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1 Introduktion  

 

1.1 Inledning 

Sedan tryckpressarnas tillkomst och förmågan att trycka och sprida böcker snabbare än 

någonsin har teknologin pressat den upphovsrättsliga lagstiftningen framåt. Videospel har 

funnits en längre tid men har på senare tid vuxit från att vara en mindre hobby för barn och 

istället blivit en världsindustri. Precis som tryckpressarna gjorde vid sin tillkomst har internet 

gjort att det är enklare än någonsin att interagera med våra medmänniskor. Det har också 

blivit enklare än någonsin att dela med oss av våra skapelser och skapa gemenskaper och hitta 

andra människor som delar våra intressen.  

Ett tecken på videospelens underhållningsvärde är så kallade Let’s play videor som läggs upp 

på Youtube och även live-streamade sändningar från sidor som Twitch.tv. Let’s plays kom att 

växa sig stora men fenomenet började på en komedihemsida vid namnet Something Awful.
1
  

En Let’s play video är i regel ett filmklipp eller en serie filmklipp som laddats upp på en sida 

som Youtube. Dessa videor visar en spelare som tar sig igenom hela eller delar av ett spel och 

under tiden lägger till kommentarer, ofta kritiska eller humoristiska. Oftast är större delen av 

skärmen upptagen av det faktiska spelet med en separat bild av underhållaren i ett hörn eller 

liknande. I vissa fall är ingen kamera på spelaren utan istället bidrar hen bara med 

kommentarer. Det finns olika syften till att skapa Let’s Plays och många underhållare väljer 

att hålla sig till en viss stil. Till exempel väljer vissa att bara spela äldre så kallade retrospel 

medan andra är överdrivna karaktärer som fokuserar på att spela och bete sig på ett 

underhållande sätt för sina tittare, ytterligare en grupp är professionella eller andra skickliga 

spelare som bidrar med sina kunskaper om vissa specifika spel.
2
  

Oavsett typ av Let’s play underhållare så har Let’s play videor slagit igenom stort och det är 

inte bara en källa till underhållning för de som tycker om att titta på denna typ av videor. Det 

                                                 

1
 Something Awful Let’s Play! Forum [http://forums.somethingawful.com/forumdisplay.php?forumid=191]. 

2017-03-25 I vissa fall kan antalet unika tittar på trådar i detta forum överstiga 1 miljon, vilket ger en inblick 

i hur populärt forumet är.     

2
 KOTAKU [http://kotaku.com/5927191/the-joy-of-playing-video-games-without-actually-playing-them] 2017-02-

03, 

http://forums.somethingawful.com/forumdisplay.php?forumid=191
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är också en källa till inkomst för underhållarna och många av dessa har idag möjligheten att 

ha Let’s plays som sin huvudsakliga inkomstkälla. Vissa av dem har även haft turen och 

skickligheten att växa sig enorma. Den troligen mest kända Youtube och Let’s Play kändisen 

är nog en användare som på Youtube går under namnet PewDiePie. Idag har han 52920475 

prenumeranter på sin Youtube kanal.
3

 Han och andra som honom har kommit att bli 

professionella fans och har tagit den simpla underhållningsformen videospel och förvandlat 

den till en karriär.   

När det kommer till Let’s plays är det rättsliga läget fortfarande oklart. Den snabba 

teknologiutvecklingen har gått om lagstiftningen och i vissa fall riskerar medieskapare och 

rättighetsinnehavare att hamna i kläm. Det har än så länge inte kommit några domar på 

området, varken i Sverige eller USA. Detta beror troligen på att spelföretagen i regel anser att 

Let’s plays är något som bidrar till gemenskapen och spelvärlden.
4
  Men det är inte alla som 

är lika nöjda utan vissa spelföretag har sett negativa effekter av Let’s play fenomenet.
5
 I USA 

används Fair use doktrinen som ett försvar för legitimiteten hos Let’s play videor, men 

eftersom att det saknas praxis både i USA och i Sverige är det fortfarande osäkert.  

  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är tudelad. Först är det att avgöra om Let’s plays är skyddade av 

Fair use doktrinen och sedan undersöka vilka av Sveriges undantagsregler från upphovsrätten 

som mest liknar Fair use och om Let’s plays skyddas av dem. 

Denna uppsats är avgränsad till det upphovsrättsliga skyddet som ett datorprogram får enligt 

URL i Sverige och motsvarande skydd i amerikansk rätt och användandet som utgör Lets 

play. 

 

                                                 

3
 PewDiePie YouTube Channel Stats, VIDSTATSX [http://vidstatsx.com/PewDiePie/youtube-channel.] 2017-02-

03  

4
 Escapist Magazine [http://www.escapistmagazine.com/news/view/130515-Ubisoft-Other-Devs-Dismissing-

Recent-YouTube-Content-Claims] 2017-03-25 

5
 Kotaku [https://www.kotaku.com.au/2016/03/not-every-developer-is-convinced-lets-play-videos-are-a-good-

thing/] 2017-03-25 
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1.3 Avgränsning 

När det kommer till spel så kan det självklart vara flera olika typer av immateriella skydd som 

blir relevanta, och det finns många sätt för en person att använda sig av dessa.  

Uppsatsens behandling av amerikansk rätt avgränsas till Fair Use och kommer inte behandla 

andra undantag från en upphovsmans rättigheter.  

Let’s plays existerar i olika former, främst livestreamade och de som är uppladdade i 

videoform på sidor som Youtube. Denna uppsats kommer inte fokusera på de livestreamade.  

 

1.4 Metod och material 

För att utreda det svenska rättsläget har en rättsvetenskaplig metod använts.
6
 Det innebär att 

de olika rättskällorna som är lagtext, förarbeten, praxis och doktrin sammanställs och 

analyseras. Är lagtexten klar och tydlig ska den följas men är detta inte fallet ska prejudikat 

från högsta domstolen användas i första hand för att klargöra hur lagen ska tillämpas. Saknas 

detta ska förarbeten och andra rättskällor användas i tolkningen.  

Under arbetets gång har jag sökt och samlat in material och efter att ha värderat det 

sammanställt det för att det ska kunna analyseras och gällande rätt fastställas. Jag har sökt 

material så som lagtext, förarbeten och rättspraxis genom juridiska databaser, framför allt 

Karnov.  

Det har sedan värderats med rättskälleläran som utgångspunkt. Det innebär att rättskällorna 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin analyseras så att gällande rätt ska kunna 

fastställas.
7
 Angående lagtext och förarbeten har jag fokuserat på upphovsrättslagen då det är 

den som är relevant för ämnet. Jag har inte funnit någon svensk rättspraxis som direkt 

behandlar uppsatsens ämne. Det rättsfall som använts har valts för att det belyser intressanta 

och potentiellt relevanta aspekter kring videospels verkstyp. Likt rättspraxis har jag inte funnit 

någon juridisk doktrin som direkt rör Let’s plays. Den doktrin som använts behandlar 

upphovsrätten och undantagsreglerna till den.  

                                                 

6
 Sandgren, 2011, s.39 

7
 Sandgren, 2011, s.36  
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Jämförelsen mellan den svenska och den amerikanska rätten kommer göras med hjälp av 

komparativ metod. Den komparativa metoden går ut på att en eller flera rättsystem, eller delar 

av dem, olika grenar eller aspekter, jämförs och studeras. Det räcker inte med att dessa 

rättsystem behandlas parallellt utan det måste göras en jämförelse, alltså ett försök att förstå 

likheter och skillnader mellan rättsystemen.
8
  

I denna uppsats används den komparativa metoden i den aspekten att det är delar från två 

olika rättssystem som jämförs. Uppsatsen avser att redogöra för Fair use doktrinen från det 

amerikanska rättsystemet och undantagsreglerna från upphovsrätten i det svenska 

rättsystemet. Dessa ska sedan analyseras för att finna likheter och skillnader. Då fokus ligger 

på dessa delar så kommer inte hela rättsystemen jämföras eller behandlas i fullo, utan de 

redogörs för i den utsträckning som behövs för att skapa förståelse för de för uppsatsen 

relevanta undantagsreglerna. De svenska undantagsregler som valts att fokusera på för 

jämförelsen är först valda om de är direkt applicerbara på Let’s plays, men även om de är 

baserade på liknande principer som Fair use, eller skulle undanta liknande saker som Fair use.   

De rättsfall som används i uppsatsen är utvalda dels ur doktrin och dels via sökningar i 

databaser. Det är i största fall amerikanska rättsfall som refereras. Deras plats i uppsatsen är 

att dels ge en djupare förståelse för hur Fair use bedömningen görs i praktiken, men de ger 

även en bild av hur Fair use doktrinen har ändrats och vilka bedömningar och underliggande 

principer som är viktiga. Ett flertal av de amerikanska fall som refereras är mål rörande 

parodi. Enligt uppsatsens utgångspunkt angående vad Let’s plays är så är de i regel inte 

parodier. Däremot har de vissa likheter till parodier i och med att de dels är konsumenterna 

till nytta genom att de kan ge ett kritiskt perspektiv på det använda spelet. Men även därför att 

de båda är fenomen som snabbt växt fram och som inte helt faller under den rådande 

lagstiftningen.  

För att skapa en förståelse för vad Let’s plays är och hur det fungerar så använder jag mig 

mestadels av länkar till diverse icke-juridiska artiklar som behandlar konceptet.  

 

                                                 

8
 Valguarnera, 2014, s. 141 
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1.4.1 Disposition 

Uppsatsen är upplagd så att den växlar mellan den amerikanska och svenska rätten. Uppsatsen 

börjar med en genomgång av de grundläggande immaterialrättsliga principerna som behövs 

för uppsatsen. Först med en genomgång av det amerikanska systemet, vilka rättskällor som 

finns, vilket skydd som kan erhållas och vad som krävs av verket för att det ska få skydd. 

Sedan följer en liknande genomgång av grunderna till den svenska upphovsrätten.   

För att uppnå uppsatsens syfte krävs en förståelse av Fair use doktrinen. Kapitel 5 behandlar 

just det och börjar med en inledning följt av en genomgång av de fyra olika faktorerna som 

beaktas vid ett Fair use försvar. Efter det kommer ett avsnitt som behandlar parodi då det har 

en speciell plats i Fair use doktrinen. Kapitlet avslutas med en genomgång av olika viktiga fall 

som behandlar Fair use.  

Efter fair use så behandlas de svenska undantagsreglerna. Fokus där är att analysera de olika 

undantagen som finns i kap. 2 i SFS 1960:729 lag om upphovsrättsligt skydd (URL) och se 

vilka som mest liknar Fair use.  

Efter det kommer en diskussion där först de amerikanska reglerna appliceras på Let’s plays 

och sedan de svenska. Först bedöms det om Let’s plays utgör ett intrång i rättigheterna som 

ges i de olika länderna. Sedan blir frågan om de respektive undantagsreglerna gör att Let’s 

plays ändå är tillåtna.  

Till sist kommer en diskussion om de olika slutsatser som kan dras av det som framkommit 

tidigare i uppsatsen.  

 

2 Upphovsrätten i USA 

2.1 Rättskällorna  

I USA har de enskilda staterna ofta stora möjligheter att skapa egna lagar på många olika 

områden. Men när det kommer till upphovsrätt så är det stadgat i artikel 1 sektion 8 av USAs 

konstitution att kongressen har rätt att skapa lagar om upphovsrätt eller ge rättigheter som är 

likvärdiga till upphovsrätt. Det finns inte någon icke-federal, common-law angående 

upphovsrätt. Istället så är The Copyright Act från 1976 den enda lagen som reglerar givandet 
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av upphovsrättsligt skydd. I § 301 av The Copyright Act of 1976 så förbjuds staterna från att 

skapa upphovsrättsliga lagar och att bevilja rättigheter som är likvärdiga till upphovsrätt.
9
 Det 

har efter lagens införande skapats en stor mängd praxis som behandlar frågan om när ett en 

lag räknas som likvärdig, en fråga som inte alltid är lätt att avgöra. Tanken med The 

Copyright Act var att den skulle vara uttömmande men på grund av den amerikanska 

traditionen med common-law, så har den blivit utsatt för extensiva tolkningar från de olika 

domstolarna.
10

 

USA är också del av ett flertal internationella överenskommelser och avtal som påverkar 

upphovsrätten; bland annat Berne Conventionen, General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), the Digital Millenium Copyright act, med flera. Dessa avtal är framför allt till för att 

underlätta samarbetet mellan nationer och harmonisera reglerna kring upphovsrätt. Till 

exempel så skulle utländska skapare kunna återfå skydd för verk som förlorats i USA på 

teknikaliteter. GATT förbjöd också uthyrning av datorprogram och piratkopiering av 

musikaliska verk.
11

      

 

2.2 Skydd och rättigheter i USA 

Tanken med upphovsrättsligt skydd är att ge skaparen till ett verk exklusiva rättigheter till att 

bestämma hur verket ska användas i många fall. Rättighetsinnehavaren har ensamrätt till att 

reproducera verket, skapa derivata verk baserade på det skyddade verket, rätt att distribuera 

verket och kopior av verket, rätt att utföra verket inför allmänheten antingen live eller 

inspelat, och rätten att visa upp verket.  

Rätten att reproducera ett verk är en av de mest grundläggande rättigheterna i upphovsrätten. 

Den rätten bryts ifall någon annan än rättighetsinnehavaren skapar kopior av verket. Sättet att 

kopiera ett verk är i detta fall irrelevant för bedömningen om det är en kopia eller inte.
12

   

                                                 

9
 Stim, 2000, s.23 

10
 Halpern mf., 2007, s.3-4 

11
 Stim, 2000, s.25-26 

12
 Halpern mf., 2007, s.71-72 
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Ett derivat verk är ett verk som är baserat på en eller flera tidigare verk. Det kan vara en 

översättning, musikaliskt arrangemang, film, ljudinspelning med mera, där verket har blivit 

omgjort eller adapterat.
13

 Det nya verket måste med hjälp av de ändringar som gjorts på 

originalet kunna räknas som ett eget verk i sig för att vara ett derivat verk. Det är detta som 

ger skydd mot att någon till exempel tar en bok och gör om den till en film. Dock räcker det 

inte med att det nya verket är baserat eller influerat av originalet utan det måste vara 

substantiellt liknande originalet. Så det är möjligt att det nya verket inkorporerar delar från det 

skyddade verket men fortfarande är tillräckligt olikt för att det inte ska utgöra ett intrång.
14

  

Rättighetsinnehavaren har den exklusiva rätten att distributera kopior av det skyddade verket 

till allmänheten genom försäljning eller andra sätt att överlämna ägande till en annan person 

såsom uthyrning, lån och så vidare. Denna rätt är skild från de andra rättigheterna så även fast 

ett tillstånd skulle kunna finnas för kopierande av ett verk så betyder det inte att det är tillåtet 

att sälja kopiorna. Till intrång mot rätten till distribution ingår även digitala överföringar av 

verk.
15

 Efter att ett specifikt exemplar av verket sålts så får den enligt 17 U.S.C§109 säljas 

vidare av den rättmätiga ägaren till exemplaret.  

Rättighetsinnehavaren har även rätten att framföra sitt verk för allmänhet. Detta gäller inte 

alla upphovsrättsligt skyddade verk utan är applicerbart på till exempel litterära och 

musikaliska verk, och även filmverk och andra audiovisuella verk. Men grafiska verk, 

målningar och skulpturer räknas inte in under denna rätt. Med hjälp av dagens teknologi har 

det blivit väldigt enkelt att framföra verk till många människor samtidigt så detta skydd kan 

vara väldigt värdefullt. När ett verk framförs så menas inte bara när en människa fysiskt ger ut 

verket utan ett framförande kan vara en person som sjunger en sång, skådespelare i en pjäs 

och så vidare. Om verket i fråga är upphovsrättsligt skyddat och framförandet är inför 

allmänheten så kan det röra sig om ett intrång. Inför allmänheten i detta fall är först och 

främst enligt § 106 när verket framförs på en plats som är öppen för allmänheten eller en plats 

där det finns en betydande mängd personer som är utanför den normala cirkeln av bekanta för 

en familj. Men det kan också vara om framförandet har överförts eller på annat sätt 

kommunicerat framförandet till allmänheten med någon form av tekniskt hjälpmedel. I det 

                                                 

13
 Halpern mf., 2007, s.82 

14
 Halpern mf., 2007, s.81-83 

15
 Halpern mf., 2007, s.84 
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fallet spelar det inte någon roll ifall åskådarna är på samma plats eller om de tar del av 

framförandet samtidigt.
16

           

Rätten att visa upp ett verk kan te sig väldigt liknande till rätten att framföra ett verk men det 

är två olika begrepp. Att visa upp ett verk betyder att ett exemplar av verket visas upp 

antingen direkt eller genom en video, bild eller något annat tekniskt hjälpmedel. I det fallet är 

det ingen som framför eller agerar ut verket utan det visas helt enkelt upp.
17

    

 

2.3 Vad som krävs för att en skapelse ska bli ett verk 

Upphovsrätten är till för att skydda den form av litterära, musikaliska, eller annars artistiska 

sätt som skaparen av ett verk använder för att uttrycka ett intellektuellt koncept. För att en 

skapares verk ska få upphovsrättsligt skydd i USA så måste det anses vara ett ”work of 

authorship”.
18

 För att uppnå det måste verket vara originellt fixerat i ett påtagligt medium så 

att det kan uppfattas av de mänskliga sinnena. Originalitetskravet betyder inte att verket måste 

uppnå någon form av kvalitetskrav på artistiskt värde. Med det menas i ställe att verket ska 

vara originellt för skaparen och för att uppnå det krävs bara ett blygsamt mått av intellektuellt 

arbete. Formen måste vara tillräckligt permanent för att verket ska kunna uppfattas, 

reproduceras eller på något annat sätt kommuniceras under en längre tid. Verket måste alltså 

ha en konkret form, det räcker till exempel inte att någon har en text memorerad, utan den 

måste vara till exempel nedskriven på ett papper, eller finnas som en fil i en dator, eller en 

inspelning av texten.
19

  

I USA så gavs upphovsrättsligt skydd ursprungligen bara till böcker, kartor och sjökartor men 

fler och fler saker har med åren lagts till och i och med The Copyright Act of 1976 så 

skapades sju kategorier, och en åttonde lades till 1990. Dessa kategorier är:  

 litterära verk,  

 dramatiska verk,  

                                                 

16
 Halpern mf., 2007, s.90-93 

17
 Halpern mf., 2007, s.106-107 

18
 Stim, 2000, s.26 

19
 Stim, 2000, s.26-28 
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 pantomimer och koreografiska verk,  

 bildverk, grafiska verk, och skulpturverk,  

 filmverk och audiovisuella verk,  

 arkitekturiska verk, 

 musikaliska verk och 

 ljudinspelningar. 

Dock är det inte säkert att bara för att ett verk inte faller under dessa kategorier så kvalificeras 

det inte för skydd. Tanken med kategorierna är att det ska visa exempel och inte vara 

uttömmande.
20

  

Den första kategorin är litterära verk. Där ingår det böcker, instruktionsmanualer, reklamblad 

och liknande. Litterära verk är verk som är uttryckta i ord och numer oavsett på vilket 

material de är skapade.
21

 Det är därför som datorprogram räknas till litterära verk. På 

kongressens begäran så utreddes det om huruvida det behövdes specifik lagstiftning angående 

datorprogram. Det kom fram att det inte var önskat att skapa någon bred eller övergripande 

speciallagstiftning för datorprogram. Istället räckte det att koden till programmet är ett litterärt 

verk och därför får det upphovsrättsligt skydd så länge det uppfyller de ovan nämnda kraven 

om originalitet och fixering.
22

  

Ett dramatiskt verk är i regel en pjäs som är förberedd för teater, film, radio eller television. 

Ett dramatiskt verk kommer med instruktioner för ett framförande av verket och kan 

förkroppsligas antingen genom ett manus, genom en inspelning av verket eller om det på 

något annat sätt fixerats. Koreografiska verk är närliggande då de är kompositioner och 

arrangemang av dansrörelser och mönster som ofta är ackompanjerade av musik. För att det 

ska kunna registreras så bör verket kunna framföras och innehålla instruktioner för rörelser. 

Pantomimer är tysta framföranden där budskap kommuniceras med uttryck och gester. De 

överlappar lite med dramatiska verk då båda är former av skådespeleri. Som med dramatiska 

                                                 

20
 Stim, 2000, s.28 

21
 Stim, 2000, s.29 

22
 Halpern mf., 2007, s.13 
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verk så kan dessa fixeras genom att vara nedskrivna men även om de är inspelade, 

fotograferade och så vidare.
23

  

Arkitekturiska verk är själva designen av en byggnad. Det är förkroppsligat genom ritningar, 

bilder, eller genom själva byggnaden. Ägarna till en byggnad som förkroppsligar ett 

arkitektoniskt verk har tillåtelse att ändra verket utan att få tillåtelse av verkets skapare.
24

  

Konstnärliga verk såsom bilder, grafiska verk och skulpturer är tillsammans i en kategori. De 

kan ta alla möjliga former, såsom fotografier, kartor, diagram och så vidare. Listan är inte 

uttömmande, och verken kan vara i många olika nivåer av kvalitet. En fingermålning av ett 

dagisbarn kan ha lika mycket skydd som en målning av Picasso. Filmverk och audiovisuella 

verk är en serie bilder som visas upp i sekvens med tillhörande ljuduppspelning. Amerikansk 

domstol har bedömt att videospel kan ha upphovsrättsligt skydd som audiovisuella verk.
25

  

Musikaliska verk är musikaliska kompositioner. Det kan röra sig om enskilda sånger som är 

skyddade och om de används i filmer eller andra verk så får skaparen en ersättning. Men det 

kan också vara verk som framförs av orkestrar, eller musik som framtagits på annat sätt 

antingen genom traditionella eller elektroniska sätt. En ljudinspelning är liknande ett 

musikaliskt verk med skillnaden att det inte behöver vara musik utan kan röra sig om ett tal 

eller liknande. Skyddet för musikaliska verk är för själva kompositionen av verket medan 

skyddet för ljudinspelningen skyddar sättet som kompositionen framförs.
26

    

 

3 Immaterialrätten i Sverige 

3.1 Inledning 

Immaterialrättsligt skydd är ett rättsligt skydd för intellektuella prestationer och kännetecken. 

Det innebär att det genom de immaterialrättsliga reglerna kan ges ett skydd mot att någon 

kopierar, efterliknar eller på annat sätt utnyttjar ett skyddat verk utan tillåtelse. De 

immaterialrättsliga lagarna skapar alltså en ensamrätt till ett verk. Tanken med dessa är att 
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göra det möjligt för företag att skydda sina inversteringar som i vissa fall kan röra sig om 

enorma ekonomiska värden. Det finns ett flertal olika typer av skydd som kan erhållas 

beroende på vilken typ av verk det rör sig om. Immaterialrätten delas upp i två delar, de 

industriella rättigheterna och upphovsrätten.
27

  

 

3.2 Upphovsrätten 

Upphovsrätten är en del av immaterialrätten och finns för att ge skydd åt vissa intellektuella 

prestationer. Mer specifikt så avser den skydd för litterära och konstnärliga verk. Det betyder 

att upphovsrätten traditionellt har varit viktig i till exempel underhållningsbranschen. Men 

efter hand så har datorprogram och databaser kommit att omfattas av upphovsrätten och 

därför har upphovsrättens betydelse blivit större även i mer industriell och annan verksamhet 

som ligger utanför det vi ser som det traditionella området.
28

 

I Sverige är det stadgat i 2 kap 16 § att författare, konstnärer och fotografer ska ha ”rätt till 

sina verk enligt bestämmelser som meddelats i lag”. Det betyder att dessa upphovsmän har en 

grundlagsstadgad rättighet till sina verk, och det är en rättighet som det inte får göras intrång 

på med annat än riksdagsbeslut. Med den rätten följer att upphovsmännen dels har en rätt att 

använda sitt verk, men de har även rätten att inverka på andras handlande om det innebär till 

exempel ett intrång i deras rätt. De har även rätt till ekonomisk ersättning för sina skapade 

litterära och konstnärliga verk och skydd mot missbruk av deras verk i form av förvanskning 

med mera.
29

  

Upphovsrättslagen ger dock även några andra typer av skapare ett visst skydd. Dessa är icke 

konstnärligt skapade fotografer, framställare av databaser, kataloger och tabeller, uppläsare, 

musiker, sångare och andra artister, framställare av ljudupptagningar, filmer och radio/tv – 

företag. Dessa uppkommer genom reglerna om närstående rättigheter i 5 kap URL. Ofta är det 

så att både upphovsrätten och närstående rättigheter är relevanta i samma medieinnehåll. Det 

kan till exempel röra sig om en inspelning av ett tv-program och då kan även utövarens rätt 

till framförande av verk i programinnehållet, fonogramframställarens rätt till en 
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ljudupptagning som används i programmet, TV-fotografens rätt till bilder i programmet och 

så vidare.
30

 Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och det är inte alltid lätt för juridiken att 

hinna med. När medieinnehållet digitaliseras och tillgång till datorbaserad interaktivitet i 

utnyttjandet av sådant blir vanligare och vanligare så blir det svårare att veta hur alla 

situationer står sig i relation till upphovsrätten. Sammanställningar av skyddade bild- och 

ljudelement i digitaliserad form, för att göra dem tillgängliga för allmänheten med hjälp av ett 

datorprogram, brukar oftast läggas in i kategorin multimediaprodukter. Sådana 

multimediaprodukter tar ofta anspråk på både upphovsrättigheter och närstående rättigheter. 

Från 1980-talet så har frågan varit uppe om hur mycket upphovsrätten ska användas på sådant 

som är utanför den så kallade kultursektorn. Även här är det den snabba tekniska utvecklingen 

som gör det svårt för juridiken då denna fråga framför allt har varit relevant i samband med 

datorprogram och databaser. Dessa två företeelser har blivit införda till upphovsrätten som 

litterära verk. De passar dock inte exakt in under denna beskrivning men de har inte heller fått 

någon egen speciallagstiftning. Att skapa en sådan mer anpassad lagstiftning skulle självklart 

vara mycket krävande i både tid och energi och det är inte heller säkert att resultatet skulle 

vara bättre än det som finns nu.
31

   

 

3.2.1 Verksbegreppet 

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har enligt 1§ URL upphovsrätt till 

verket. Det är alltså viktigt att veta vad ett verk innebär. I 1 § URL så räknas följande 

skapelser upp som verk som ska omfattas av lagen: ”skönlitterär eller beskrivande 

framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, 

fotografiska verk, eller något annat alster av bildkonst, byggnadskonst eller brukskonst”. Det 

är dock inte en fullständig lista utan det kan även vara så att verk som kommit till uttryck på 

annat sätt kan räknas som ett godkänt verk enligt URL.  

Ett litterärt verk är ett verk som beskriver, anger, sammanställer eller åskådliggör något. Detta 

betyder att litterära verk har en betydligt större bredd än vad det är lätt att tänka sig. Inom 

termen ryms förutom vanlig litteratur även sådana saker som rent vetenskapliga verk, 
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föredrag, protokoll, uppslagsverk, tidningsartiklar, intervjuer, reklamtexter, databaser och 

datorprogram, och till den listan kan det läggas många fler olika exempel. En intressant 

addition till det sista exemplet är att enligt sista stycket i 1§ URL så ska förberedande 

designmaterial räknas till datorprogrammet i relation till URL.
32

  

När det kommer till konstnärliga verk så avser det verk som är ”skapade med en konstnärlig 

ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan” 
33

. Inom ramen för konstnärliga verks så 

finns det även vissa olika typer av konstnärliga verk. Dels är det musikaliska eller sceniska 

verk. Till de musikaliska verken räknas både notskrift och framförande. Sceniska verk är 

saker som teater, balett med mera.
34

 Även filmverk är konstnärliga verk men det är inte alls 

bara spelfilm som räknas in här utan i princip alla produktioner som består av inspelade 

rörliga bilder tillhör denna verkskategori. Sedan är konstverk såsom bildkonst i olika former 

(måleri, teckning, fotografi, skulpturer, datorproducerade bilder och så vidare) naturligt en del 

av de konstnärliga verken.
35

    

Det finns alltså många olika typer av verk men de är indelade i huvudgrupperna litterära eller 

konstnärliga verk. Denna uppdelning är inte alltid solklar. Det kan i vissa fall vara så att det i 

ett alster kan finnas vissa egenskaper som skulle räknas som litterära och andra som 

konstnärliga. Så till exempel så är ritningar till en byggnad ofta klassade som litterära verk, 

men kan i vissa fall höra till konstnärliga. Det görs också mer komplicerat av att det i 1§ 2 st. 

stadgas att kartor, och andra teckningar, grafik eller verk i plastisk form av beskrivande art 

också räknas till litterära verk.
36

  

Som tidigare nämnt så räknas datorprogram som litterära verk, och det är alltså själva koden 

för programmet som är det relevanta verket. Det är dock inte alltid solklart om alla 

datorprogram hör hemma där. Videospel var relevanta i ett fall från 2000
37

 där frågan ställdes 

om videospel kunde anses höra till kategorin filmverk. I många spel finns det nämligen 
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filmsekvenser och andra länder har klassat videospel som filmverk. Men i slutändan kom HD 

fram till att spelen inte var filmverk. Närmare bestämt så ansåg de inte att de aktuella spelen 

bör anses som upphovsrättsligt skyddade som filmverk. Ordvalet lämnar öppet för att 

videospel skulle kunna få skydd som filmverk, men än så länge är de fortfarande klassade 

som datorprogram.
38

  

I regel är det ett särskilt exemplar som det talas om när ett verk ska definieras. Det kan vara 

en bok, en målning, en film eller liknande som är skapat av en viss konstnär, författare etc. 

och som har ett visst namn eller visas under en viss rubrik. Men i 2§ URL så fastställs det att 

skyddet avser även verket ”i ändrat skick, i översättning, eller bearbetning, i annan litteratur- 

eller konstart eller i annan teknik”. Så alltså är två olika översättningar av samma bok, samma 

verk. Den ena skulle kunna vara en pocketbok och den andra inbunden i hårdpärm och de 

skulle kunna ha olika bilder på omslaget men ändå räknas som samma verk.    

För att ett verk ska skyddas upphovsrättsligt så ska det ha något som brukar benämnas 

verkshöjd men ibland använder domstolar termen särprägel. Internationellt så förekommer 

många olika termer men de ämnar alla att representera ett visst mått av originalitet som måste 

förekomma för att ett verk ska få upphovsrättsligt skydd. Detta krav innebär att det ska vara 

näst intill omöjligt för två olika personer att oberoende av varandra skapa likadana eller 

väldigt liknande verk. 

 

4 Fair use, ett rättvist intrång 

Doktrinen om Fair use skapades med utgångspunkten att de immaterialrättsliga reglerna 

skulle uppmuntra kreativitet. Det ansågs dock att det inte skulle vara fallet om det inte fanns 

några begränsningar på skaparnas rättighet att kontrollera sitt verk. Till exempel ansågs det 

vara problematiskt om en musikrecensent inte kunde citera från en låttext eller om ägaren till 

en tavla inte kunde visa upp den på ett museum. Så i The Copyright Act of 1976 så finns det 

ett flertal begränsningar i §§ 107 till 118 som fungerar som ett försvar mot en anklagan om 

intrång. Ett av dessa försvar som är mycket vanligt använt är Fair use. Fair use är rätten att 

använda immaterialrättsligt skyddade verk av vissa begränsade anledningar och på vissa 

begränsade sätt utan att ha tillstånd från rättighetsinnehavaren. Tanken bakom Fair use är som 
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sagt att uppmuntra kreativitet och nyskapande. Men det är mer specifikt inriktat mot 

handlingar vars primära förtjänst är för andra än skaparen. Alltså ska det allmänna tjäna på att 

en del av verket lånas och används. Detta har gett sig till utryck i rätten att kommentera och 

kritisera immaterialrättsligt skyddade verk och även göra parodi av dem. Men på ett bredare 

plan ska det också balansera rättigheten till yttrandefrihet. I the Copyright Act of 1976 så 

lades det fram flera exempel på Fair use. Dessa var som ovan nämnt saker som kritik, 

recensioner, kommentarer och parodi men det innefattar också flera andra saker som kan vara 

till nytta för det allmänna såsom nyhetsrapporteringar och undervisning.
39

 

Om det behöver göras en bedömning om Fair use så sker det oftast i samband med en 

stämning om intrång om en av parterna menar att dess handlande går under Fair use och 

därför är tillåtet. När domstolen bedömer detta så behöver den väga många olika faktorer för 

att se om det är tillräckligt för att handlandet ska anses vara tillåtet trots att tillåtelse inte har 

givits av rättighetsinnehavaren. För att underlätta för domstolen att göra dessa bedömningar 

och ge vägledning så finns det fyra huvudfaktorer i the Copyright Act of 1976: 

1. Anledningen till användandet och användandets karaktär 

2. Verkets karaktär 

3. Omfattningen av det skyddade verket som använts  

4. Effekten på den potentiella marknaden för, eller värdet på det skyddade verket  

Dessa är som sagt de fyra huvudsakliga faktorerna som domstolen analyserar när det kommer 

till ett Fair use försvar, men det finns även möjlighet för domstolen att överväga andra 

faktorer om det skulle vara relevant. Fair use doktrinen så som den är kodifierad är nämligen 

tänkt som en riktlinje. Domstolen ska alltså vara fri att göra en bedömning från fall till fall.
40

  

 

4.1 Anledningen till användandet och användandets karaktär 

Den första faktoren är som ovan nämnt anledningen till användandet och användandets 

karaktär. När en bedömning görs angående denna faktor så analyseras hur transformativt 
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användandet är. Med det menas att domstolen undersöker om användaren har bidragit med 

något värde till originalet genom att till exempel komma med ny information, nya insikter, ny 

förståelse osv. Till exempel så läggs det till information om verkets kvalitet i en recension och 

i en parodi så är originalet transformerat genom att det förlöjligas. Om ett fotografi används i 

en film så är det transformativt då bilderna används för att skapa en känsla och förstärka en 

viss estetik. I vissa fall anses det alltid som fair att använda visst skyddat material. Till 

exempel är det tillåtet att spela in ett tv program så länge det är för personligt bruk och inte av 

kommersiella användningar.
41

  

 

4.2 Verkets karaktär 

Den andra faktorn som spelar in i bedömningen om Fair use är naturen och karaktären på det 

kopierade verket. Det är till exempel så att en domstol i regel kommer beakta om verket i 

fråga primärt är informativt eller underhållande. Med andra ord görs bedömningen om det är 

fakta eller fiktion. Detta på grund av att Fair use ska vara det allmänna till nytta. Så därför är 

det troligare att delandet av ett verk som är informativt, till exempel, en nyhetssändning eller 

en vetenskaplig artikel, anses som Fair use. Det skulle sprida idéer och uppmuntra till nya 

vetenskapliga och utbildande verk som i sin tur skulle vara för det allmännas bästa. 

Domstolen tar också in i bedömningen om verket är publicerat eller inte. Det är ofta så att det 

är en snävare bedömning om Fair use om det rör sig om icke publicerade verk, på grund av att 

skaparen ska ha rätt att själv bestämma när och hur verket ska göras tillgängligt för 

allmänheten.
42

  

 

4.3 Omfattning av det skyddade verket som använts 

För den tredje faktorn måste domstolen bedöma omfattningen och väsentligheten av det 

skyddade objektet som använts. Denna faktor måste bedömas dels med ett kvantitativt 

perspektiv men även ett kvalitativt. Det kan nämligen vara så att en till storleken liten del av 

verket kan vara tillräckligt för att diskvalificera användandet från att vara Fair use om det är 

en viktig del av verket. Det är viktigt för bedömningen av denna tredje faktor hur materialet 
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har använts och varför det använts. Analysen för denna faktor fokuserar på relationen mellan 

det material som använts och det skyddade verket i helhet, och ska som sagt avgöra huruvida 

den använda delen utgör en betydande eller obetydlig del. Det är även viktigt att ta i 

beaktande huruvida användandet är transformativt då ett transformativt användande kan 

rättfärdiga ett större kvalitativt användande än ett icke transformativt. Detta har varit speciellt 

viktigt när det kommer till parodi.
43

 

 

4.4 Effekten på den potentiella marknaden för, eller värdet på det 

skyddade verket 

Den fjärde faktorn i bedömningen om Fair use är effekten som användandet har på den 

potentiella marknaden för- eller värdet på det använda verket. Det finns ingen definitiv 

relation som de olika faktorerna har till varandra men det har ofta varit så att den ekonomiska 

effekten på det skyddade verket har setts som den viktigaste av de fyra faktorerna. 

Bedömingen för denna faktor rör både den redan existerande marknaden för det skyddade 

verket men även den potentiella marknaden för det skyddade verket och andra verk som 

kopierar, eller använder sig av det skyddade verket. Anledningen bakom den här faktorn att 

någon skulle kunna erbjuda ett substitut för originalverket och därför usurpera en marknad 

som egentligen borde höra till rättighetsinnehavaren. Detta gäller som sagt inte bara för 

existerande marknader utan även sådana som rättighetsinnehavaren skulle kunna utnyttja i 

framtiden. Men det finns dock ett problem med denna faktor. Nämligen att om någon har tagit 

ens en liten del av ett immaterialrättsligt skyddat material så skulle användandet av det 

kopierade verket i teorin alltid kunna anses vara på en marknad som rätteligen tillhör 

rättighetsinnehavaren. Så om varje användande är på en potentiell marknad så skulle denna 

faktor aldrig kunna godkänna något som Fair use. I praktiken är det däremot så att 

domstolarna fokuserar på de mer realistiska aspekterna och väljer att inte dra situationen till 

sin teoretiska extrem. Fokus ligger på om det nya verket kan användas som ett substitut 

istället för originalverket. På grund av att originalverket ska skjutas åt sidan av det nya verket 
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så beaktas det inte om till exempel en negativ recension får originalverket att falla i värde då 

detta snarare sänker efterfrågan snarare än tar delar av marknaden.
44

   

 

4.5 Parodi som Fair use 

Vid skapandet av satir och parodi så lånas ofta delar av immaterialrättsligt skyddade verk. 

Sådant lånande ska bedömas utifrån Fair use doktrinens fyra faktorer men det har även 

utvecklats några speciella karaktärsdrag för det. För att en parodi effektivt ska kunna uppnå 

sitt syfte så måste den kunna använda sig av originalverket så att den kan framkalla originalet 

i det nya verket.
45

 Dessa delar kan komma att vara omfattande och viktiga för originalverket 

och om det verket är skyddat så är användandet ett intrång om det inte rör sig om Fair use. 

Men parodi anses dock vara en form av kritik och tjänar därför det allmänna och räknas därför 

som Fair use. Den juridiska behandlingen av Fair use har dock varit inkonsekvent och 

komplex. Till en början var det bara tillåtet att ta det som absolut krävdes för att framkalla 

originalet. Senare slås det fast att en parodi har tillåtelse att ta minst så mycket som krävs för 

att framkalla originalet. Så även betydligt mer omfattande användande skulle kunna vara Fair 

use så länge parodin bygger på originalet, använder det som ett känt element av modern kultur 

och tillför något nytt för komisk effekt eller kommentar. Eftersom parodi faller under Fair use 

så måste de fyra faktorerna beaktas vid skapandet av en parodi och det nya verkets 

transformativa värde blir väldigt viktigt i bedömningen av varje faktor. Till exempel så kan 

det vara så att angående den tredje faktorn så har det nya verket tagit stora delar av 

originalverket, just för att det parodiska verket ska kännas igen i originalverket, och detta kan 

vara tillåtet i Fair use -bedömningen. Det är till och med så att det nya verket ibland kan ta 

den viktigaste kvalitativa delen, hjärtat av verket, och det är inte heller nödvändigtvis otillåtet. 

I sådana fall är det viktigt att se vad som parodin har ändrat och tillfört förutom att ha använt 

sig av verkets hjärta. Ett transformativt användande kan rättfärdiga ett större kvalitativt 

användande än ett icke-transformativt användande. Parodi har alltså en speciell position när 

det kommer till bedömandet av Fair use. Det gör att det är en mycket viktig uppgift att avgöra 

huruvida ett verk är en parodi eller inte. Med tanke på de olika typerna av verk som existerar 
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och de många former som de kan ta så är det en uppgift för domstolen att göra från fall till 

fall.
46

   

 

4.6 Fair use i praxis 

I Harper & Row v. Nation Enterprises, så var Nation Magazine anklagade för ha gjort intrång 

i rättigheterna på den före detta presidenten Gerald Ford då de hade publicerat utdrag från 

hans icke publicerade memoarer. De hade publicerat detta utdrag i tidningen Nation ett flertal 

veckor innan en annan tidning skulle publicera en artikel med innehåll ur memoarerna som de 

betalat för att ha tillstånd att publicera. Domstolen vägde de fyra faktorerna i fallet. Enligt 

domstolen så vägde den första faktorn över till fördel för Nation då det i deras ögon var klart 

att anledningen till användningen var informativt och vetenskapligt. Den andra faktorn var 

däremot till fördel för Ford. För Fair use är normalt sett som tidigare nämnts för publicerat 

material så att skaparen själv ska kunna kontrollera hur verket görs tillgängligt för 

allmänheten. Sett till storleken så var det en förhållandevis liten del av verket som använts 

och därför lutade det till fördel för Nation i den tredje faktorn. Men hela fallet avgjordes 

egentligen vid bedömningen av den sista faktorn. Den är som bekant påverkan som 

användandet har på den potentiella marknaden för det originella verket. I det här fallet kom 

artikeln ut vid en tidpunkt som var precis innan originalet officiellt skulle publiceras och 

domstolen fann inte bara en potentiell påverkan på marknaden utan en faktiskt sådan. Med det 

som grund kunde domstolen inte ursäkta användandet som Fair use.
47

  

I Twin Peaks v. Publications International Ltd. så publicerade ett företag en bok som med 

titeln Welcome to Twin Peaks- A Complete Guide to Who’s Who and What’s What, i vilken 

det förekom direkta citat och parafraser från tv-serien Twin Peaks. I boken var även handling, 

karaktärer och världen beskriven i stor detalj. Utgivaren av denna bok vidhöll att det var en 

undervisande och informativ bok och att det därför var Fair use att använda sig av materialet 

från tv-serien. Domstolen höll inte alls med utan fann att anledningen inte alls var informativ 

utan i stället kommersiell. De fann också att karaktären av det material som tagits var fiktion 

och kreativt vilket talar emot Fair use angående andra faktorn. De hade även tagit stora och 
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betydande delar av originalet, och genom att publicera denna bok så hade också usurperat 

marknaden för liknande böcker som utgivits eller som skulle komma att publiceras med 

tillåtelse från rättighetsinnehavarna. Domstolen fann alltså att det inte alls rörde sig om Fair 

use.
48

  

Ytterligare ett fall om en bok baserad på en tv-serie var Castle Rock Entertainment, Inc v. 

Carol Publishing Group. Där hade rättighetsinnehavarna till tv-serien Seinfeld stämt utgivarna 

av the Seinfeld Aptitude Test, vilket var en triviabok som ställde frågor om olika saker som 

hände i serien, likt en frågesport. Domstolen bedömde här att det inte rörde sig om varken ett 

informativt eller transformativt verk och det tjänade inte något kritiskt syfte. Även i det här 

fallet så var verket fiktion och boken hade tagit betydande delar från tv-serien. Angående den 

fjärde faktorn så sade rättighetsinnehavaren till Seinfeld att det inte fanns några planer på att 

ge ut en triviabok, men domstolen bedömde trots det att rättighetsinnehavarens beslut att inte 

ge sig ut på marknaden med Seinfeld relaterade verk skulle respekteras. Så även här var det 

inte Fair use, och det blir klart att det inte spelar någon roll om det blir någon faktiskt 

påverkan på marknaden eller ens om det är en marknad som nyttjas av 

rättighetsinnehavaren.
49

  

I Los Angeles New Service v. KCAL-TV Channel 9 så hade Los Angeles television station 

sänt en kopia av en inspelning där en lastbilschaufför blir anfallen och slagen. De hade inte 

tillåtelse att sända denna inspelning och hade tidigare blivit nekade att göra det vid förfrågan. 

Men de fick tag på en kopia av inspelningen via en annan station och sände sedan en del av 

inspelningen ett flertal tillfällen. Stationen hävdade att sändningen hade nyhetsvärde och att 

verket redan var publicerat och var informativt, och därför var Fair use. Den första faktorn var 

dock inte uppfylld då stationen endast hade bytt loga och sedan använd inspelningen i exakt 

samma syfte som det ursprungligen var tänkt. Stationen hade rätt i att verket var publicerat 

och att det var informativt och därför var den andra faktorn till deras fördel. Däremot var den 

tredje faktorn inte uppfylld då de hade använt sig av den viktigaste delen, eller hjärtat, av 
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originalet. Även den fjärde faktorn var till nackdel för stationen då de, när de visade upp 

inspelningen utan att betala, påverkade marknaden.
50

  

I Cambell v. Acuff-Rose Music var parodi aktuellt. En rapgrupp vid namn 2 Live Crew hade 

parodiserat låten ”Oh, Pretty Woman”. De hade lånat delar av början på låten, resten av både 

text och musik var annorlunda. Men i just den låten är början mycket viktig och domstolen 

ansåg att det var hjärtat av låten. Med tanke på vad vi har sett tidigare så borde det därför vara 

till nackdel för skaparna av det nya verket, men eftersom att det är en parodi fungerar det som 

tidigare nämnt lite annorlunda. Domstolen ansåg att eftersom att början på låten är hjärtat av 

låten så är det också början som allra bäst framkallar originallåten för parodi, och att det var 

just hjärtat av låten som parodin siktade på. Domstolen fann för övrigt att det kommersiella 

syftet bakom låten inte diskvalificerade den för Fair use då parodin var transformativ.
51

  

I Fisher v. Dees hävdade skaparna av låten ”When sunny Gets Blue” att det hade gjorts 

intrång i deras rättigheter av en parodi vid namnet ”When Sunny Sniffs Glue”. Vilket är en 29 

sekunder lång parodi som ändrar låttexten och lånade delar av musiken. Enligt skaparna av 

originalet så hade parodin en negativ påverkan på deras verk och påverkade därför dess värde 

på marknaden. Båda parterna ansåg att användandet var i kommersiellt syfte, men domstolen 

ansåg att det även fanns ytterligare syften utöver det, såsom kritiskt kommentar och det gjorde 

att det kommersiella syftet inte var en stor nackdel. Domstolen ansåg även att skaparna av 

parodin inte hade använt sig av för stor del av originalet. De menade att när det kommer till 

musik så måste ofta originalet kopieras exakt eller näst intill för att framkalla originalet. Men 

de är tydliga med att detta inte betyder att det inte finns gränser för hur mycket som får 

kopieras. Rättighetsinnehavarna ansåg som sagt att parodin påverkade värdet på deras produkt 

på ett negativt sätt och att det därför inte kunde vara Fair use. Domstolen sa dock att den 

bedömning som de gör angående den fjärde faktorn inte har att göra med om parodin på något 

sätt förstör eller förminskar originalets ställning på marknaden. Detta för att en negativ 

recension kan göra just exakt det, och det är sådan kritik som Fair use är tänkt att skydda. Det 

domstolen tar i beaktande är om det nya verket ersätter eller uppfyller samma efterfrågan som 

originalet. Domstolen ansåg inte att det var en situation där parodin kunde usurpera 

originalets plats. Originalet är en känslomässig sång som handlar om en kvinnas känslor 
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angående förlorad kärlek och chansen till lycka igen. Parodin är istället en låt om en kvinna 

som sniffar lim, och skratt är mixat in i låten. Domstolen såg inte hur konsumenter skulle 

kunna få samma känsla från parodin som originalet, eller tvärt om så de båda verken uppfyller 

inte samma efterfrågan. Så domstolen kom fram till att ”When Sonny Sniffs Blue” var en 

parodi som förtjänade Fair use beskydd.
52

  

I Original Appalachian Artworks, Inc v. Topps Chewing Gum, Inc., hade ett företag tillverkat 

ett uppsättning samlarkort kallat Garbage Pail Kids och dessa var parodikort på de populära 

Cabbage Patch Kids. I detta fall ansåg domstolen att syftet bakom skapandet av korten var 

kommersiellt. Det var en av deras mer vinstgivande projekt. Dessa kort var inte en del av en 

större uppsättning av liknande produkter, eller en del i en serie av skämt eller parodier. 

Domstolen ansåg istället att den enda anledningen till kortens skapande var att kapitalisera på 

den populäritet som Cabbage Patch Kids hade. Företaget hade gjort flera uppsättningar av 

korten och de hade börjat konkurrera på samma marknader som legitima Cabbage Patch Kids 

produkter. Det var dock inte bevisat att de nya korten hade en negativ påverkan på originalet. 

Men det är ju så att det bara behöver ha en effekt på den potentiella marknaden och det fann 

domstolen att det gjorde. Domstolen fann därför att Garbage Pail Kids inte var skyddade 

under Fair use.
53

  

Fallet Walt Disney Productions v. Air Pirates behandlade en underground serietecknare som 

gav ut två tidningar som innehöll flera välkända Disney karaktärer. Tidningarna i sig var i 

princip antitesen till den glada Musse Pigg världen då de porträtterade de välkända 

karaktärerna som droganvändande och promiskuösa. I tidningen så hade deras utseende och 

beteende kopierats väldigt nära och domstolen ansåg att de hade kopierat mer än vad som var 

tillåtet. Parodin syftade att förlöjliga och kommentera på karaktärernas oskuldsfullhet och 

domstolen menade att det inte var nödvändigt att kopiera deras hela utseende också. Speciellt 

inte när det rörde sig om så kända figurer som Musse Pigg och Kalle Anka, som det inte 

skulle behövas väldigt mycket för att framkalla bilden av dessa karaktärer hos läsaren. 

Domstolen klargör att vid skapandet av en parodi så är det tillåtet att ta det som behövs för att 

framkalla originalet, inte det som skulle göra parodin till en så bra parodi som möjligt. Det 
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skulle självklart vara en mer träffande parodi om det var tillåtet att exakt kopiera de 

ursprungliga karaktärerna men rättigheten till att skapa en parodi måste balanseras med 

rättighetsinnehavarens rätt till originalet och hur det används. Domstolen ansåg också att de 

andra faktorerna i Fair use -bedömningen inte skulle vara tillräckligt för att skapa ett Fair use 

skydd även om de skulle vara till fördel för den svarande.
54

  

I Leibovitz v. Paramount Pictures Corp. så hade ett filmföretag gjort en bild där de satte in 

skådespelaren Leslie Nielsens huvud på kroppen av en naken och gravid kvinna. Detta foto 

var en parodi och liknade ett välkänt fotografi som var taget av Anne Leibovitz. Originalet var 

ett foto av skådespelerskan Demi Moore och användes som framsidan på Vanity Fair 

magazine. Parodin var en del av marknadsföringen till en av Leslie Nielsens filmer och tre 

andra liknande bilder skapades där skådespelarens huvud redigerades in på en kvinnas kropp. 

Parodin i det här fallet var mycket lik originalet. Den kvinnliga modellen ställdes i exakt 

samma position som Demi Moore hade på originalet, hon hade en ring på samma finger, och 

ljussättningen var likadan. Sedan redigerades bilden så att hudfärgen och kroppsformen på 

kvinnan blev mer lik Demi Moores, och till sist lade de till Nielsens ansikte istället för 

kvinnans. Hans huvud var i samma vinkel som Moores var på originalet men istället för 

hennes seriösa ansiktsuttryck hade han ett leende. Enligt domstolen var det nya verket 

transformativt, men de ställde sig också frågan om det kommenterade på originalet. De ansåg 

där att Nielsens småleende kontrasterade mycket med Moores väldigt seriösa min och kunde 

ses som en kommentar på just det seriösa, kanske till och med pretentiösa i originalet, och 

domstoler accepterar det som tillräckligt för att tippa den första faktorn till parodistens fördel. 

Detta också trots att verket var del av en reklamkampanj. Den andra faktorn föll till Leibovitz 

fördel då det rör sig om ett kreativt verk. Men domstolen menade också att värdet i den andra 

faktorn är ytterst litet när det kommer till parodier med tanke på att en parodi nästan alltid 

görs på ett kreativt eller kommersiellt verk. Angående den tredje faktorn så gick Paramount 

långt för att se till att fotografiet är så lika originalet som möjligt, förutom de kontrasterande 

delarna. Men även här ansåg domstolen att den tredje faktorn inte har så stor vikt om den går 

emot parodisten så länge den första och den fjärde faktorn är för den. Angående just den 

faktorn så hade till och med Leibovitz i princip medgett att parodin inte trängde sig in på 

någon potentiell marknad för hennes fotograf eller ens derivata verk. Så det betyder alltså att 
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den fjärde faktorn var till parodistens fördel, och domstolens bedömning var att parodin var 

skyddat under Fair use doktrinen.
55

  

Ett liknande fall är Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc., där Steinberg hade skapat 

en målning för framsidan på tidningen New Yorker. Det är en komisk karta ur perspektivet av 

en stereotypisk New Yorkbo. Kartan visar delar av Manhattan och närliggande områden 

tydligt framträdande och detaljerade och ju längre bort i världen ju mindre detaljerat blir det. 

Detta för att symbolisera en New Yorkbos känsla av att New York är världen mittpunkt. De 

svarandes reklam affisch hade ett väldigt liknande motiv. Även där var det en humoristisk 

karta med New York City i mitten ritad i en stil som är väldigt lik originalet. Så det är ett fall 

som har stora likheter med Leibovitz v. Paramount men skillnaden är att domstolen i det här 

fallet inte fann några tecken på att det nya verket faktiskt försökte göra parodi på originalet. 

Istället var det bara ett användande av originalets stil för att göra reklam för sin egen produkt.  

         

5 De svenska undantagsreglerna 

I Sverige finns som sagt inte någon direkt jämförbar version av Fair use doktrinen. Istället 

finns 2 kap. URL, i vilket de olika inskränkningarna stadgas. Kapitlet är upplagt så att det tar 

upp en enskild inskränkning i taget istället för att sätta upp ett system med breda riktlinjer 

som måste tolkas i varje fall. Däremot måste en bedömning göras från fall till fall för att 

avgöra vilken typ av användning och vilket undantag som är aktuellt. De olika 

inskränkningarna går inte nödvändigtvis lika långt, många tillåter bara utnyttjaren att använda 

verket utan att söka tillåtelse från rättighetsinnehavaren.
56

  

Det finns som sagt ett flertal undantagsregler och många av dem delar mycket med Fair use 

när det kommer till syftet med undantagen, och blir därför relevanta i jämförelsen med den 

amerikanska doktrinen.  

Som mindre exempel kan tas att det enligt 12 § är tillåtet att framställa ett eller några få 

exemplar av offentliggjorda verk. Av litterära verk så får det dock bara framställas begränsade 

delar av verk eller mindre verk, och det är inte tillåtet att till exempel uppföra byggnadsverk 
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eller framställa exemplar av datorprogram. Exemplaren får inte användas för några andra 

ändamål än privat bruk. Det är även tillåtet att göra upptagningar av sina egna framföranden 

av verk för undervisningsändamål enligt 14 § och det är enligt 16 § tillåtet för vissa bibliotek 

och arkiv att framställa och sprida exemplar av verk om det är för att ett verk till exempel ska 

kunna bevaras eller användas för forskning.  

En annan paragraf som belyser syftet med allmännyttan som ligger bakom inskränkningarna 

är 17 § som säger att var och en får framställa exemplar av offentliggjorda litterära och 

musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av bildkonst, som personer med 

funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken, och exemplaren får också spridas till 

dessa personer.  

Ett av de möjligen relevanta intrången är reglerna om offentliga framföranden som finns i 21 

§. Där stadgas det att det är tillåtet att framföra redan offentliggjorda verk offentligt. Så länge 

det inte är filmverk och sceniska verk, och utöver det ska inte det huvudsakliga syftet med 

tillfället vara framförandet av verket och anordnandet ska vara avgiftsfritt och ske utan 

förvärvssyfte. 

  

5.1 Citaträtten 

Citaträtten är en inskränkning i upphovsrätten som ger tillåtelse att använda delar av skyddade 

verk i sitt eget verk utan att först ha fått upphovsrättsinnehavarens samtycke. Det är av stor 

betydelse att det ska finnas. Dels är det viktigt i den akademiska världen men även för 

samhället i allmänhet. Det vore till exemplet mycket svårare att recensera något om det inte är 

tillåtet att citera delar av verket som recenseras. I 22 § stadgas det att ”var och en får citera ut 

offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av 

ändamålet”. Det finns alltså tre kriterier som ett citat måste vägas emot för att det ska kunna 

avgöras om huruvida det är ett tillåtet intrång i upphovsrätten.  

 

5.1.1 Offentliggjorda verk  

Det första kriteriet, att verket måste vara offentliggjort, betyder att verket måste ha gjorts 

tillgängligt för allmänheten, antingen av rättighetsinnehavaren eller med dennes tillstånd. 
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Detta med det bakomliggande syftet att det är rättighetsinnehavaren själv som ska få 

bestämma hur och när, eller om verket ska göras tillgängligt för allmänheten.   

I NJA 1985 s. 909 tas detta kriterium upp. Där hade en tidning fått tillgång till ett 

förhandsexemplar av en bok så att de skulle kunna skriva en recension av boken när verket 

var offentliggjort. I boken fanns det en intervju med Olof Palme som tidningen citerade i sin 

recension. Recensionen kom dock att publiceras i tidningen innan själva boken hade 

offentliggjorts. I detta fall så fann Högsta domstolen att det var ett klart intrång i författarens 

upphovsrätt att publicera recensionen innan verket hade offentliggjorts.  

 

5.1.2 Citat och god sed 

Det andra kriteriet för ett tillåtet citat är att det ska göras i överensstämmelse med god sed. 

Citat är inte till för att använda hela, eller stora delar av verk och får inte utgöra huvudsaken 

av ett nytt verk utan ska agera som ett hjälpmedel. Det kan till exempel vara så att delar av ett 

verk citeras i en recension för att där granskas kritiskt eller för att understryka 

ställningstaganden i till exempel en akademisk text. Ett citat får inte användas om det enda 

syftet med det är att öka underhållningsvärdet på den egna produkten.
57

   

I NJA 1996 s. 712 hade en dagstidning publicerat ett referat av en intervju från en annan 

tidning som behandlade ett störtat JAS-flygplan. I artikeln hade tidningen citerat den 

intervjuade på ett flertal ställen. Dock citerades vissa uttalanden som egentligen inte var av 

sakligt intresse utan istället användes för att förbättra underhållningsvärdet på artikeln. HD 

fann därför att tidningen hade gått för långt och att deras citat inte var tillåtet enligt 

intrångsreglerna.  

 

5.1.3 Citatets omfattning 

Citat får endast göras i den omfattning som ändamålet motiverar. Det är det tredje kriteriet för 

citat. Här blir det en bedömningsfråga som det inte finns några generella regler för utan 

bedömningen måste göras från fall till fall. Det ter sig naturligt då verk och omfång av citat 
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kan skifta enormt. Dock så är det sällan som hela verk kan citeras och i de fall det skulle 

tillåtas så är det citerade verket av begränsat omfång.
58

 

Även här blir det ovan nämnda fallet med JAS-planet relevant då HD där bekräftade att det 

inte finns några generella regler för ett citats omfattning utan det är istället beroende på hur 

långt god sed sträcker sig och sedan syftet med citatet. Det blir därför en helhetsbedömning 

där de andra kriterierna och övriga faktorer vägs in.  

 

6 Diskussion  

Med de båda ländernas immaterialrättsliga skydd redogjort, och en genomgång av de olika 

undantagsregler som kan vara aktuella för denna uppsats så kan en jämförelse göras. Nedan 

kommer jag först att analysera USAs regler och först och främst bedöma om Let’s plays utgör 

ett intrång i det upphovsrättsliga skyddet, och sedan om det är ett tillåtet intrång enligt Fair 

use. Efter det följer en liknande applicering av de svenska reglerna på Let’s play konceptet. 

 

6.1 USA och Let’s play 

6.1.1 Är Let’s play -videor ett intrång? 

En Let’s play -video består av en inspelning av hela eller delar av spel tillsammans med 

kommentarer och reaktioner från underhållaren. I Advance Magazine så fann domstolen att en 

digital kopia som skapats utan rättighetsinnehavarens tillåtelse utgör ett intrång i det 

upphovsrättsliga skyddet.
59

 Frågan blir då om en Let’s play video är en direkt kopia av spelet 

och därför utgör ett intrång. En stor del av videospel är deras natur som ett interaktivt media. 

Spelaren kontrollerar till viss mån spelet och påverkar hur saker fortlöper. Denna förmåga att 

påverka spelet skiljer sig stort från spel till spel. Vissa spel är enormt interaktiva och valen 

som spelaren gör kan ändra stora delar av spelet och det är en väldigt stor chans att två spelare 

kommer få markant olika upplevelser av spelet. Andra spel är mer rigida och spelarens val har 

mindre betydelse, och det är större chans att två spelare som spelar igenom spelet från början 
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till slut har likvärdiga upplevelser av spelet. Men för att det nya verket ska räknas som en 

reproduktion så ska det vara i en fixerad form från vilken verket kan uppfattas, reproduceras 

eller på annat sätt kommuniceras, antingen direkt eller med hjälp av en maskin. En Youtube -

video utgör en sådan fixerad form och skulle därför kunna utgöra ett intrång på 

rättighetsinnehavarens rätt att reproducera spelet. Speciellt med tanke på att videospel kan få 

upphovsrättsligt skydd som audiovisuella verk, så skulle en video kunna utgöra ett intrång 

mot de skyddade audiovisuella delarna.  

The Copyright Act of 1976 ger också som ovan nämnt rätten att visa upp verket offentligt. Att 

visa upp verket betyder att en kopia av verket visas antingen direkt eller med hjälp av video, 

bilder, eller andra hjälpmedel. Även här skulle en video som laddats upp till Youtube och 

gjorts tillgänglig för allmänheten kunna utgöra ett intrång i rättigheterna.  

Frågan om spelande av videospel inför allmänheten utgör ett intrång på rätten till framförande 

har varit uppe i domstol i USA. I Red Baron bedömde domstolen att spelande av ett videospel 

där det är öppet för allmänheten kan utgöra ett intrång.
60

 I Valve hade ett cyber-café gett 

spelare möjligheten att betala föra att spela spel. Dessa spelades öppet på cafét och kunde 

därför ses av även de som inte spelade och domstolen ansåg därför att det var att anse som ett 

allmänt framförande.
61

 

Videospel och Let’s plays kan båda variera stort och två olika exemplar kan vara nästan helt 

olika. Men det är troligt att många Let’s play-videor utgör ett intrång i en eller flera rättigheter 

som ges skaparen av ett verk i the Copyright Act of 1976.  

 

6.1.2 Let’s plays och Fair Use 

Let’s play -videor kan alltså utgöra intrång på rättigheterna som en rättighetsinnehavarare har 

enligt The Copyright Act. Frågan som följer är då om det är tillåtet att använda 

upphovsrättsligt skyddade verk som Let’s Play videor med Fair use som försvar. Fair use 

bedömningen är som sagt en bedömning som görs från fall till fall där de fyra faktorerna 

appliceras på de fakta som finns i det aktuella fallet. Då det är av så stor vikt hur den specifika 
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situationen är i det enskilda fallet så är det svårt att göra en enhetlig bedömning av Fair use 

och Let’s play videor. Speciellt då spel i sig själva kan vara så varierade och även Let’s play 

videor kommer i olika format. Men jag kommer att försöka ta upp olika aspekter av Let’s play 

videor och hur de skulle kunna påverka en Fair use bedömning.  

Den första faktorn är anledningen till användande och användandets karaktär. Det är den 

faktorn som bedömer hur transformativt verket är, om det nya verket bidrar med något nytt 

och så vidare. Ju mer transformativt verket är ju större chans är det att det är Fair use. Det är 

helt klart möjligt för någon att ladda upp en video av personen spelandes ett spel från början 

till slut utan vidare kommentarer eller annat tillägg. Det påminner om Los Angeles News 

Service v. KCAL channel 9 då det även i detta fall skulle vara samma innehåll med väldigt 

ytliga ändringar och alltså inte transformativt. I denna uppsats så har jag också definierat 

Let’s play videor som videor där skaparen lägger till kommentarer eller annan egen 

underhållning. Ofta kan detta vara humor, i vissa fall med inslag av parodi, eller i alla fall 

med kommentarer om spelindustrin. Let’s play videor kan också agera som mycket mer 

ingående recensioner. I vanliga recensioner så kan det vara några minuter inspelat av faktisk 

speltid, vilket är enormt lite om det rör sig om ett spel som kan kräva femtio timmar eller 

ännu mer. En Let’s play tillåter konsumenten att ingående granska produkten innan ett beslut 

om köp görs. Den får en chans att se de bra och dåliga sakerna med spelet och behöver inte 

lita på en recensent utan kan få en bra bild av spelet helt utifrån dennes personliga önskemål. 

Let’s plays kommersiella syfte talar vid första blick för att de inte ska få skydd men i Fisher v. 

Dees så ansåg domstolen att det kommersiella syftet inte var till stor nackdel eftersom att det 

fanns andra syften utöver det, något som ovan nämnt även kan förekomma i Let’s plays.  

I bedömningen av den andra faktorn, verkets karaktär, så är frågan om verket är fakta eller 

fiktion i fokus och om det ursprungliga verket är publicerat eller ej. Det huvudsakliga syftet 

med videospel är tydligt fiktion, men också redan publicerade. Spelen har i regel funnits 

tillgängliga för allmänheten någon dag när Let’s play videor börjar laddas upp. Om inte Let’s 

play skaparen i förväg har fått en tidig kopia av spelet av tillverkaren. Denna faktor är troligen 

emot Let’s play skaparen eller möjligen delad då det rör sig om publicerad fiktion. I de flesta 

fall som redogjorts i uppsatsen där det rört sig om fiktion så har det varit till nackdel för det 

nya verket. Till exempel var det så i både Twin peaks och Seinfeld målen. Dock är det en 

faktor som i relation med de andra faktorerna inte har lika mycket vikt och när det rör sig om 

parodi så verkar det vara denna faktor vara av speciellt liten betydelse.   
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Den tredje faktor är svårbedömd just på grund av den stora variation av spel och Let’s play 

videor som finns. Den tredje faktorn är som tidigare nämnts hur mycket av originalet som har 

använts och mer specifikt om verkets hjärta har använts. En Let’s play serie består i regel av 

en genomspelning av ett spel. Dock är det inte alltid sant då vissa ibland avbryter spelandet 

innan de är klara med det aktuella spelet, medan andra tar sig för att spela igenom spelet flera 

gånger, antingen för att klara det på svårare inställningar eller för att de vill se allt som spelet 

har att erbjuda. Det ter sig uppenbart att ju mer en Let’s play serie är åt det senare hållet ju 

mer troligt är det att den här faktorn går emot den. Sedan är det också så att vissa spel endast 

har en linje som kan spelas, så en genomspelning kan räcka för att majoriteten av spelet ska 

kunna ses, medan andra spel är baserade kring valmöjligheter och spelen är gjorda för att så få 

genomspelningar som möjligt ska vara likadana. En grundläggande faktor att ta i beaktande 

när det kommer till spel i detta fall är att de är tänkta att spelas. Hjärtat i ett spel är alltså 

själva spelandet, inte att bara titta på det. Med den definitionen så skulle det aldrig vara 

möjligt för en Let’s play video att använda sig av hjärtat till ett spel. Men det är inte alltid så 

enkelt utan det finns vissa spel, eller rättare sagt vissa typer av spel som detta stämmer mer 

eller mindre bra överens med. I till exempel multiplayer-spel så är det spelandet mot andra 

människor som är i fokus så det är där jag skulle säga att hjärtat ligger. Dock är det också dem 

spelen som är fokus för e-sport och därför har stort värde i att bara titta på. Andra spel är 

uppbyggda runt sin berättelse och är på många sätt som en interaktiv film. That Dragon, 

Cancer är ett exempel på ett sådant spel. Det var väldigt populärt bland Let’s players men det 

var många som var nöjda med att se spelet spelas i ställe för att spela det själva.
62

 I ett sådant 

fall skulle jag nog anse att hjärtat av spelet har använts. Det är på grund av denna variation i 

spel och Let’s play typer som det är svårt att dra en definitiv gräns. Men i ett fall med en 

ganska standard Let’s play serie där spelet spelas en gång, vissa saker lämnas eller missas, 

och att hjärtat i spelet är i själva spelandet så borde Fair use bedömningen vara till Let’s play 

skaparens fördel. Men även om det skulle vara så att hjärtat används i det nya verket så finns 

det prejudikat att det kan vara tillåtet i vissa fall. I Cambell v. Acuff-Rose Music så hade som 

nämnt hjärtat i låten Oh, pretty woman använts i en parodi som beviljats skydd under Fair use 

på grund av syftet bakom parodin vägde upp för användandet och för att verket i övrigt var 

transformativt. Det är också faktorer som kan appliceras på vissa Let’s plays.   
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Den fjärde och sista faktorn är det nya verkets påverkan på marknaden. Här kommer vissa av 

de saker som togs upp angående den tredje faktorn också bli relevanta. Det finns så som jag 

ser det fyra olika resultat av att titta på Let’s plays. Första är att konsumenten köper spelet och 

även tittar på en eller flera Let’s plays med spelet utöver det. Det andra är att de inte köper 

spelet, och aldrig tänkte köpa spelet utan tittar på Let’s plays av det för att de tycker om 

underhållaren eller hellre ser på sådana spel än spelar dem. Det tredje är att de ser på en Let’s 

play och att de inte köper spelet för att det var tillräckligt att se det spelas av någon annan. Det 

fjärde är att konsumenten köper spelet på grund av att denne sett en Let’s play med det 

aktuella spelet. Det kan säkert finnas andra varianter av detta men jag skulle säga att dessa är 

de fyra största sätten att se på Let’s plays. Av dessa varianter så är det bara den tredje som har 

en negativ påverkan på marknaden för det ursprungliga verket. Så länge situationen inte är 

sådan borde den fjärde faktorn vara till fördel för Let’s play skaparen.  

Sammanfattningsvis så är det inte lätt att säga något klart om huruvida Let’s plays generellt är 

skyddade av Fair use doktrinen. Fair use doktrinens natur i att bedömningen görs från fall till 

fall kombinerat med videospelens varierade form gör att Let’s plays i bästa fall ligger i en 

juridisk gråzon. Min slutsats är att det i de flesta fall lutar åt att Let’s plays är skyddade av 

Fair use så länge de inte är överdrivet genomgående, och spelet i sig inte är så utformat att det 

är likvärdigt eller nästan likvärdigt att se på spelet som att spela det.  

 

6.2  Sverige och Let’s plays 

6.2.1 Intrång i den svenska rätten 

I 1 kap 2 § 1st. URL så ges rättighetsinnehavaren den exklusiva rätten att framställa exemplar 

av ett skyddat verk och göra det tillgängligt till allmänheten. I det andra stycket samma 

paragraf så definieras framställning av exemplar som ”varje direkt eller indirekt samt tillfällig 

eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken 

metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis”. En Let’s play-video uppladdad på 

Youtube bör räknas i alla fall som en indirekt kopia och när den är uppladdad så är den också 

permanent. I 1 kap 2 § 3 st. finns olika sätt att göra ett verk tillgängligt för allmänheten, och i 

första punkten definieras överföring. Ett verk överförs när det görs tillgängligt för 

allmänheten, antingen trådlöst eller på trådbunden väg, från en annan plats än den där 

allmänheten kan ta del av det. För att det ska vara överföring så ska allmänheten kunna ta del 
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av verket på en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Så länge det finns tillgång till 

internet så har allmänheten definitivt möjlighet att välja när och var de vill ta del av videor 

som är uppladdade på en tjänst som Youtube. Så det verkar uppenbart att Let’s play -videor 

utgör ett intrång i det upphovsrättsliga skyddet.  

 

6.2.2 Let’s plays och svenska undantagsregler 

Att applicera de svenska undantagsreglerna på Let’s play är betydligt annorlunda än att 

betrakta konceptet inom Fair use ramverket. Nedan kommer jag gå igenom de olika 

undantagen som togs upp tidigare i uppsatsen och avgöra om Let’s plays är tillåtna enligt dem 

eller inte.  

Exemplar för privatbruk får bara framställas i ett fåtal exemplar, och när det gäller litterära 

verk, vilket videospel är, så får bara begränsade delar framställas. Eftersom Let’s plays oftast 

är minst en hel genomspelning av spelet så kan det inte anses vara begränsade delar. Utöver 

det är Let’s plays till för att delas med andra och alltså inte för privat bruk.  

På liknande sätt så är inte det huvudsakliga syftet med Let’s plays undervisningsändamål, 

även om det ibland skulle kunna vara en del av det. Inte heller används de i regel för 

forskning och även om de skulle bli relevanta för ett bibliotek att spara så är det inte 

biblioteken som skapar Let’s play videorna.  

Ett intressant undantag är det som ger tillåtelse att framställa exemplar av offentliggjorda 

litterära verk som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken. Jag 

kan tänka mig att det finns personer som är väldigt intresserade av spel och skulle vilja ta del 

av dem men inte kan på grund av något funktionshinder. För sådana personer skulle Let’s 

plays kunna vara ett bra substitut. För uppsatsens syfte så har Let’s plays ett kommersiellt 

syfte och sprids till fler personer än de som omfattas av denna undantagsregler.  

Reglerna om offentliga framföranden bör inte heller vara applicerbara då det inte rör sig om 

ett framförande av ett verk utan en överföring. Sedan ska framförandet enligt den paragrafen 

inte ha förvärvssyfte vilket Let’s plays har i den här uppsatsen.  
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För att få citera ett verk så måste verket vara offentliggjort och ”ske i överensstämmelse med 

god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet”.
63

 Spel som blir relevanta för 

Let’s plays har i de allra flesta fall gjorts offentliga av spelutgivaren så det kriteriet bör inte 

vara ett problem. Angående att det ska göras i överensstämmelse med god sed blir mer av ett 

problem. Citat ska inte användas för att kopiera hela eller stora delar av ett verk och ska inte 

heller utgöra huvudsaken av ett nytt verk. Det ska inte heller användas med det enda syftet att 

öka underhållningsvärdet på den egna produkten. Dessa är alla saker som Let’s plays gör och 

även om Let’s plays också har allmännyttiga effekter så väger de i mina ögon inte upp de 

saker som motverkar att det skulle räknas som ett citat.  

Sammanfattningsvis så verkar det inte finnas någon undantagsregel som blir relevant på Let’s 

plays i den svenska rätten.  

 

7 Slutsats 

En stor anledning till varför jag började med denna uppsats var att jag tycker att det är ytterst 

intressant att se hur internet och teknologiutvecklingen över huvud taget ställer saker på sin 

ända och tvingar oss att se saker på nya sätt. 

Det verkar klart att Let’s plays bara är tillåtna enligt svensk rätt så länge som 

rättighetsinnehavaren tillåter det. Detta stärker rättighetsinnehavarens position och dess 

rättigheter. Detta ter sig också vara i linje med syftet bakom de upphovsrättsliga reglerna. Sett 

ur Let’s play skaparnas perspektiv så sätts de i en situation då de när som helst riskerar att 

förlora den inkomst de annars skulle från sina videor. Speciellt oroande är det ifall 

spelutgivare bestämmer sig för att sikta in sig på att blocka Let’s play skapare som uttrycker 

sig kritiska till utgivarens spel. Det skulle i sin tur gå emot syftet bakom de upphovsrättsliga 

reglerna.  

Det amerikanska systemet är något mer flexibelt och jag kan se att Let’s plays hamnar i något 

av en gråzon där. Det är kanske problematiskt då det är i princip omöjligt att avgöra om det är 

tillåtet eller inte att skapa Let’s plays i kommersiellt syfte innan det kommer en dom i frågan. 
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Den flexibla naturen hos Fair use doktrinen ger också möjlighet att hantera den stora variation 

av Let’s plays som kan uppkomma.  

Men Let’s plays är ett nytt fenomen som kan både agera för att stärka syftet bakom de 

upphovsrättsliga reglerna, och ibland gå emot dem, beroende på den specifika situationen. Det 

är inte klart att ett sådant användande som Let’s plays utgör är något som lagstiftare vill ska 

vara lagligt. I det fallet är det nog mer fördelaktigt med det svenska systemet där det inte 

behöver göras någon ändring. Om en domstol skulle tillåta Let’s plays i USA så skulle det 

krävas en lagändring.  
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