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Tingsrätten förbjuder Blankettbasens 
kopiering av Wise OnLines personalpolicies  

Södertörns tingsrätt har den 20 april 2010 meddelat att Wise OnLines policydokument är skyddade av 

upphovsrätt och att Blankettbasens policydokument är så lika Wise policydokument att Wise gjort 

sannolikt att Blankettbasen gjort upphovsrättsintrång. Tingsrätten förbjuder därför tillsvidare 

Blankettbasen att fortsätta sin publicering och försäljning av de aktuella policydokumenten. Wise OnLine 

är dotterbolag inom Wise Group AB (publ). 

Stefan Wikström, VD för Wise OnLine AB, är mycket nöjd med tingsrättens beslut. - Wise har sedan 2002 satsat 

betydande resurser i att utveckla dessa dokument och övriga Internetbaserade HR-tjänster. Vi kan inte bara sitta 

och titta på när konkurrenter åker snålskjuts på våra investeringar. Detta är även ett viktigt beslut för andra 

företag som utvecklar och säljer skriftligt material och tjänster i olika former över nätet.  

- Wise advokat Patrik Fallberg, säger att det är ovanligt att domstolar långt innan slutlig prövning av ett mål sker, 

förbjuder någon från att fortsätta att använda visst material. Antalet domar som rör intrång i texter är även 

förhållandevis få. Beslutet kan därför tjäna som vägledning för intrångsbedömningar av textmaterial i framtida fall.  

Redan 2008 uppmanade Wise, utan framgång, Blankettbasen att upphöra med publiceringen av vissa dokument 

som Wise ansåg gjorde intrång i Wise upphovsrättigheter. Wise har nu stämt Blankettbasen vid Södertörns 

tingsrätt och begärt att tingsrätten skall förbjuda Blankettbasen att fortsätta publiceringen och försäljningen av 

aktuella HR-policies samt krävt skadestånd och skäligt vederlag pga. upphovsrättsintrånget.  

För ytterligare information kontakta: 

Stefan Wikström, VD Wise OnLine AB Tel: +46 8 -555 290 43 Mobile: +46 733 41 41 91, email 

stefan.wikstrom@wise.se  

Patrik Fallberg, advokat och delägare, Advokatfirman Lexum, Mobile +46 763-38 80 61, email fallberg@lexum.nu  

Wise OnLine AB utvecklar och säljer tjänster inom personalområdet via Internet. Företaget har c:a 2 500 

kundföretag/organisationer som abonnerar och använder Wise OnLines tjänster över hela landet. 

Om Wise Group  

 

Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/HR. Vi erbjuder en 

heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra kunders affärer och se 

hela HR-processen som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Wise har 
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kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North 

Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra dotterbolag är: Wise OnLine AB 

www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, Wise Professionals AB www.wise.se, K2 Search 

AB www.k2search.se. 
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