 2015 s. 254 og Schovsbo m.fl. 2018 s. 164 
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5.2.2 Teorier om verkets «ytre form», «indre form» og «innhold» 

At beskyttelsesomfanget strekker seg utover den opprinnelige formen, kan tolkes slik at også 

verkets «innhold» til en viss grad er beskyttet.177 I litteraturen har det vært mye diskusjon om 

hvorvidt opphavsretten kun beskytter verkets «ytre form», eller også dens «indre form» eller 

dens «innhold»178. Av mange likestilles for eksempel «innholdet» med det som er verkets 

abstrakte ideer, mens andre igjen mener «innholdet» kan beskyttes i visse tilfeller.179 Vi ser 

også eksempler på at begrepet «innhold» anses å være teorier, fakta og vitenskap, mens 

«ideer» er noe eget.180 Sterling skiller i litterære verk mellom elementer som er «literal» og de 

som er «non-literal», der dikterens ord i en spesiell sekvens er «literal», mens diktets idé, 

konsept og den historien som fortelles, er «non-literal».181 Denne distinksjonen er også vanlig 

i amerikansk rett.182 Videre peker Sterling på at man må skille mellom verket i «materiell» og 

«immateriell» form. Selv om et dikt ikke finnes i materiell form, vil det finnes for dikteren i 

hans tanker og for det publikum som hører ham deklamere det. Overdragelsen av et maleri 

innebærer overdragelse av eiendomsretten til materialet bildet er malt på, men ikke 

opphavsretten til maleriet.183 

 

Skillet mellom verkets innhold/ideer og uttrykk har også vært kritisert, blant annet av Karnell. 

Han argumenterer for at man heller bør fokusere på hva som er «litterært eller kunstnerisk» 

ved et objekt, og sammenligne, i detalj, likheter med andre objekter.184 Rosenmeier mener at 

forsøk på å forklare sondringen mellom verkets ytre og indre form ofte er kompliserte, og at 

dette skillet derfor er særdeles uklart, men mener det viktigste er at verkets innhold – i 

betydningen bakenforliggende ideer mv. - ikke er beskyttet.185  

 

Ettersom begrepene er omdiskuterte, bør det vises forsiktighet med å anvende slike 

sondringer. Samtidig er det for verksvurderingene viktig at man har i tankene at et åndsverk 

                                                 
177 Rosenmeier 2001 s. 84 
178 Den tyske forfatteren Josef Kohler skilte mellom disse tre formene, og mente bl.a. at det kan tenkes en 

beskyttelse for verkets «indre form», men ikke for dets «innhold» ettersom innholdet var av abstrakt karakter, 

se redegjørelse for Kohlers synspunkter i Rosenmeier 2001 s. 84-85, se også Karnell 1970 s. 78 flg.  
179 Se oversikt over ulike fremstillinger i Rosenmeier 2001 s. 87-88 og Karnell 1970 s. 79-81 
180 Se eks. Wagle/Ødegaard 1997 s. 337-338 
181 Sterling 2015 s. 253  
182 Se eks. Velasco 1994 s. 242 og Samuelson 2013 s. 1822 
183 Sterling 2015 s. 259-260 
184 Karnell 2000 s. 886 
185 Rosenmeier 2001 s. 88-89 
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består av flere deler – flere abstraksjonsnivåer – som må skilles fra hverandre. I henhold til 

EU-domstolens praksis er det bare verkets «expression» som beskyttes, slik at det kun er de 

trekk som avspeiler verkets originale uttrykk som har opphavsrettslig vern.  

 

På bakgrunn av at beskyttelsesomfanget strekker seg også utover verket i den konkrete 

uttrykksform, kunne det argumenteres for at vern av beskrivelsen av en algoritme, også til en 

viss grad vil verne sammenstillingen. Kommer vi imidlertid frem til at sammenstillingen av 

algoritmens instruksjoner bare utgjør metoder, prosedyrer og prosesser, kan ikke dette trekk 

beskyttes gjennom vernet av beskrivelsen. Algoritmens fremgangsmåte må da holdes utenfor 

krenkelsesvurderingen som verkets «innhold» eller «idé».  

 

5.3 Er vernet tilstrekkelig? 

Ettersom beskrivelsens originale trekk er begrenset av algoritmens funksjonalitet, og 

sammenstillingen av instruksjoner antakelig må unntas vern som følge av idéprinsippet, vil vi 

stå igjen med et relativt snevert beskyttelsesomfang. Å verne beskrivelsen av en algoritme, vil 

derfor etter min mening ikke være tilstrekkelig til å verne det verdifulle ved algoritmene, 

såfremt vernet begrenses til de mest nærliggende etterligninger og kopier. Et for vidtrekkende 

vern vil kunne føre til at man indirekte beskyttet algoritmens fremgangsmåte. Selv om det kan 

tenkes at svært komplekse sammenstillinger av algoritmer kan være åndsverk, er en slik 

konklusjon svært usikker. For alle praktiske formål vil derfor ikke det verdifulle ved 

algoritmene vernes gjennom opphavsretten slik rettstilstanden er i dag. 

 

Dette betyr ikke at det å beskytte beskrivelser av algoritmer i seg selv er uten verdi. Vernet av 

datamaskinprogrammer er et godt eksempel på dette, på samme måte som beskyttelse av 

tekniske tegninger kan ha verdi, selv om det som er beskrevet ikke kan få opphavsrettslig 

vern. Konklusjonen om at vernet ikke er tilstrekkelig, sikter da kun til spørsmålet om selve 

sammenstillingen av instruksjonene kan få vern.  

 

5.4 Er vernet hensiktsmessig? 

 

5.4.1 Definisjonsproblemene ved vern av beskrivelsene 

Det oppstår noen definisjonsproblemer dersom vi verner beskrivelser av algoritmer. Under 

kapittel 2 så vi at dersom de er uttrykket i kildekode, objektkode eller oppfyller kriteriene for 

forberedende designmateriale, skal de også betegnes som dette. Verner vi for eksempel en 
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matoppskrift fordi den er fremstilt med en særlig struktur eller i en kokebok, vil vi nok 

definere dette som en «matoppskrift» eller «kokebok». Det samme gjelder «algoritmen» for å 

sette sammen en bokhylle, som nok vil defineres som en «bruksanvisning».   

 

Selv om vi rent teoretisk kan si at beskrivelsen av algoritmen kan vernes, kreves det tydelige 

retningslinjer for når vi i juridisk forstand kaller beskrivelsene «algoritmer». Ettersom 

begrepet er så vidt, er dette også en vanskelig oppgave. Slike definisjonsproblemer måtte 

eventuelt løses ved å definere mer spesifikke typer av algoritmer.  

 

5.4.2 Prosesshensyn – skapes uhåndterlige regler? 

Å fastslå et opphavsrettslig vern av algoritmer, forutsetter en felles forståelse av hva 

algoritmer er og hva som er de vernede elementene. Og selv om det kanskje kan tenkes at 

noen algoritmer kan få vern som beskytter også selve sammenstillingen av instruksjonene, vil 

dette høyst sannsynlig være et uhåndterlig vern, såfremt ikke rettspraksis setter klare rammer 

for når sammenstillingen er tilstrekkelig original.   

 

Dette virker utfordrende slik opphavsrettsreglene er utformet i dag, der de forskjellige 

verkstypene ikke defineres i loven, men ofte følger utviklingen på området. Så lenge man ved 

hver krenkelsesvurdering må gjøre en inngående vurdering av om den konkrete algoritmen 

uttrykker original åndsinnsats, vil vurderingen måtte skje på et detaljert og konkret nivå, uten 

tilstrekkelige generelle retningslinjer. Det er ofte vanskelig å trekke en klar og generell grense 

mellom hva som utgjør verkets abstrakte ideer og dets uttrykk, slik at dette gjerne beror på 

konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle.186 Av prosesshensyn kan et slikt vern derfor være 

lite hensiktsmessig, fordi det vil være lite forutsigbart for den rettighetshaver som ikke vet om 

han har skapt en vernet algoritme eller ikke. For tredjeparter vil et slikt vern også virke 

uoversiktlig og lite forutberegnelig.  

 

5.4.3 Samspillet mellom opphavsrettslig beskyttelse og andre rettsområder 

Den manglende forutberegnelighet for vern av sammenstillinger av algoritmer henger også 

sammen med at opphavsrett er en naturlig rettighet som ikke registreres. Dermed oppnås liten 

                                                 
186 Se eks. Rognstad 2009 s. 89 og Netanel 2018 s. 23  
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grad av notoritet. Motsetningsvis krever for eksempel patentretten at den som ønsker enerett, 

søker om dette på forhånd, noe som fører til at patentet blir offentliggjort.187  

 

Som nevnt innledningsvis er det viktig å ta i betraktning at opphavsretten bare er ett av flere 

alternativer for rettslig beskyttelse mot kopiering og etterlikning, slik at andre rettsområder 

kan tenkes å verne de trekk som må unntas vern i henhold til åvl. § 2. Suppleres opphavsretten 

av andre rettslige mekanismer, kan beskyttelsen av algoritmer bli sterkere enn det 

opphavsretten isolert sett gir.  

 

                                                 
187 Jf. patl. § 22 (1), jf. § 21, se også Stenvik 2013 s. 27 
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6 Avsluttende bemerkninger 

Oppgavens mål var å problematisere den alminnelige oppfatningen om at algoritmer ikke 

vernes, fordi de er de bakenforliggende ideene bak datamaskinprogrammer, og vise hvordan 

algoritmer kan uttrykkes på en måte som tilfredsstiller åndsverkvilkårene.    

 

De definisjonsproblemer jeg har påpekt under kapittel 2, herunder at kildekode og 

forberedende designmateriale kan uttrykke (tekniske) algoritmer, gir grunn til å påpeke at den 

alminnelige oppfatningen er unyansert og misvisende. Dette fordi oppfatningen forutsetter at 

man likestiller algoritmer med ideer. En slik måte å anvende algoritmebegrepet på er ikke 

alltid forenlig med hvordan begrepet anvendes i praksis, og det er viktig at jurister er 

oppmerksom på at det å kommunisere at algoritmer er ubeskyttede ideer, kan skape 

misforståelser.  

 

Etter mitt syn må man derfor utvise tilbakeholdenhet med å si at algoritmer ikke kan beskyttes 

som åndsverk, særlig i den grad man ikke har innsikt i definisjonsproblematikken. Skal man si 

at algoritmer må unntas vern, er det viktig at slike formuleringer presiseres, slik det blant 

annet gjøres i edb-direktivets fortale. Dette fordi visse uttrykksformer av algoritmer – såfremt 

vi legger oppgavens vide definisjon til grunn – rent faktisk beskyttes etter reglene vi har i dag. 

At visse trekk ved algoritmene må anses å utgjøre ideer, er like selvsagt som at alle verk 

består av ideer som ikke kan vernes, men begrunner ikke en oppfatning om at algoritmer aldri 

kan nyte opphavsrettslig vern.  

 

Videre mener jeg algoritmer i en viss utstrekning kan beskyttes som åndsverk, så lenge de er 

uttrykt som beskrivelser som oppfyller kravet til originalitet. At dette er mulig, viser seg 

allerede ved at opphavsretten beskytter datamaskinprogrammer, som er tekniske algoritmer 

uttrykt i en spesiell form. Om sammenstillingen av instruksjoner kan beskyttes, er derimot 

svært usikkert. Gode grunner taler for at sammenstillingene må anses som ubeskyttede ideer, 

samtidig som beskyttelse ikke med sikkerhet kan utelukkes. Dersom et slikt vern utelukkes 

helt, vil opphavsrettsvernet ikke være tilstrekkelig for å beskytte de verdier som ligger i 

utviklingen av algoritmene. Et problem er likevel at dersom det åpnes for beskyttelse av 

komplekse algoritmer som sammenstillinger, vil dette være et vern som er vanskelig å 

håndtere i praksis og av den grunn lite hensiktsmessig.  
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På denne bakgrunn må det antas at andre rettslige beskyttelsesmekanismer er bedre egnet for 

å gi et hensiktsmessig og adekvat vern av algoritmer. Som nevnt er patentretten et mer 

forutberegnelig vern. I tillegg synes patentbeskyttelse å være et mer naturlig, 

immaterialrettslig vern av algoritmens instruksjoner, ettersom patentretten kan verne 

fremgangsmåter som løser tekniske problemer. Videre er nok vernet av 

forretningshemmeligheter særlig aktuelt, da dette beskytter mot rettsstridig tilegnelse, bruk og 

viderespredning,188 noe som kan hindre konkurrenter i å få tak i, og utnytte, andres algoritmer. 

Bedrifters algoritmer vil i en del tilfeller kunne oppfylle kravene til forretningshemmeligheter 

og know-how. Sammen med tekniske beskyttelsesmekanismer synes 

forretningshemmeligheter å være den form for beskyttelse de fleste bedrifter benytter seg av i 

dag.189  

 

Tekniske beskyttelsessystemer er også en del av opphavsretten, og det er etter åvl. § 99 

forbudt å omgå slike systemer.190 Dette gjelder eksempelvis tekniske sperrer som 

kryptering.191 Vernet gjelder kun systemer som beskytter mot bruk av «et vernet verk» jf. åvl. 

§ 99 (1), slik at det som beskyttes kun er verk etter åndsverkloven. Dette kan likevel være en 

effektiv måte å hindre konkurrenter fra å kopiere eller etterligne de verdifulle instruksjonene, 

ettersom algoritmer ofte uttrykkes gjennom kildekode og forberedende designmateriale som 

vil være beskyttet under programvernet. Omgåelse av beskyttelsessystemer der konkurrenter 

får tilgang til en beskyttet beskrivelse av en algoritme, kan dermed også hindre tilgang til 

algoritmens fremgangsmåte. Slik kan bedrifter sørge for at kopiering av algoritmen ikke blir 

et praktisk problem, med mindre de offentliggjør den beskyttede beskrivelsen.   

 

En annen utvei er å argumentere for at kopiering eller etterligning av konkurrenters algoritmer 

kan stride med «god forretningsskikk» etter markedsføringsloven192 § 25.  

                                                 
188 Se Dir. 2016/943 art. 2, jf. art. 1 og TRIPS-avtalen art. 39. I norsk rett beskyttes forretningshemmeligheter bl.a. 

i markedsføringsloven (se §§ 28,48 og 48b) og straffeloven (§§ 207 og 208), men EU-direktivet nødvendiggjør 

en del lovendringer, se posisjonsnotat fra Regjeringen 2019 
189 Margoni 2018 s. 17 
190 Definert i Dir 2001/29/EC art. 6 (3) som «any technology, device or component that, in the normal course of 

its operation, is designed to prevent or restrict acts, in respect of works or other subject-matter, which are not 

authorised by the rightholder of any copyright or any right related to copyright as provided for by law or the 

sui generis right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC” 
191 En «matematisk metode som sørger for konfidensialitet ved at informasjon ikke kan leses av 

uvedkommende», se Datatilsynet 2017 
192 Lov-2009-01-09-2 
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Rent rettspolitisk kan et sui generis-vern være aktuelt, med databasevernet i åvl. § 24 og 

databasedirektivet art. 7 som forbilde. Åvl. § 24 gir den som «fremstiller en database» der 

«innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en vesentlig investering» 

enerett til å råde over databasen. Vern gjennom en lignende bestemmelse, kunne åpnet for å 

beskytte komplekse algoritmer som er resultat av svært tids- og kostnadskrevende innsats. 

Fokuset ville da flyttes fra den skapende, kreative innsatsen i verksvurderingen, til en 

vurdering av hvilke ressurskrevende investeringer utvikler har foretatt.  
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