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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Immateriella rättigheter kom ursprungligen till som ett skydd för rättighetsägaren gentemot 

andra som haft för syfte att nyttja det skyddade objektet för egen räkning.1 Det är också det sätt 

som de flesta rättighetsinnehavare använder sina ekonomiska och ideella rättigheter, ibland 

kombinerat med licensavtal som ytterligare försöker stärka rättigheterna. Så är även fallet inom 

mjukvarubranschen, en av vår tids stora branscher. Ända sedan mjukvarubranschen var i sin 

linda på 1970--talet har dock en annan syn på immateriella rättigheter funnits som vuxit fram 

ur 1960-talets amerikanska alternativkultur. En syn där utgångspunkten, istället för restriktioner 

varit fritt delande och spridande av egna och av andra skapade program. I denna kontext 

skapades licensavtal som, istället för att begränsa andras nyttjande av mjukvaran, utvidgade 

rättigheterna till användning, modifiering, kopiering och distribuering i förhållande till det 

upphovsrättsliga regelverket. I en särskild kategori av dessa licensavtal förenades emellertid 

dessa rättigheter med en skyldighet att dela med sig – så kallat dela lika (”share alike”) – av 

derivativa verk, dvs. verk som är modifierade eller baserade på ett tidigare verk, enligt samma 

villkor som originalverket, för att förbättringar skulle tillfalla alla som använde programmet. 

Dessa skyldigheter har skapat stor oro bland kommersiella företag inom mjukvarubranschen, 

eftersom om de inkorporerar källkod från program licensierade under sådana villkor i sina 

kommersiella program riskerar licensvillkoren att ”smitta” deras kommersiella program och de 

skulle vara tvungna att ge ut sina program under samma villkor, vilket skulle undergräva deras 

affärsmetoder då de inte längre skulle kunna ta betalt på samma sätt för något som de måste ge 

bort. Enligt en grupp av dessa licenser anses mjukvara som utgör derivativa verk – verk som är 

modifierade eller baserade på en mjukvara som regleras av sådana licenser – också vara bundna 

av kravet att dela den vidare.2 En särskilt central av dessa licenser heter GNU General Public 

License version 3 (GPL) vilken kommer att granskas närmre i denna uppsats.3 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra svensk och kalifornisk lagstiftning vilken är tillämplig 

på GNU GPL version tre. Detta kommer göras genom tre frågeställningar: 

• Vilken är tillämplig domstol och lag? 

                                                
1 Bernitz, m.fl., 2017, s. 4 f. 
2 Free-soft.org [https://www.free-soft.org/gpl_history/]. 2019-02-17. 
3 Dysart, 2017, s. 90. 
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• Är GNU GPL version tre bindande och kan samtliga villkor införlivas? 

• Hur görs åtskillnad mellan derivativa verk och nya självständiga sådana? 

 

1.3 Metod och material 
För att kunna besvara syftet har en komparativ metod använts. Syftet med att använda en 

komparativ metod är att belysa skillnader och likheter mellan de svenska och de kaliforniska 

reglerna som är tillämpliga på syftets frågeställningar. Detta görs för att illustrera problem som 

kan uppstå i den globala marknad som mjukvarubranschen är. 

 

För att göra en komparation krävs att regelverk från fler än en jurisdiktion jämförs med 

varandra, för denna uppsats har delstaten Kalifornien i USA valts tillsammans med Sverige. 

Anledningen till att Kalifornien valdes, och inte hela landet, är att USA har ett regelsystem där 

vissa frågor regleras genom federal rätt och andra genom delstatslagar vilket kan leda till 

skiftande resultat beroende på vilken delstat som granskas. Bland delstaterna i USA är 

Kalifornien den stat där mest mjukvara skapas, detta beror på att Silicon Valley ligger i 

delstaten. Silicon Valley är centrat för världens teknologiföretag. 4  Därför blir delstaten 

Kaliforniens lagar några av de mest intressanta för uppsatsen. 

 

Anledningen till att den Kaliforniska rätten valts att jämföras med svensk rätt är att Sverige, 

trots sin ringa population, på senare tid utvecklats till att bli ett av Europas ledande länder inom 

tech-branschen.5 Den svenska lagstiftningen blir därför relevant även i ett globalt perspektiv. 

 

För att undersökande den gällande rätten i Sverige har de svenska rättskällorna, lagar, 

förarbeten och doktrin studerats. Eftersom att de svenska reglerna för internationell privat- och 

processrätt till stor del är baserade på EU-rättsliga konventioner har dessa tagit företräde i den 

mån de varit tillämpliga. För att besvara frågan om avtalsbundenhet och villkorens införlivande 

har varken lagar eller praxis kunnat ge några tydliga svar och särskilt fokus har därför ägnats åt 

doktrin på området. 

 

                                                
4 Se Florida, 2012 [https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390444914904577619441778073340] 2019-

02-16. 
5 Se Mitzner, 2016 [https://techcrunch.com/2016/01/26/sweden-is-a-tech-superstar-from-the-north/] 2019-02-16. 
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Gällande frågan om åtskillnad mellan derivativa verk och nya och självständiga sådana har de 

svenska rättskällorna endast givit en marginell vägledning då mängden praxis och doktrin på 

området är begränsad. Stor vikt har lagts vid HDs bedömning i NJA 2017 s. 75 vilket är det 

enda rättsfallet som i detalj diskuterar hur en sådan bedömning bör göras. 

 

För att besvara syftets första fråga gällande tillämplig domstol och lag i enlighet med kalifornisk 

rätt har stor vikt lagts vid praxis på området. Detta beror på hur de kaliforniska delstatslagarna 

är skrivna där breda formuleringar lett till att domstolarna tvingats, genom praxis, tydliggöra 

gällande rätt. 

 

Även gällande syftets andra fråga angående avtalets bindande verkan och villkorens 

införlivande har särskild vikt lagts vid praxis på området. Detta eftersom denna praxis 

uttryckligen tar ställning till de relevanta frågorna och därigenom effektivt besvarar dem. 

 

Den tredje frågan gällande derivativa och nya självständiga verk är enligt amerikansk rätt en 

federal fråga och därför har kalifornisk delstatslag fått ge vika för federal lagstiftning på 

området. Denna federala lagstiftning har studerats extra tillsammans med doktrin gällande 

denna för att ge svar på dess funktionssätt. Detta funktionssätt har sedan tolkats med hjälp av 

relevant praxis på området för att besvara syftets frågeställning. 

 

För att jämföra ländernas likheter och skillnader har först tillämplig lagstiftning identifierats. 

Denna lagstiftning har sedan jämförts med sin motsvarighet i den andra jurisdiktionen för att 

tydliggöra vilka likheter och skillnader som visat sig finnas. Dessa likheter och skillnader 

förklaras sedan för att sätta dem i kontext. Efter detta analyseras dem och jämförs med varandra 

för att ge svar på hur utfallet i de bägge jurisdiktionerna kan skilja sig gällande syftets 

frågeställningar.  

 

Uppsatsen är till viss del baserad på en tidigare författad uppsats på området.6 Viss försiktighet 

bör tillämpas gällande vissa av internetkällorna då GNU GPL i grunden är sprungen ur ett 

ideologiskt syfte återspeglas även detta i debatten kring den. Anledningen till att hänvisningen 

till Williams bok saknar sidhänvisning är att boken saknar sidnumrering. Gällande praxis från 

USA har störst fokus lagts på rättsfall från de kaliforniska domstolarna men i vissa fall har även 

                                                
6 Se Karlsson, Copyleft – All rights reversed, 2018. 
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rättsfall från andra delstaters domstolar använts för att förtydliga vissa frågor. På grund av 

begränsad mängd svensk litteratur och praxis gällande syftets frågeställningar är mängden 

källor, i jämförelse med de amerikanska, något bristfälliga. 

 

2 Om licensen 
 

2.1 Om kod 
Källkod kan beskrivas som det språk en människa använder för att kommunicera med en dator. 

Genom att skriva källkod skapar människan instruktioner som berättar för en dator vad den ska 

göra. För att datorn ska kunna utföra instruktionerna körs källkoden normalt sett genom en så 

kallad kompilator som har till uppgift att översätta källkoden till binär maskinkod, vilket är det 

språk datorn själv använder. Maskinkoden består av ettor och nollor och är väldigt svår för en 

människa att förstå och därför också väldigt svår att modifiera, vilket också förklarar varför en 

utvecklare vill ha tillgång till källkoden för att kunna göra modifieringar. 7  Maskinkoden 

förpackas sedan till en exekverbar fil vilken fungerar som ett startkommando för datorn att börja 

använda de instruktioner som finns i koden. Denna exekverbara fil är den som oftast 

dubbelklickas på skrivbordet när någon vill starta ett datorprogram.8 

 

2.2 Historien bakom fri mjukvara och copyleft 
Richard M. Stallman grundade år 1984 GNU-projektet. Stallman jobbade då på Massachusetts 

Institution of Technologys laboratorium för artificiell intelligens som programmerare. På denna 

tiden var traditionen att den kod som skrivits också delades med alla som var intresserade av 

att ta del av den. Mikrodatorer var fortfarande något relativt nytt och vidaredelning av kod 

behövdes för att driva utvecklingen framåt. I takt med att det upptäcktes vilken ekonomisk 

vinning som fanns att göra inom denna värld började programmen allt mer förenas med licens- 

och sekretessavtal vilka förbjöd ändring och spridning. Stallman grundade som en reaktion mot 

detta Free Software Foundation (FFS) och skapade 1985 den första versionen av GPL-licensen 

innehållande ett nytt koncept copyleft.9 

 

Fri programvara enligt FFS definieras av fyra friheter: 0) Friheten att köra programmet som du 

önskar, för ett godtyckligt syfte, 1) Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa 

                                                
7 www.linfo.org [http://www.linfo.org/source_code.html] 2019-02-17. 
8 www.linfo.org [http://www.linfo.org/source_code.html] 2019-02-17. 
9 Williams, 2002, kap. 7-8. 
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det för sina behov, 2) Friheten att vidaredistribuera kopior så att användaren kan hjälpa sin nästa 

och 3) Friheten att förbättra programmet och att ge sina förbättringar till allmänheten så att hela 

samhället drar nytta.10  Eftersom maskinkoden består av binära tal behöver användaren ha 

tillgång till programmets källkod för att kunna utföra samtliga fyra friheter och det är här 

copyleftbegreppet spelar en central roll. 

 

Copyleft är en metod som används för att släppa ett program fritt och framför allt att se till att 

alla program som är modifikationer eller baserade på något under copyleft också är fria. Det 

fungerar på så vis att en upphovsman genom en licens ger tillåtelse att nyttja de fyra friheterna 

men med förbehållet att, vid distribution, alla nya eller modifierade program som är baserade 

på ursprungsprogrammet också måste bindas av copyleftkravet.11 

 

2.3 GPL som licens 
Det finns idag ett stort urval av så kallade copyleft-licenser på marknaden och en av de mest 

kända är GNU:s GPL-licens (härefter ”licensen”), numera i version 3.12 Kapitel 0 i denna licens 

förklarar samtliga begrepp som sedan används i licensen. Det intressanta begreppet för denna 

uppsats är ”modify”, det beskrivs i licensen som: ”To “modify” a work means to copy from or 

adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making 

of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a 

work “based on” the earlier work.” Anledningen till att detta blir intressant är att modifieringen 

av programmet måste kräva tillstånd av upphovsmannen (copyright permission) för att anses 

vara en modifiering eller ett program baserat på det licensierade. 

 

Copyleftkravet i licensen tar sig i uttryck genom att tillåta användningen av de fyra friheterna 

och att vid vidaredistribution av programmet, något baserat på det eller en modifiering, inte 

tillåta ändringar i de friheter licensen gett tidigare.13 Skulle ändringar i dessa friheter göras 

avslutas licensen gentemot licenstagaren och vidare distribution skulle därför föranleda ett 

upphovsrättsbrott på grund av att licenstagaren inte längre har rätt att använda källkoden. I 

licensens tionde kapitel stipuleras att alla mottagare av ett licensierat program automatiskt 

                                                
10 www.gnu.org [https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html] 2019-02-17. 
11 www.gnu.org [https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html] 2019-02-17. 
12 Se exempelvis, Mozilla Public license, Q Public License. 
13 Se kapitel 2.2 angående de fyra friheterna. 
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erhåller samma licensrätt som tidigare användare. Detta är ett sätt att använda upphovsrätten 

för att försöka sätta dess begränsningar ur spel.14 

 

I licensens nionde kapitel förklaras att en person som mottar mjukvara bunden av licensen inte 

är tvungen att acceptera licensen för att enbart mottaga programmet eller använda detsamma. 

Om en person väljer att modifiera eller på annat sätt åtaga sig en handling vilken skulle strida 

mot upphovsrätten anses detta dock som ett viljeuttryck att binda sig själv till licensen.15 

 

Vid spridning av mjukvara licensierad under GPL är det inte fråga om en vidarelicensiering till 

användarna nedströms utan varje ny användare ingår ett avtal direkt med den ursprungliga 

upphovsmannen. Det blir alltså en situation där en ensam upphovsman ingår licensavtal med 

ett stort antal licenstagare. 

 

 
Figur 1 beskriver hur en GPL-licens sprids nedströms där samtliga nya licenstagare ingår licensavtal med A till skillnad från 
det traditionella sättet att vidarelicensiera där varje part nedströms ingår avtal med parten direkt uppströms. Figur 2 
beskriver det traditionella sättet att vidarelicensiera på.16 

Eftersom att licensen inte innehåller klausuler om lagval eller forum kommer dess giltighet att 

bedömas enligt nationell lagstiftning i enlighet med den internationella privat- och 

processrätten. 

 
2.4 Sammanfattning 
Licensen GPL använder upphovsrätten på ett något okonventionellt sätt, nämligen för att sätta 

densamma ur spel. Genom att endast tillåta användning av programmen till de som följer 

                                                
14 Se GNU GPL kap. 0 samt kap. 10. 
15 GNU GPL kap. 9. 
16 Dysart, 2017, s. 104. 
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licensen de kommer med skapas en situation där någon som använder programmet, på ett 

otillåtet sätt, förlorar sin licensrätt och därigenom förlorar denne också sin rätt att förfoga över 

programmet. Det leder i förlängning till att den ursprungliga upphovsmannen kan föra talan om 

intrång i sin upphovsrätt om programmet då används för något annat än privat bruk. Eftersom 

kodning är en tidsödande sysselsättning kan det vara effektivt att använda tidigare skriven kod 

till att lösa en funktion i sitt program istället för att varje gång uppfinna hjulet på nytt. Detta 

kombinerat med sättet licensen ”smittar” de program den kommer i kontakt med skulle kunna 

leda till en framtid där proprietär programvara succesivt trängs undan från marknaden. 

 

Vid en första anblick tycks licensen verka på ett effektivt sätt där den smittar samtliga program 

dess licensierade kod kommer i kontakt med, men den kan vid en närmare anblick synas 

trubbigare än vad man kan tro. Företag som inte jobbar med att sälja mjukvara men som är i 

behov av avancerade datorsystem för den dagliga verksamheten, till exempel banker eller 

försäkringsbolag, tycks snarare kunna dra fördel av licenser som GPL. Eftersom dessa företag 

inte distribuerar sina interna program kommer de inte att bryta mot licensen och därför kommer 

inte upphovsmannen kunna rikta en talan mot dessa företag. Det vore dessutom nästan omöjligt 

för en upphovsman att märka om ett företag använt dennes kod även om programmet 

distribueras. Detta beror på att upphovsmannen till att börja med inte har tillgång till själva 

programmet oavsett om han misstänker att hans kod har använts och även om programmet 

skulle vara tillgängligt för upphovsmannen är det inte möjligt att se källkoden i ett redan 

kompilerat program. 

 

3 Frågan om tillämplig domstol och lag 
 
3.1 De svenska forum- och lagvalsfrågorna 
Den internationella privaträtten i Sverige bygger främst på EU-rättsliga förordningar, 

internationella konventioner, samt autonoma nationella regler. Dessa EU-rättsliga 

förordningarna reglerar effektivt denna typ av frågor inom EU men vid en tvist mot en part från 

en stat som USA vilken inte är del av dessa förordningar kan situationen se annorlunda ut. Detta 

förhållande kommer utredas nedan. 
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3.1.1 Kvalifikation 
I tvister av internationell karaktär finns ett antal internationella konventioner som reglerar valet 

av tillämplig domstol och vilken lag denna domstol ska tillämpa.17 För att veta vilket av dessa 

regelverk som bör användas är det första steget en så kallad kvalifikationsbedömning för att 

avgöra vilket natur tvisten har.18 Exempel på detta kan vara om tvisten gäller fast- eller lös 

egendom eller om den gäller ett inomobligatoriskt eller utomobligatorsikt förhållande. Vad som 

är att anses vara fast egendom framgår av 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994) (JB) vilken 

stipulerar att fast egendom är jord och licensavtalet är därför e contrario lös egendom. Frågan 

blir då om den gäller ett inom- eller utomobligatoriskt förhållande. En kvalifikationsbedömning 

gällande GPL kan vid första anblick tyckas vara relativt klar. Det handlar om ett avtal där den 

ena parten inte fullgjort sin skyldighet och därför tycks situationen vara inomobligatorisk, på 

grund av licensens uppbyggnad försvåras dock denna bedömning då avtalsbrottet leder till ett 

upphovsrättsintrång som i sin tur är ett utomobligatoriskt förhållande.19 Denna typ av fråga har 

dock i både USA och Tyskland behandlats som utomobligatorisk varför detta kan anses vara 

det ledande synsättet och tvisten kommer behandlas därefter.20 

 
3.1.2 Forumfrågan 
För att avgöra vilken domstol som är behörig att döma i målet tillämpas en bedömning gällande 

domsrätt. Eftersom USA inte är en del av EU är varken Bryssel-I eller Luganokonventionen 

tillämplig vilket leder till en analog användning av de svenska behörighetsreglerna i 10 kap. 

rättegångsbalken (1942:740) (RB).21 Huvudregeln är enligt 10 kap. 1 § RB att domstol vid 

svarandes hemvist har domsrätt. Detta skulle innebära att ifall en part i Sverige skulle stämma 

en motpart från USA skulle laga domstol befinna sig i USA och vice versa. Vissa undantag från 

huvudregeln står dock att finna. 

 

Ifall tvisten skulle anses vara rent avtalsrättslig stipulerar 10 kap. 4 § RB att domsrätt föreligger 

där avtalet ingicks. Det sista relevanta undantaget återfinns i 10 kap. 8 § RB, detta undantag 

gäller skadeståndsfrågor och är därför möjligtvis också det mest relevanta. 10 kap. 8 § RB slår 

fast att vid frågor gällande skadegörande handling finns domsrätt både där skadan uppkom samt 

                                                
17 Se exempelvis Rom I-förordningen; Bryssel I-förordningen. 
18 Bogdan, 2014, s. 55. 
19 Angående kvalifikationsproblematiken se exempelvis, Mål T-19/07 Systran och Systran mot Europeiska 

kommissionen i vilket ändrad kvalifikationsbedömning ledde till att målet i efterhand diskvalificerades. 
20 Se Landgericht München I, No. 21 O 6123/04; Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2008). 
21 Bogdan, 2014, s. 115. 
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där den skadegörande handlingen företogs i både utom- och inomobligatoriska tvister.22 Detta 

leder troligtvis till att domsrätt står att finna vid både kärandes som svarandes hemvist och den 

svenska domstolen kan därför anse både sig själv och den amerikanska domstolen behörig. 

 
3.1.3 Lagvalsfrågan 
För att avgöra lagvalsfrågan vid internationella tvister gällande inom- eller utomobligatoriska 

förhållanden använder sig svenska domstolar av de så kallade romförordningarna. Gäller frågan 

ett inomobligatoriskt  förhållande tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). Trots att Rom 

I är en EU-rättslig förordning så gäller den enligt art. 2 även mot icke-medlemsstater och är 

därför tillämplig på våra parter. Förordningen ger enligt art. 3 parterna rätt att själva komma 

överens om vilket lands lagar som ska tillämpas i tvisten, detta kallas för prorogation. Ifall 

parterna inte kommer överens om vilken lag som ska tillämpas fastställs detta istället genom 

beaktande av avtalstypen enligt art 4.1 a-h. Eftersom att licensavtal är att anse som avtal om 

nyttjanderätt träffas inte GPL av någon av situationerna i art. 4.1 a-h utan den subsidiära 

lagvalsregeln i art. 4.2 måste tillämpas istället. Det centrala i den subsidiära lagvalsregeln är 

frågan om var den part som utför den karaktäristiska prestationen har sin vistelseort. Den 

karakteristiska prestationen anses i allmänhet fullgöras av den part som utför naturaprestationen 

enligt avtalet, detta kan exempelvis vara säljaren av en vara eller den som utför en tjänst. Denna 

bedömning kan i vissa fall vara svår att göra, i detta fall ligger det dock närmast till hands att 

anta att själva licensieringen från licensgivaren är att anse som denna prestation och tillämplig 

lagval kommer då bli den där licensgivaren har sin vanliga vistelseort. 

 

 För de fall där frågan istället kommer att anses som utomobligatorisk tillämpas istället 

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig 

lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). Likt Rom I så gäller även Rom II mot icke-

medlemsstater, detta framgår av art. 3. Fördraget innehåller också en regel om prorogation 

vilken står att finna i art. 14. Huvudregeln i Rom II är att lagen i det land där skadan uppkommer 

är den tillämpliga lagen, detta gäller oavsett vart den skadegörande handlingen inträffade. 

Fördraget innehåller dock en specialregel som riktar sig just mot utomobligatoriska 

upphovsrättsintrång i art 8. Enligt specialregeln är lagen i det land där det immaterialrättsliga 

skyddet görs gällande den lag som ska tillämpas. Alltså kommer detta bero på vilken av parterna 

                                                
22 Se RH 2010:21. 
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som väcker talan, troligt är dock att detta kommer att vara den svenska parten och att svensk 

rätt därför kommer tillämpas. 

 
3.1.4 Erkännande av utländska domar 
Huvudregeln i svensk rätt är att utländska domar inte erkänns ifall det inte finns en gällande 

konvention angående erkännande. Någon sådan finns inte mellan Sverige och USA och det ter 

sig därför osannolikt att en amerikansk dom skulle erkännas här. Det har dock funnits fall där 

svensk domstol lagt en utländsk dom till grunden för bedömningen i frågan och den utländska 

parten därigenom förvärvat en motsvarande dom i Sverige.23 

 
3.2 Kaliforniens forum- och lagvalsfrågor 
 
3.2.1 Forum 
Jurisdiktionen för Kaliforniens domstolar regleras i California Code of Civil Procedure § 

410.10 (CCP) även kallad the long arm statute. Paragrafen stadgar att Kaliforniens domstolar 

har jurisdiktion över samtliga frågor vilka inte strider mot den amerikanska konstitutionen. 

Paragrafen utvidgar därigenom jurisdiktionen till att träffa även extraterritoriella förhållanden. 

Den relevanta delen av konstitutionen för dessa frågor är det 14:e tillägget om due process. 

Kriterierna för vad som måste uppfyllas för att inte strida mot det 14:e tillägget slogs fast år 

1945 i fallet International Shoe v. State of Washington.24 

 

Fallet handlade om ifall ett företag baserat i Delaware kunde stämmas i delstaten Washington 

trots att de inte hade något kontor i delstaten, slöt några avtal för köp eller försäljning i delstaten, 

förvarade några varor i delstaten eller levererade några varor från delstaten. Företaget hade dock 

anställt försäljare i delstaten vilka visade upp varuprover och sedan förmedlade offerter till 

företagets huvudkontor i St. Louis där avtal ingicks. Dessa försäljare jobbade enbart inom 

delstaten Washington och fick kommission för de avtal de hjälpt sluta. Företaget hyrde också i 

vissa fall lokaler där deras varuprover kunde visas upp och vid avtalsslut levererades varorna 

till köparna i Washington. 

 

Högsta domstolen slog fast att för att en domstol i en stat där svaranden inte har hemvist ska ha 

jurisdiktion, utan att strida mot 14:e tillägget i konstitutionen, måste svaranden ha minimum 

                                                
23 NJA 1973 s. 628. 
24 326 U.S. 310 (1945). 
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contact med staten. Högsta Domstolen fann i fallet att sådana minimum contacts fanns och 

staten Washingtons domstolar hade därför jurisdiktion. 

 

För att avgöra ifall en part haft minimum contacts med en delstat görs ett test i tre delar. (1) 

Svaranden har genomfört vissa handlingar eller transaktioner inom forumet eller på annat sätt 

utnyttjat privilegierna att bedriva verksamhet i forumet. (2) Frågan uppstått genom, eller varit 

ett resultat av, svarandens forumrelaterade aktiviteter. (3) Utövandet av jurisdiktionen är 

rimligt. Om något av dessa krav inte är uppfyllt anses svarandens rätt till due process inte vara 

tillgodosedd.25 

 

När det gäller jurisdiktion som uppstår genom aktivitet på internet tillämpas det så kallade 

Zippo-testet. I detta test ser man till naturen och kvalitén på hemsidan i fråga och placerar den 

på en skala från en hemsida dedikerad till ren informationsspridning till en hemsida av ren 

ekonomisk natur. De rena informationshemsidorna kallas för passiva medan de ekonomiska 

kallas för interaktiva hemsidor. Desto längre ut på skalan mot den ekonomiska sidan en hemsida 

kvalificeras desto tydligare är det att jurisdiktion finns i fallet.26 En hemsida vilken är dedikerad 

till spridande av mjukvara tycks ligga längre ut på skalan åt den interaktiva sidan än en hemsida 

så som en blogg eller ett digitalt uppslagsverk. Det tycks därför närmare till hands att denna typ 

av sida ligger inom jurisdiktionen än utom.27 

 

Högsta domstolen gav i International Shoe svar på den maximala vidden av en delstats 

domstolars jurisdiktion över en medborgare i en annan delstat. Kaliforniens long arm statute är 

utformad på ett sådant sätt att den maximerar delstatens jurisdiktions räckvidd. Det krävs alltså 

endast minimum contact med delstaten Kalifornien för att en kalifornisk domstol ska kunna 

utöva sin jurisdiktion över någon som inte bor i delstaten. 

 

Denna breda jurisdiktion innebär att en situation gällande ett upphovsrättsintrång, eller 

avtalsbrott mellan en licenstagare, eller licensgivare, bosatt i Kalifornien alltid medför att 

delstatens domstolar har jurisdiktion. 

 

                                                
25 Pebble Beach Co. v. Caddy, 453 F.3d 1151 (9th Cir. 2006). 
26 Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp 1119 (W.D Pa. 1997). 
27 Se Compuserve, Inc. v. Patterson, 89 F.3d 1257 (6th Cir. 1996). 
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Det finns också ett alternativt sätt för en amerikansk domstol att erhålla jurisdiktion över en 

fråga, detta kallas för Federal minimum contacts och regleras i Rule 4(k)(2), Federal Rules of 

Civil Procedures. Denna bestämmelse riktar sig enbart mot federala frågor så som upphovsrätt. 

Tre krav ställs upp för att Rule 4(k)(2) ska vara aktuell: (1) Frågan måste röra federal rätt. (2) 

Svaranden måste vara utom räckhåll för delstaternas generella jurisdiktion. (3) Den federala 

domstolens jurisdiktion får inte strida mot den amerikanska konstitutionen eller annan federal 

lag. Det är upp till käranden att prima facie bevisa att svarandens kontakter med USA varit 

tillräckliga för att uppfylla de konstitutionella kraven. Käranden måste också visa att svaranden 

inte omfattas av någon delstats jurisdiktion. Ifall käranden lyckas göra detta prima facie vänder 

bevisbördan och det är upp till svaranden att försöka visa motsatsen. Lyckas inte svaranden 

göra detta har den amerikanska federala domstolen jurisdiktion att döma i målet.28 

 
3.2.2 Forum non convenience 
Det är vanligt att utländska personer väljer en domstol i USA för att bedöma deras tvister. Detta 

kan bero på landets generösa skadestånd, möjligheten att villkora advokatersättning till att 

endast utgå vid vinst, generösa jurys eller deras möjligheter för omfattande discovery29 i fallet.30  

 

För att avgöra situationer där det kan finnas konflikt mellan två domstolar som båda har 

jurisdiktion över en situation tillämpar common law länder principen om forum non conveniens. 

Principen bygger på tanken att den mest lämpliga domstolen bör döma i varje fall. Denna 

princip tillämpas, till skillnad från principen om lis alibi pendens, oavsett om en faktisk konflikt 

med en annan domstol har uppstått, detta förutsatt att svaranden begär det.31 Principen om 

forum non conveniens är  kodifierad i CCP § 410.30.  När en domstol avgör en fråga om forum 

non conveniens tar man i beaktan faktorer uppdelade i två kategorier: faktorer av privat intresse 

och faktorer av allmänintresse. 

 

Faktorer av privat intresse kan vara saker som: tillgång till bevisning och vittnen, möjlighet att 

genomdriva en eventuell dom, avvägning mellan möjligheter och problem att få en rättvis 

rättegång, ifall käranden genom sitt forumval försökt betunga svaranden genom onödiga 

                                                
28 United States of America v. Swiss Am. Bank Ltd., 191 F.3d 30 (1st Cir. 1999). 
29 Discovery är en procedur som sker innan en rättegång där en part kan kräva bevisning från sin motpart genom 

exempelvis dokumentation eller förhör. 
30 Bell, 2003, s. 33. 
31 Hartley, 2009, s. 205 f. 
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kostnader eller olägenheter samt alla andra praktiska problem som kan göra processen svår att 

genomföra, långsam eller dyr.32 

 

Faktorer av allmänintresse kan vara saker som: administrativa svårigheter vilka uppkommer på 

grund av överbelastning av domstolar, jurymedlemmars brist på intresse att avgöra frågor vilka 

inte uppkommit där de är bosatta, intresset i frågor som rör många personer att kunna ta del av 

rättegången på ett direkt sätt och inte enbart genom rapporter från annan ort, det lokala intresset 

att en fråga avgörs där den uppstått samt rimligheten att domstolen som ska avgöra frågan också 

är införstådd med lagen som ska tillämpas i målet.33 

 

I en fråga om forum non conveniens presumeras att domstolen där käranden har sin hemvist är 

lämplig. För de fall käranden väckt talan i en annan domstol än där denne har sin hemvist krävs 

att balansen i tvåfaktortestet ovan kraftigt är till svarandens nackdel för att forum non 

conveniens ska föreligga. Detta gäller dock endast i de fall käranden är amerikan, i de fall 

käranden är utländsk tas mindre hänsyn till forumvalet.34 

 
3.2.3 Lagval 
En domstol i Kalifornien kommer som huvudregel tillämpa kalifornisk delstatslag. 35 

Lagvalsfrågan kommer därav inte bedömas ex officio utan blir endast aktuell ifall någon utav 

parterna begär det. Vid bedömningen av lagval kommer kalifornisk delstatslag tillämpas ifall 

det inte finns en konflikt mellan denna lag och den utländska lagen.36 För de fall en sådan 

konflikt anses föreligga krävs också att det ska föreligga en signifikant intressekonflikt mellan 

jurisdiktionerna. Det görs sedan en komparation mellan de båda jurisdiktionernas policys i 

frågan och den stat vilkens policys skulle lida mest blir den stat vars lag som tillämpas i målet.37 

 

En part som anser att en annan stats lag bör tillämpas i målet måste begära detta för varje enskild 

fråga. Även om en domstol bedömer att utländsk lag ska tillämpas på en aspekt av fallet betyder 

inte detta att denna lag kommer att tillämpas på hela målet utan det är till exempel möjligt att 

                                                
32 Gulf Oil v. Gilbert, 330 US 501; 67 s Ct 839; 91 L Ed 1055 (1947). 
33 Gulf Oil v. Gilbert, 330 US 501; 67 s Ct 839; 91 L Ed 1055 (1947). 
34 Gulf Oil v. Gilbert, 330 US 501; 67 s Ct 839; 91 L Ed 1055 (1947); Piper Aircraft v. Reyno, 454 US 235; 102 

s Ct 252; 70 L Ed 2d 419 (1981); se Rudetsky v. O’dowd, 660 F Supp 341 (E.D. New York 1987). 
35 Hurtado v. Superior Court, 11 Cal. 3d 574, 581 (1974). 
36 Sommer v. Graber, 40 Cal. App. 4th 1455 (1995). 
37 Offshore Rental Co. v. Continental Oil Co., 22 Cal. 3d 157 (1978). 
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domstolen anlägger svensk lag på en fråga om avtalsingående men kalifornisk lag angående 

skadeståndsbelopp.38 

 

En lagvalsfråga i Kalifornien avgörs genom två test True conflict-testet samt Governmental 

interest-testet. Den första frågan domstolen måste ta ställning till är ifall det finns en faktisk 

konflikt mellan de båda jurisdiktionernas lagstiftning.39 Det finns dock inte särskilt mycket 

praxis angående hur olika lagarna måste vara i jämförelse med varandra för att det ska anses 

vara en true conflict.40 Det tycks dock som att true conflict-testet är resultatbaserat i den mån 

att om lagstiftningarna i de olika jurisdiktionerna skulle komma fram till olika bedömningar 

anses en true conflict finnas. 

 

Ifall det första testet visar att en true conflict föreligger ser man till om den andra jurisdiktionen 

har ett faktiskt intresse av att dess lag tillämpas i målet.41  Om den andra jurisdiktionens 

intressen inte anses främjas av att dess lagstiftning tillämpas anses konflikten istället vara en 

false conflict och kalifornisk lag kommer då tillämpas.42 

 

Ett fall som tydligt visar gränsdragningen mellan true conlict och false conflict är Hurtado v. 

Superior Court.43 Detta är ett civilrättsligt fall gällande skadestånd för vållande av annans död. 

I fallet hade en mexikansk medborgare dött i en trafikolycka vållad av en kalifornisk 

medborgare i Kalifornien. Svaranden begärde att mexikansk lag skulle tillämpas i fallet 

eftersom att käranden var mexikanska medborgare. Detta gjordes på grund av Mexikos strikt 

begränsade skadeståndsbelopp. Domstolen kom dock fram till att kalifornisk lag skulle 

tillämpas i fallet. Anledningen till detta var att de bakomliggande orsakernas till Mexikos 

begränsade skadeståndsbelopp var att skydda sina invånare från stora finansiella skulder. 

Eftersom att svaranden varken var mexikansk medborgare eller bosatt i landet ansåg domstolen 

att Mexiko inte hade något intresse att skydda svaranden från finansiella skulder och därför 

fanns inget intresse för Mexiko att deras lag skulle tillämpas i fallet. En false conflict ansågs 

därför föreligga. 

 

                                                
38 Se S.A. Empresa v. Boeing Co., 641 F. 2d 746, 749-50 (9th Cir. 1981); Application Group, Inc. v. Hunter 

Group, Inc., 61 Cal. App. 4th 881, 896-97 (1998). 
39 Sommer v. Graber, 40 Cal. App. 4th 1455 (1995). 
40 Se Hurtado v. Superior Court, 11 Cal. 3d 574 (1974). 
41 Sommer v. Graber, 40 Cal. App. 4th 1455 (1995). 
42 American Bank of Commerce v. Corondoni, 169 Cal. App. 3d 368 (1985). 
43 11 Cal. 3d 574, 581 (1974). 
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För de fall att de första testerna visat att en true conflict föreligger görs en komparation där det 

centrala är vilken av jurisdiktionerna vars policys skulle lida störst skada ifall deras lag inte 

tillämpas. Det är alltså inte en fråga om vilken policy som är bättre utan vilken jurisdiktion som 

intresserat sig mest i frågan.44 

 

Ett belysande exempel angående hur komparationen görs står att finna i fallet Bernhard v. 

Harrah’s Club.45 I detta fallet hade ett kaliforniskt par besökt ett kasino i Nevada där de 

serverats stora mängder alkohol. När de sedan körde hem från Nevada var de med i en 

trafikolycka där en annan kalifornisk medborgare blev skadad varpå denna person stämde 

kasinot med stöd av Dram Shop Act.46 Denna regel fanns dock inte i Nevada och kasinot 

menade därför att Nevadas lag skulle tillämpas i fallet. Eftersom att Kalifornien hade ett tydligt 

intresse av att kompensera sina medborgare för denna typ av skador medan Nevada hade ett 

tydligt intresse av att skydda sina medborgare från ansvar ansåg domstolen att en true conflict 

förelåg. Domstolen fann att Kaliforniens policys skulle skadas ifall deras lagstiftning inte 

tillämpades eftersom att de annars inte kunde skydda sina medborgare i de fall personer kunde 

dricka stora mängder alkohol i en annan stat och sedan återvända till Kalifornien. Nevadas 

policys ansågs dock inte kunna skadas om deras lag inte tillämpades eftersom de har lagar 

angående straffrättsligt ansvar för etablissemang vilka överserverar alkohol till sina gäster. 

Kalifornisk lag tillämpades därför i fallet. 

 

3.2.4 Erkännande av utländska domar 
Det är möjligt under kalifornisk delstatslag att få en dom utfärdad i ett annat land erkänd och 

genomdriven om vissa krav enligt CCP § 1716 (a) är uppfyllda. För att en dom ska kunna 

erkännas måste den enbart handla om en penningfordran vilket framgår av CCP § 1715 (a). Det 

stipuleras i CCP § 1716 (b) att utländska domar inte ska erkännas ifall: (1) Domen är utfärdad 

av ett rättssystem med partiska domstolar eller vid processer vilka inte möter kraven för due 

process. (2) Den utländska domstolen inte haft jurisdiktion över personen. (3) Den utländska 

domstolen inte haft jurisdiktion över rättsfrågan. 

 

                                                
44 Offshore Rental Co. v. Continental Oil Co., 22 Cal. 3d 157, 165 (1978). 
45 Cal. Sup. Ct., 16 Cal. 3d 313, 546 P.2d 719 (1976). 
46 En civilrättslig regel vilken stipulerar att någon som serverar alkohol till en berusad person är strikt 

skadeståndsskyldig för all skada som uppkommer av denne person. 
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En dom som uppfyller kraven ovan ska dock, enligt CCP § 1716 (c) (1), inte erkännas ifall: (A) 

Svaranden inte blivit meddelad om förfarandet i tid för att adekvat kunna förbereda sitt försvar. 

(B) Domen uppnåddes genom bedrägeri som berövade den förlorande parten ett tillräckligt 

tillfälle att presentera sitt ärende. (C)	Grunden för talan eller kravet på avhjälpande som domen 

grundar sig på står i strid med delstaten Kaliforniens eller Förenta Staternas allmänna politik. 

(D) Domen står i konflikt med en annan dom. (E) Den utländska domstolen inte var tillämplig 

på grund av prorogationsavtal (F) För de fall jurisdiktion kräver att stämning meddelas direkt 

till svaranden, den utländska domstolen varit allvarligt olämplig som forum. (G) Domen kom 

till under omständigheter som substantiellt kan ifrågasätta den utländska domstolens integritet. 

(F) Processen inte var förenlig med reglerna om due process. (H) Domen innehåller ersättning 

för förtal eller ärekränkning och den utländska domstolen inte beaktat yttrandefriheten på ett 

sätt förenligt med både Kaliforniens och USAs konstitution. Det finns dock utrymme, enligt 

CCP § 1716 (c) (2), för domstolen att frångå dessa regler ifall den som söker erkännande kan 

visa att skälen för erkännande väger tyngre än skälen att inte erkänna domen. 

 

För de fall att domstolen inte erkänner domen finns möjlighet att istället väcka en ny talan i 

Kalifornien och åberopa den utländska domen som bevisning i målet. 

 
3.3 Sammanfattning 
 
3.3.1 Forum 
De svenska forumreglerna i internationella tvister står huvudsakligen att finna i EU-rätten men 

eftersom att USA inte är en del av dessa konventioner måste de inhemska svenska reglerna om 

behörighet användas analogt på situationen. De svenska behörighetsreglerna finns i 10 kap. RB 

och den mest relevanta paragrafen är 10 kap. 8 § RB vilken slår fast att tillämpligt forum är 

både där den skadegörande handlingen företogs och där skadan kändes. Den skadegörande 

handlingen vid ett brott mot en GPL-licens bör vara när licenstagaren gör något som bryter mot 

licensen och därigenom också leder till ett upphovsrättsintrång. Det bör också ligga närmast till 

hands att anta att skadan då uppkommer där licensgivaren finns då det är denne som faktiskt 

lider skada vid intrånget. Alltså bör de svenska forumreglerna, genom 10 kap. 8 § RB, erkänna 

bägge parters hemvist som korrekta forum för tvisten. 

 

De amerikanska reglerna om forum står att finna i delstatens long arm statute tillsammans med 

den amerikanska konstitutionens 14:e tillägg om due process. Enligt dessa krävs för att 
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Kalifornien ska vara korrekt forum att minimum contacts med staten ska finnas. För att 

minimum contacts ska anses finnas görs ett test som bygger på att svaranden ska ha vidtagit 

handlingar inom delstaten, frågan ska ha uppstått genom dessa handlingar och forumet ska 

anses vara rimligt. Detta gäller även på internet men då används Zippo-testet för att avgöra ifall 

hemsidan varit passiv eller interaktiv. Den placeras då på en glidande skala beroende på dess 

natur och från detta dras slutsatsen ifall delstaten ska anses ha jurisdiktion över frågan. 

 

I USA kan man också få så kallad federal jurisdiktion. Vid denna typ av frågor ställs krav på 

att frågan måste röra federal rätt, till exempel upphovsrätt, delstaterna får inte ha jurisdiktion 

över frågan samt att jurisdiktionen inte får strida mot konstitutionen. Detta innebär att kraven i 

14:e tillägget om due process även här måste tillmötesgås och testet för minimal contacts måste 

även här vara uppfyllt. 

 

Även om Kalifornien är tillämpligt forum enligt ovanstående kan dock reglerna om forum non 

convenience fungera som något av en säkerhetsventil genom vilken domstolen kan avsäga sig 

målet ifall det kan tas upp vid ett annat forum. Detta är mer central i de allmänna faktorerna i 

testet för forum non convenience. Faktorerna med privat intresse fungerar som en säkerhet 

gentemot parterna att deras intressen i så hög grad som möjligt tas i beaktande och att själva 

processen blir så rättvis som möjligt. 

 

Vid en jämförelse av de svenska och de amerikanska forumreglerna syns att de svenska reglerna 

är mer mekaniska och förutsägbara medan de amerikanska reglerna är mer 

argumentationsbaserade i sin natur. I det svenska systemet är det möjligt att vila tryggt mot 

reglerna i 10 kap. RB som tydligt konstaterar vilket forum som är det tillämpliga i varje 

situation. I Kalifornien krävs först att det går att visa minimum contacts med delstaten och efter 

det kan en diskussion kring forum non convenience bli aktuell och då krävs det att parterna 

argumenterar för sin sak även där. Trots att det finns rättspraxis i USA som kan göra specifika 

fall lättare att argumentera för sin sak kan inte samma nivå av säkerhet och förutsägbarhet nås 

förrän domstolen tagit ställning till dessa frågor. 

 

3.3.2 Lagval 
De svenska lagvalsreglerna är tydligt styrda av EU-rätten, mer precist av Rom I- och Rom II-

förordningen. Vid inomobligatoriska tvister kommer Rom I tillämpas. Då licensavtal är att anse 

som nyttjanderättsavtal träffas de inte av reglerna i art. 4.1 a-h utan den subsidiära regeln i art. 
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4.2 tillämpas istället. Enligt denna bestämmelse är det lagen där den karaktäristiska prestationen 

utförts som är tillämplig. Prestationen vid licensiering anses vara naturaprestationen vilket i 

detta fall är själva utfärdandet av licensavtalet. Lagen vid licensgivarens hemvist bör därför 

vara den tillämpliga vid en inomobligatorisk tvist. 

 

Rör tvisten ett utomobligatoriskt förhållande så som en fråga om upphovsrättsintrång tillämpas 

Rom II. Enligt art. 8 i förordningen blir den tillämpliga lagen vid upphovsrättsintrång lagen i 

det land där skyddet görs gällande. Det blir alltså lagen där licensgivaren har sin hemvist som 

blir den tillämpliga även i detta fall. 

 

De amerikanska lagvalsreglerna blir bara aktuella ifall någon av parterna begär det. Reglerna 

är centrerade kring testen om true conflict och governmental interest. Det är inte helt enkelt att 

förutse när domstolen kommer anse att lagstiftningarna står i sådan konflikt att de kommer 

bedöma frågan som en true conflict. I praxis tycks det dock som att true conflict kommer anses 

föreligga ifall tillämpningen av de olika lagstiftningarna kommer resultera i olika utfall. Exakt 

hur olika dessa resultat behöver vara är dock oklart. 

 

Anses dock true conflict föreligga gör domstolen ett governmental interest-test där man ställer 

de både lagstiftningarnas intresse av att deras lag skall tillämpas i målet. Att avgöra frågan om 

vilken lagstiftning som skulle lida störst skada ifall deras lagstiftning inte skulle tillämpas tycks 

svårt att göra på ett objektivt sätt. I ett fall som Bernhard v. Harrah’s club gjordes denna 

avvägning genom att se till den andra lagstiftningens övriga lagar, i detta fall de straffrättsliga 

reglerna, där de kunde se att den andra lagstiftningen också fördömde beteendet och de skulle 

därför inte ta skada av att deras lag inte tillämpades. I en fråga där någon sådan objektiv 

situation föreligger tycks testet dock vara en ren subjektiv bedömning av den kaliforniska 

domstolen. En sådan situation tycks försvåra förutsebarheten och baseras mer på partens 

argumentation i frågan. 

 

I en jämförelse mellan de svenska och kaliforniska lagvalsreglerna tycks de präglas starkt av 

skillnaderna mellan civil law och common law. Det svenska systemet är uppbyggt på ett sätt 

som gör det tydligt och förutsebart men också stelt och mekaniskt med begränsad möjlighet för 

argumentation. Kaliforniens system tycks dock mer flytande där parterna ges möjligheten att 

argumentera för sin sak och därigenom kunna påverka utfallet. Detta system ger en högre 

flexibilitet men detta på kostnad av den förutsebarheten som finns i Rom I och Rom II. 
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3.3.3 Erkännande av utländska domar 
Huvudregeln inom svensk rätt är att utländska domar inte erkänns om inte landet har ett 

erkännandeavtal med staten domen kom ifrån. Det har gjorts avsteg från huvudregeln och en 

dom har lagts till grunden för en motsvarande dom i Sverige. Detta var dock ett undantag och 

det tycks ytterst tveksamt om det skulle vara möjligt för en dom gällande licensen. Det troliga 

utfallet skulle vara att en ny talan skulle behöva väckas där den svenska domstolen får avgöra 

frågan. 

 

Det är teoretiskt möjligt att få en utländsk dom erkänd i Kalifornien ifall domen uppfyller vissa 

krav. Dessa krav tycks dock vara högt ställde och ingen dom utfärdad i Sverige har hittills blivit 

erkänd. Det är därför osannolikt att en dom kommer att erkännas och en ny talan kommer 

troligtvis måsta väckas för att få en verkställbar dom. 

 

Det tycks vara teoretiskt möjligt att få en utländsk dom erkänd i både Sverige och Kalifornien 

trots att länderna saknar avtal om erkännande. Dock synes detta vara osannolikt och det är 

troligt att det kommer krävas en process i bägge länderna för att domen ska vara verkställbar i 

de bägge. 

 
4 Föreligger det ett avtal och är villkoren införlivade? 
 
4.1 Avtalsingående 
Den svenska avtalsrätten regleras genom lagen (1915:216) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område (AvtL). Ingående av avtal enligt 1 § AvtL är baserat på en 

modell om anbud och accept. För att ett licensavtal enligt svensk rätt ska anses kommit till stånd 

fordras alltså att en licensgivare givit ett anbud till en licenstagare vilken sedermera lämnar en 

uttrycklig accept som motsvarar det ursprungliga anbudet. Eftersom att reglerna i 1-9 §§ AvtL 

är dispositiva kan dock parterna själva komma överens om vilken modell för avtalsingående de 

vill använda.47 I licensens åttonde kapitel finns en sådan reglering vilken stipulerar att avtalet 

ingås genom konkludent handlande då licenstagaren genom sitt agerande bryter mot vad denne 

skulle vara tillåten att göra utan licensen. 

 

                                                
47 Adlercreutz, 2016, s. 86 f. 
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Det finns en rad olika alternativa sätt för avtalsi ngående vilka inte benämns i AvtL utan 

uppkommit genom praxis.48 Några av dessa som är relevanta vid licensiering av mjukvara 

under GPL är bundenhet genom konkludent handlande, shrink-wrapavtal samt click-wrapavtal 

vilka diskuteras nedan. 

 

4.1.1 Konkludent handlande 
Det är möjligt enligt svensk avtalsrätt att bindas av ett avtal genom konkludent handlande, detta 

innebär att en part agerar på ett sådant sätt att denne tydligt visar att denne uppfattar sig själv 

som bunden av avtalet. HD kom i NJA 1981 s. 323 fram till att en person som parkerat sin bil 

på en privat parkeringsplats accepterat de regler och villkor som fanns angående parkering. 

Avtalet slöts alltså genom bilförarens faktiska agerande att ställa sin bil på parkeringsplatsen.49  

 

På liknande sett som ovan kan det diskuteras om en person vilken mottagit ett program 

licensierat under GPL, genom att modifiera och sprida programmet, konkludent binder sig till 

licensavtalet. Rätten att modifiera och sprida verket är sprunget direkt ur licensavtalet och skulle 

utan ett bindande avtal stipulera ett upphovsrättsintrång. Det framgår också av licensens nionde 

kapitel att detta är det primära sättet på vilket bundenhet är tänkt att uppstå. 

 
4.1.2 Shrink wrap 
Termen shrink wrap kommer från hur fysiska förpackningar av mjukvara traditionellt sett ut, 

där en tunn plastfilm förslutit en låda innehållande mjukvaran. På lådans utsida fästes ett 

meddelande som visar att mjukvaran är bunden av en licens vilken genom att bryta plasten 

accepteras. Licensavtalet kan finnas tryckt på utsidan av lådan eller finnas inuti densamma. En 

annan version som används för att acceptera shrink wrap-avtal ger licenstagaren en viss tid att 

granska licensen efter plasten brutits och om licenstagaren inte vill ingå avtal har denne då rätt 

att returnera mjukvaran.50  Denna typ av avtal har aldrig testats i en svensk domstol och 

rättsläget kring avtalen är därför oklart.  

 
4.1.3 Web wrap 
Web wrap-avtal ingås på internet via hemsidan där mjukvaran finns tillgänglig. Innan 

mjukvaran kan laddas ned får licenstagaren en möjlighet att ta del av avtalet, antingen direkt på 

                                                
48 Bernitz, 2013, s. 13 f. 
49 I detta fall ansågs dock inget avtal ha slutits på grund av att bilföraren endast ställt bilen på parkeringen under 

en kortare tid för lastning av flyttsaker. 
50 Leidö, 2014, s. 193. 
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sidan eller genom en hyperlänk till detsamma. Detta möjliggör för licenstagaren att granska 

avtalet innan överföringen av mjukvaran sker.51 Denna typ av avtalsingående bör vara giltig i 

Sverige förutsatt att avtalet var tillräckligt synligt för licenstagaren.52 Flera stora hemsidor som 

sprider mjukvara bunden av GPL använder denna modell.53 Som ovan nämnt finns dock inget 

krav enligt licensen att bindas direkt vid mottagandet av mjukvaran, konkludent handlande 

tycks därför vara mer relevant för GPL. 

 

4.1.4 Click wrap 
Ett click wrap-avtal ingås genom att licenstagaren i en ruta på skärmen klickar i att denne godtar 

licensen. Detta kan ske både när mjukvaran mottagits och sedan startats och innan nedladdning 

genom en dialogruta på hemsidan där den sprids. I anslutning till att dialogrutan med 

möjligheten att godta licensen visas ofta även licensavtalet där licenstagaren får möjlighet att 

läsa igenom avtalet i sin helhet. Väljer användaren att inte godta avtalet är det sedan omöjligt 

att starta mjukvaran förrän avtalet accepterats. Detsamma gäller för nedladdningsmodellen där 

en accept är ett krav för att nedladdningen ska starta. Genom denna typen av avtalsingående 

uppstår bundenhet tidigare än vad det skulle gjort vid modellen om konkludent handlande. 

 

Det kan uppstå vissa problem kring denna typ av avtalsingående, särskilt vid 

nedladdningsmodellen. Exempel på problem som kan uppstå är ifall hemsidan inte tillräckligt 

tydligt visar avtalet innan ingående eller ifall dialogrutan visas som en så kallad pop-up där en 

pop-upblockerare kan begränsa möjligheterna för licenstagaren att ta del av avtalet. För de fall 

licenstagaren på ett adekvat sätt kan tillgodogöra sig avtalsinnehållet innan denne avger sin 

accept bör denna typ av avtalsingående vara förenlig med svensk avtalsrätt.54 

 
4.2 Införlivande 
Eftersom att licensen inte är ett framförhandlat avtal mellan parterna är det att anses som ett 

standardavtal. För att villkoren i ett standardavtal ska kunna införlivas enligt svensk avtalsrätt 

fordras att villkoren måste komma till motpartens kännedom innan avtalet sluts.55 Det finns 

inget krav på att medkontrahenten faktiskt ska ha läst avtalet utan det räcker med att möjlighet 

till detta funnits.56 Det finns vissa regleringar kring om särskilt tyngande villkor och oväntade 

                                                
51 Leidö, 2014, s. 197. 
52 Bernitz, 2013, s. 63. 
53 Se exempelvis sourceforge.net; github.com. 
54 Bernitz, 2013, s. 64. 
55 NJA 2011 s. 600. 
56 Lindberg & Westman, 2016, s. 279. 
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villkor kan bli en del av avtalet. Särskilt tyngande villkor är sådana som ställer ena parten i ett 

väsentligt ogynnsammare läge än enligt dispositiv rätt och kan endast införlivas ifall villkoret 

kommit till medkontrahentens kännedom eller om denne känt till eller borde känt till 

detsamma. 57  Detta torde inte vara något reellt problem vid granskande av ett GPL-avtal 

eftersom att de klausuler som kan tänkas vara särskilt tyngande, till exempel copyleft-kravet, 

är så centrala i avtalet att motparten rimligen vid läsning av avtalet förstått vad det innebär. 

Oväntade villkor är sådana som anses överraskande eller undangömda och parten antingen inte 

känt till eller svårligen kunnat ta del av. Huvudregeln kring överraskande villkor är att de inte 

införlivas i avtalet.58 Licensen är i vårt fall en så pass vedertagen sådan att någon som själv 

skriver kod rimligtvis bör känna till den eller i vart fall vara bekant med copyleft-klausuler i 

allmänhet. Vidare bör ingen av dess klausuler anses vara undangömda eller svåra att ta del av. 

Samtliga klausuler tycks därav vara möjliga att införliva enligt svensk lagstiftning. 

 
4.3 USA 
 
4.3.1 Avtalsingående 
Avtalsingående i Kalifornien liknar det svenska systemet där man måste uttrycka ett anbud och 

en accept. I Kalifornien finns dock ytterligare ett rekvisit för att ett avtal ska anses bindande, 

parterna måste ha förhandlat om consideration. 59  Consideration kan beskrivas som en 

förhandling med sin avtalspart där någon motprestation eller löfte inkorporeras i avtalet. Tanken 

är att någon som ställer en utfästelse i ett avtal också ska kompenseras för denna. 

Kompensationen behöver dock inte motsvara värdet av den ursprungliga utfästelsen. I många 

fall utgörs kompensationen av en monetär ersättning, till exempel vid ett köpeavtal, men i och 

med att mjukvaror licensierade under GPL ofta är gratis behövs en annan typ av kompensation. 

 

Tröskeln för vad som är att anses vara tillräckligt för att consideration ska anses finnas är lågt 

ställd. I fallet Hamer v. Sidway,60 ansågs till exempel en brorsons löfte om att inte röka, dricka 

alkohol eller dobbla innan han fyllde 21 år tillräckligt för att consideration skulle uppstå. 

Gällande open source-licenser såsom GPL sades i Jacobsen v. Katzer61 att “there are substantial 

benefits, including economic benefits, to the creation and distribution of copyrighted works 

under public licenses that range far beyond traditional license royalties.” Exempel på icke-

                                                
57 Lindberg & Westman, 2016, s. 279. 
58 Lindberg & Westman, 2016, s. 279 f. 
59 Restatement (Second) of Contracts § 17(1) (1981). 
60 124 N.Y. 538, 27 N.E. 256 (N.Y. 1891). 
61 535 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2008). 
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traditionella kompensationer för consideration kan vara användardata, ökade marknadsandelar, 

förbättrat rykte och förslag från användare till förbättring av mjukvaran. Således tycks 

consideration kunna konstitueras i de flesta fall av open source-licensiering.62 

 

Även inom kalifornisk avtalsrätt kan bundenhet genom konkludent handlande uppstå. För att 

avgöra denna fråga ser man till om en förnuftig person, under rådande omständigheter, skulle 

dra slutsatsen att parterna ansåg att en överenskommelse förelåg. Detta utifrån parternas 

uttalanden och beteende gällande situationen.63 

 

4.3.2 Shrink wrap 
Till skillnad från rättsläget i Sverige så har frågan om Shrink wrap-avtals giltighet testats i 

amerikansk domstol. I fallet ProCD v. Zeidenberg64 fann domstolen att shrink wrap-avtal är 

godkända ifall de möter vissa krav: (1) Licenstagaren måste uppmärksammas om licensavtalet 

innan någon överföring av mjukvaran sker. (2) Licenstagaren måste få skälig tid att granska 

innehållet i licensavtalet innan ingåendet. (3) Licenstagaren måste ha rätt att neka till 

licensavtalet och då kunna återlämna mjukvaran och få sina pengar tillbaka.65 

 
4.3.3 Click wrap 
Likt shrink wrap-avtal har även click wrap-avtals giltighet prövats i amerikansk domstol. Click 

wrap-avtalen fanns tidigt i praxis vara giltiga eftersom att licenstagaren var tvungen att 

acceptera villkoren och därför ansågs ett avtal vara ingånget. 66  Senare praxis har sedan 

utvecklats till att om (1) Licenstagaren varit tvungen att acceptera villkoren för att gå vidare 

och (2) Licensgivaren i tillräcklig grad kan bevisa att licenstagaren klickat i att denne accepterat 

eller att denne inte kunnat fortsätta processen utan att ha accepterat villkoren, så är avtalet 

giltigt.67 Click wrap-avtal är dock inte giltiga om (1) Ett påstått brott mot licensen uppstått innan 

licenstagaren installerat mjukvaran och godkänt licensen.68 (2) Anbudet inte gjort klart för 

licenstagaren att denne, genom att klicka på nedladdningsknappen, godkänner villkoren.69 (3) 

                                                
62 Leidö, 2014, s. 185. 
63 In re Standard Jury Instructions--Contract & Bus. Cases, 116 So. 3d 284 (Fla. 2013). 
64 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996). 
65 Se dock Klocek v. Gateway, Inc., 104 F.Supp.2d 1332 (2000). 
66 Se Hotmail Corp. v. Van$ Money Pie, Inc., 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1020 (N.D. Cal. 1998). 
67 Se exempelvis I. Lan Sys., Inc. v. Netscout Serv. Level Corp., 183 F.Supp.2d 328, 338-339 (D.Mass. 2002); 

Forrest v. Verizon Communications, Inc. 805 A.2d 1007, 1010 (D.C. 2002). 
68 Softman Prod. V. Adobe, 171 F.Supp.2d 1075, 1087 (C.D. Cal. 2001). 
69 Specht v. Netscape Communications Corp., 306 F3d 17, 29 (2d Cir. 2002). 
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Det inte finns tillräckliga bevis för att licenstagaren faktiskt accepterat villkoren genom att 

klicka på skärmen.70 

 

4.3.4 Införlivande 
USA har inte något regelverk för införlivande av standardavtal. Det förutsätts att ifall 

kontrahenten godkänt avtalen och de ovanstående kriterierna är uppfyllda så är avtalet giltigt i 

sin helhet. Det framkommer också ur praxis att de amerikanska domstolarna upprätthållit 

licensen som tillämpbar.71 

 
4.4 Sammanfattning 
 
4.4.1 Avtalsingående 
De svenska och kaliforniska reglerna om avtalsingående liknar varandra och är båda baserade 

på modellen om anbud och accept med skillnaden att det även finns ett krav på consideration i 

Kalifornien. Begreppet consideration tycks dock vara så brett att det inte kommer begränsa 

möjligheterna för att ingå avtal enligt hur GPL är uppbyggd. Det kan dock anses tveksamt om 

någon uttrycklig accept faktiskt lämnas i de flesta fall av licensierande av GPL då licensen ofta 

laddas ner från en tredje parts hemsida och det blir därför mer relevant att se till de alternativa 

möjligheterna för avtalsingående. 

 

Både Kalifornien och Sverige tillåter avtalsbundenhet genom konkludent handlande. De 

svenska reglerna för detta kräver att parterna tydligt agerar på ett sätt som visar att de själva 

uppfattat sig som bundna av avtalet. Kalifornien har en något annorlunda modell där 

bedömningen är baserad på vad en förnuftig person skulle dra för slutsats, detta baserat på 

parternas uttalanden och handlingar. Det tycks därför i den svenska modellen om konkludent 

handlande vara fråga om ett perspektiv inifrån där parternas egna uppfattning är det centrala 

medan Kalifornien ser det hela mer från ett yttre perspektiv där en resonabel persons 

uppfattning är det centrala. 

 

I fall som inte tillämpar någon form utav wrap-avtal tycks konkludent handlande vara det 

centrala sättet för bundenhet att uppstå vid spridning av mjukvara bunden av GPL. Sverige och 

Kalifornien har vissa skillnader i hur bedömningen av konkludent handlande kan binda parterna 

                                                
70 Martin v. Snapple Beverage Corp., No. B174847, 2005 WL 1580398 (Cal. Cr. App. July 27, 2005). 
71 Artifex v. Hancom Case no. (3:16-cv-06982). 
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men i en typsituation där mjukvaran laddas ner från internet och licensen följer med mjukvaran 

tycks konkludent handlande vid användning ligga nära till hands. 

 

4.4.2 Wrap-avtal 
Genom att använda wrap-avtal är det möjligt för en licensgivare att tydliggöra för licenstagaren 

att det finns ett licensavtal och att licenstagaren också kommer bindas av detta avtal. Denna 

metod kan vara fördelaktig, särskilt i situationer där licenstagaren inte har någon större 

erfarenhet kring mjukvaror och därför skulle ha svårare att förutse licensavtalet. I de flesta fall 

gällande GPL-licensen kan dock förutsättas att användaren har sådan erfarenhet av denne typ 

av programvara att denne bör inse att programmet med största sannolikhet kräver ett licensavtal. 

Detta blir extra tydligt i fall där licenstagaren också modifierar eller skapar egna program 

baserade på mjukvara licensierad under GPL, då denne genom detta uppvisar vissa 

branschkunskaper. 

 

Wrap-avtal är något som aldrig testats i svensk domstol och det är därför svårt att avgöra i 

vilken utsträckning och till vilka former dessa skulle vara giltiga. Shrink wrap-avtal bör dock 

kunna vara giltiga i Sverige förutsatt att avtalsvillkoren är tillräckligt synliga och tydligt 

formulerade. I USA har shrink wrap-avtal uttryckligen godkänts i praxis ifall de uppfyller vissa 

på förhand ställda krav gällande möjlighet att på förhand uppmärksammas om avtalet, ges 

skälig tid att granska avtalet samt möjlighet att returnera mjukvara. 

 

Shrink wrap är en typ av avtalsingående vilken inte tycks vara särskilt vanlig för programvara 

licensierad under GPL. Detta kan bero på att det inte finns någon större anledning rent praktiskt 

att försöka sprida mjukvara i fysisk form när den kan tillskansas snabbt och oftast gratis genom 

internet. 

 

Click wrap-avtal är en avtalsform som trots sin omfattande användning aldrig har testats i 

svensk domstol och någon praxis gällande avtalen står därför inte att finna. Detta kan bero på 

att avtalsformen är så tydligt giltig att ingen funnit skäl att utmana den. Det finns dock vissa 

problem med denna avtalstyp i Sverige. Click wrap-avtal bör anses vara giltiga ifall de följer 

de krav som ställs gällande standardavtal. Därför måste dialogrutan vara utformad på ett sådant 

sätt att medkontrahenten tydligt ges möjlighet att tillgodogöra sig licensvillkoren. Om 

dialogrutan skulle vara liten och texten väldigt lång skulle detta kunna innebära svårigheter för 

licenstagaren att läsa avtalet och då skulle dess giltighet kunna ifrågasättas. Om utformningen 
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av click wrap-avtalet följer de krav som är uppställda för standardavtal bör dock ett 

godkännande från licenstagaren leda till avtalsbundenhet. 

 

I USA och Kalifornien finns tydlig praxis för vad som gäller vid avtalsingående genom click 

wrap-avtal. Det uppställs två krav som måste uppfyllas för ingående och tre rekvisit vilka skulle 

innebära ogiltighet ifall de skulle bli aktuella. Det är möjligt att det första rekvisitet för 

ogiltighet skulle kunna bli aktuellt gällande mjukvara licensierad under GPL. Detta kommer 

sig av att källkoden, enligt licensen, måste följa med mjukvaran och därför uppstår en möjligen 

en situation där källkoden modifieras eller implementeras i annan mjukvara för att sedan spridas 

vidare innan någon installation av den ursprungliga mjukvaran skett. För de fall att det första 

ogiltighetsgrunden skulle anses vara aktuell bör dock fortfarande avtalsingående genom 

konkludent handlande kunna ligga för handen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att wrap-avtal inte är testade i Sverige och viss försiktighet bör 

därför iakttas gällande avtalsbundenhet genom desamma. De bör dock teoretiskt sätt kunna 

tillämpas förutsatt att de uppfyller kraven för standardavtal. I USA och Kalifornien finns 

omfattande praxis gällande denna typen av avtal vilken ställer upp tydliga krav för när de blir 

bindande och när de är ogiltiga. Denna praxis leder till en högre grad av förutsägbarhet gällande 

både wrap-avtalens giltighet samt kraven för bundenhet. Värt att notera är dock att licensen inte 

står och faller med wrap-avtalens giltighet utan en licenstagare kan fortfarande bindas genom 

alternativa mekanismer för avtalsbundenhet, exempelvis konkludent handlande. 

 

4.4.3 Införlivande 
Eftersom att GNU GPL är ett standardavtal finns vissa särskilda krav för att licensens villkor 

ska kunna införlivas enligt svensk avtalsrätt. Licensen uttrycker explicit att licensavtalet måste 

följa med mjukvaran vid spridning av densamma vilket innebär att licensavtalet alltid kommer 

finnas tillgängligt för läsning innan avtalsslut. En fråga som dock kan uppstå gällande detta är 

hur synliggjord filen innehållande avtalet måste vara. En rimlig utgångspunkt gällande detta 

skulle kunna vara att licensfilen inte får ligga i underliggande mappar jämfört med programfilen 

samt att det tydligt framgår av licensfilens namn vad den innehåller. Det kan därför tyckas vara 

för otydligt om den skulle ligga i en så kallad READ ME-fil72 eller liknande. Licensgivaren bör 

                                                
72 En READ ME-fil är en textfil innehållande instruktioner för hur ett program ska användas. 
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därför vara noggrann med att synliggöra det medföljande licensavtal för att giltighet ska kunna 

uppstå. 

 

Till skillnad från i Sverige så finns i Kalifornien inga regleringar kring införlivande av 

standardavtalsvillkor. Några problem med att införliva avtalsvillkoren i GNU GPL kommer 

därför sannolikt aldrig uppstå. 

 
5 Vad är en modifiering/derivativt verk? 
 
5.1 Sverige 
De immaterialrättsliga skyddens grundsyfte är i allmän mening att främja innovation och 

kreativitet i samhället.73  Genom att skapa ett rättsligt skydd för en upphovsmans andliga 

skapande, i vilken form det än antar, och ge denne en ensamrätt till detta syftar man till att skapa 

ett investeringsskydd för upphovsmannen. Detta i sin tur är menat att skapa den trygghet som 

krävs för att kunna fritt hänge sig åt det skapande som sedermera kan främja både 

rättighetsinnehavarens egna såväl samhällets intressen.74 

 

För att förstå upphovsrätten måste också förstås vad som skyddas, när det skyddas och hur det 

skyddas. I 1 § URL finns en icke uttömmande lista över vad som är att anses vara litterära eller 

konstnärliga verk. Litterära verk är sådana som beskriver, anger, sammanställer eller 

åskådliggör något, till dessa räknas datorprogram.75  De konstnärliga verken är de som är 

skapade med en konstnärlig ambition i syfte att nå en konstnärlig verkan.76 

 

För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt måste det uppnå så kallad verkshöjd. Termen 

verkshöjd är ett samlingsbegrepp för vad som krävs av ett alster för att det ska anses vara 

skyddsvärt. Verket måste enligt 1 § URL vara skapat, detta innebär att det inte får vara rent 

mekaniskt frambringat. För specifikt datorprogram gäller att det ska vara ”upphovsmannens 

egna intellektuella skapelse”.77 En hjälpregel som används för att bedöma ifall ett verk har den 

originalitet och särprägel som krävs för att uppnå verkshöjd är det så kallade 

dubbelskapandekriteriet. Enligt denna hjälpregel ska inte en oberoende part självständigt kunna 

                                                
73 Bernitz, m.fl., 2017, s. 7. 
74 Bernitz, m.fl., 2017, s. 8. 
75 Bernitz, m.fl., 2017, s 52 f. 
76 Prop. 1960:17 s. 42. 
77 Bernitz, m.fl., 20117 s. 56. 
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åstadkomma ett verk som är identiskt eller väldigt likt det ursprungliga verket.78 Uppnår verket 

dessa krav uppstår automatiskt en upphovsrätt till skaparen, som enligt 43 § URL sträcker sig i 

70 år från upphovsmannens död. 

 

Upphovsrättsskyddet kan delas upp i två delar, dels de ekonomiska rättigheterna som återfinns 

i 2 § URL, dels de ideella rättigheterna som framgår av 3 § samma lag. De ekonomiska 

rättigheterna innebär en ensamrätt för upphovsmannen att förfoga över verket. 

Förfoganderätten delas i 3 § URL upp i fem delar; exemplarrätten, framföranderätten, 

överföranderätten, spridningsrätten och visningsrätten. De ekonomiska rättigheterna kan enligt 

3 kap. URL överlåtas till annan. 

 

De ideella rättigheterna innebär att ett verk inte får ändras eller bearbetas på ett sätt som 

upphovsmannen finner kränkande, det får inte heller framställas i ett sådant sammanhang som 

upphovsmannen finner kränkande. Utöver dessa rättigheter innefattas även den så kallade 

namnangivelserätten som innebär att om verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten 

ska upphovsmannen anges i enlighet med god sed. Dessa rättigheter är subjektiva i den mån att 

det är upphovsmannens egna uppfattning om vad som är kränkande för denne som avgör ifall 

det är ett intrång i dennes ideella rättigheter. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas på 

samma sätt som de ekonomiska rättigheterna utan endast upplåtas i enskilda fall, dock inte 

generellt. 

 

Upphovsrättsintrång kräver uppsåt eller grov oaktsamhet och kan leda till böter eller 

fängelsestraff i upp till 2 år detta följer av 53 § URL. Det finns inget prioritetsskydd inom 

upphovsrätten vilket innebär att det alltid förutsätts att den som gjort intrång i någon annans 

upphovsrätt haft kännedom om det ursprungliga verket.79 

 
5.1.1 Bearbetat eller nytt verk? 
Om ett verk har bearbetats endast i en mindre grad kvarstår upphovsrätten hos den ursprungliga 

upphovsmannen. Den som bearbetat ett verk kan dock erhålla en upphovsrätt till verkets 

bearbetade form, detta framgår av 4 § 1 st. URL. Den nya upphovsrätten blir då beroende av 

den ursprungliga upphovsmannens upphovsrätt och kan därför endast nyttja sitt verk på ett sätt 

som antingen inte strider mot den ursprungliga upphovsrätten eller genom att erhålla tillstånd 

                                                
78 NJA 2004 s. 149. 
79 Levin, 2017, s. 176. 
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från den ursprungliga upphovsmannen. Typiska exempel på bearbetningar som erhåller sådana 

beroendeupphovsrätter kan vara översättningar av ett verk till ett annat språk eller en 

filmatisering av en bok.80 

 

Om någon bearbetat eller ändrat ett verk så mycket att det är att anse som ett nytt och 

självständigt verk skapat i fri anslutning till originalverket i enlighet med 4 § 2 st. URL uppstår 

dock en oberoende upphovsrätt till verket. Skaparen av detta verk behöver då inte respektera 

varken de ideella eller ekonomiska rättigheterna förknippade till ursprungsverket. 

 

Gränsdragningen mellan vad som är att anse som en bearbetning av ett redan befintligt verk 

och när en upphovsman modifierat verket i sådan utsträckning att det är att anse som ett nytt 

och självständigt verk skapat i fri anslutning till det första kan tyckas vara svår att göra. HD har 

dock diskuterat frågan i bland annat NJA 2017 s. 75 där gränsdragningsproblematiken 

aktualiserades. 

 

I målet NJA 2017 s. 75 hade fotografen J.L följt efter Christer Pettersson efter det att han varit 

misstänkt för mordet på före detta statsministern Olof Palme. J.L hade under denna dagen tagit 

en bild på Pettersson som senare kom att användas flitigt i svenska medier. Konstnären M.A 

valde att måla en oljemålning med motiv av bilden på Pettersson mot en dunkel bakgrund med 

en bock vars horn lindats i ett blågult band, M.A gjorde detta utan J.Ls samtycke. Tavlan som 

M.A döpt till ”Svenska syndabockar” ställde sedan ut på Moderna Muséet i Stockholm, en bild 

på målningen lades upp på M.As hemsida och han sålde även affischer med samma motiv som 

tavlan. J.L stämde sedermera M.A för intrång i hans upphovsrätt till bilden. 

 

HD slog fast att J.Ls bild omfattades av upphovsrätt och hade därav att avgöra ifall M.As 

bearbetning av bilden var att anse som ett bearbetat verk eller ett nytt och självständigt verk 

skapat i fri anslutning till bilden. HD menade att det som karaktäriserar ett bearbetat verk med 

en beroendeupphovsrätt är att individualiteten hos ursprungsverket behållits men kanske bara 

tagit en ny gestalt. För att ett nytt och självständigt verk ska anses ha kommit till stånd måste 

man se till om skaparen av det nya verket präglat det med sin egna individualitet samt om verket 

uppnår kraven för verkshöjd. Det blir centralt för frågan om verkshöjd hur det nya verket är 

                                                
80 Bernitz, m.fl., 2017, s. 64. 
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ägnat att uppfattas och hur, vid en helhetsbild, den subjektiva uppfattningen av verket skulle 

antas och delas av ett flertal personer. 

 

HD menade att vid en granskning av endast delen av tavlan som innehåller Pettersson skulle 

den ligga på gränsen till en bearbetning i mindre grad, detta med beaktande av att de 

förändringar som gjorts från fotot kunden antas bero mestadels på tekniken som används vid 

oljemålningar. Vid en helhetsbild av tavlan ansåg dock HD att den får en helt annan mening än 

fotot. Pettersson tillsammans med det karga landskapet i dova färger samt bocken med det 

blågula bandet kring hornen var snarare att ses som en kritik mot det massmediala samhället 

och dess behov av syndabockar. Därför ansåg HD att tavlan sammantaget de facto var en 

omvandling av J.Ls bild på ett sådant individuellt särpräglat sätt att det var att anse som ett nytt 

och självständigt verk skapat i fri anslutning till bilden och J.Ls talan ogillades. 

 

På grund av bristande mängd praxis på området är HD:s bedömning i NJA 2017 s. 75 det 

närmaste vi kan komma vägledning angående när en mjukvara går från att vara ett derivativt 

verk till ett nytt och självständigt sådant. Språnget mellan en oljemålning och koden som 

används för att skapa mjukvara kan tyckas långt men principerna för att avgöra frågan om 

verket är nytt och självständigt, eller bara ett derivativ av originalet, är dock desamma.  

 
5.2 USA 
 
5.2.1 Upphovsrätten som särskilt område 
Den amerikanska upphovsrätten har sin grund i art. 1 sektion 8 i den amerikanska 

konstitutionen. Denna ger kongressen makten att medelst lag giva, definiera och begränsa 

upphovsrätten. Det bakomliggande motivet att göra detta står att finna i samma artikel vilken 

slår fast att upphovsrätten ska främja utveckling av teknologi och nyttig konst genom temporärt 

monopol för skaparna av verk.81 Resultatet av att denna makt givits till kongressen är deras 

möjlighet att skapa federal lagstiftning vilken fungerar som lex superior gentemot delstatliga 

lagar och därigenom trumfar dessa. Det finns därför ingen delstatslag på upphovsrättens område 

utan gällande rätt på området stipuleras endast i federal lagstiftning genom The Copyright Act 

of 1976 vilken återfinns i 17 kap. The Code of Laws of the United States of America §§ 101-

810; 1001-1101 (17 U.S.C.) (Copyright act) och praxis.82 

                                                
81 Halpern m.fl., 2007, s. 1. 
82 Halpern m.fl., 2007, s. 1 f. 
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Det framgår i 17 U.S.C. § 301 (a) att varje statlig lag vilken står i konflikt, eller är liktydig, med 

Copyright act gällande en upphovsmans rätt till verk, vilka är fixerade på ett fysiskt medium 

och ligger inom upphovsrättens område, ska diskvalificeras. Motsatsvis framgår det i 17 U.S.C. 

§ 301 (B) att denna diskvalificering inte gäller för något som inte rör upphovsrätten som 

specificeras i 17 U.S.C. §§ 102-103 eller något som rör rättigheterna specificerade i 17 U.S.C. 

§ 106. 

 

I 17 U.S.C. § 102 listas vad som enligt den amerikanska konstitutionen är att anse ligga inom 

upphovsrättens område. Listan stipulerar att verk som är (1) litterära, (2) musikaliska, (3) 

dramatiska, (4) pantomimer eller koreografier, (5) illustrerade, grafiska eller skulpturer, (6) 

filmer eller andra audivisuella, (7) ljudupptagningar och (8) arkitektoniska, faller inom 

upphovsrättens område. Denna lista är dock inte uttömmande utan mer av ett sätt att 

kategorisera upphovsrätter. Alla verk, som inte specifikt exkluderas, vilka befästs på en fysisk 

bärare kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd.83   Källkod och mjukvara faller inom kategorin 

litterära verk och omfattas därför av upphovsrättslagstiftningen.84 Den efterföljande paragrafen 

17 U.S.C. § 103 slår fast att även derivativa verk omfattas av upphovsrätten men gäller bara där 

de lånade delarna inte använts olagligt samt endast till den del av verket som är nytt. 

Upphovsmannen till ett derivativt verk kan således inte erhålla en upphovsrätt till de delar av 

verket denne inte skapat själv. 

 

De rättigheterna som återfinns i 17 U.S.C. § 106 stipulerar vad en upphovsrätt egentligen 

innebär i lagens mening. En upphovsrätt enligt denna paragraf ger upphovsmannen exklusiva 

rättigheter att (1) återskapa verket genom skapandet av kopior eller phonorecords,85 (2) skapa 

derivativa verk baserade på upphovsrättsskyddat material, (3) distribuera verket eller en 

phonorecord av detsamma till allmänheten, (4) framföra litterära-, musikaliska-, dramatiska-, 

pantomimer, koreografier, filmer eller andra audiovisuella verk till allmänheten. (5) Visa 

verken som anges i (4) för allmänheten samt (6) framföra musikaliska inspelningar digitalt till 

allmänheten. 

 

                                                
83 Halpern m.fl., 2007, s. 5. 
84 Halpern m.fl., 2007, s. 13. 
85 Phonorecords definieras som ett materiellt objekt vilket återger ljud men inte är audiovisuellt så som en film, 

Se U.S. Copyright Office [www.copyright.gov/help/faq/definitions.html] 2018-10-16. 
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5.2.2 Hur skydd uppstår och vad som skyddas 
För att upphovsrättsligt skydd för mjukvara ska uppstå i USA krävs enligt 17 U.S.C. 104 att, 

vid första publikation, upphovsmannen är amerikansk medborgare, har sin hemvist i USA eller 

att denne är medborgare eller har sin hemvist i en stat bunden av en upphovsrättslig konvention 

som även USA är bundet av. Ett exempel på en sådant konvention är Bernkonventionen för 

skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen), vilken också Sverige är bunden 

av. Alternativt ska den första publiceringen av verket ha skett i USA eller en stat bunden av en 

upphovsrättslig konvention såsom Bernkonventionen. 86  USA ska därför även respektera 

upphovsrätter som uppkommit i Sverige. Opublicerade verk skyddas av upphovsrätt oavsett 

upphovsmannens nationalitet eller hemvist. 

 

En central del gällande vad som skyddas av upphovsrätten är tanken att idéer inte kan eller bör 

skyddas. Det är istället själva uttrycket för idéerna som är de skyddsvärda. Detta kom till uttryck 

i amerikansk rättspraxis genom Baker v. Selden87 och har sedan kodifierats i 17 U.S.C. 102 (b) 

vilken lyder: ”In no case does copyright protection for an original work of authorship extend 

to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle or discovery, 

regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such 

work.” Denna paragraf förklarar dock inte hur en åtskiljning mellan en idé och ett uttryck för 

en idé görs i praktiken. Detta försvåras ytterligare genom att även icke-litterära uttryck kan 

skyddas av upphovsrätten, förutsatt att de är tillräckligt detaljerade och strukturerade. Detta kan 

betyda att själva struktureringen av algoritmer i en mjukvara skulle kunna skyddas av 

upphovsrätt. Gränsen för vad som anses vara en idé kontra ett uttryck för en idé tycks vara 

flytande och bedöms ad hoc av domstolen i varje enskilt fall.88 Det finns dock situationer i vilka 

en idé förvisso kommit till uttryck men ändå inte anses omfattas av upphovsrätt, två doktriner 

som beskriver sådana situationer är mergerdoktrinen och scenes á faire-doktrinen. 

 

Mergerdoktrinen tar sikte på förhållanden där det på grund av idéns natur endast finns ett fåtal 

sätt att ge uttryck för densamma. I dessa situationer anses idén ha smält samman med uttrycket 

på ett sådant vis att en upphovsman teoretiskt sett kan genom ett fåtal uttryck av samma idé 

effektivt monopolisera själva idén och inte endast uttrycket för densamma.89 

                                                
86 Halpern m.fl., 2007, s. 6. 
87 101 U.S. 99 (1879). 
88 Halpern m.fl., 2007, s. 10. 
89 Morrissey v. Procter & Gamble Co., 379 F.2d 675 (1st. Cir. 1967), Toro Company v. R & R Products Co., 787 

F.2d 1208, 1212 (8th Cir. 1986). 
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Scenes à faire-doktrinen behandlar situationer där, på grund av temat eller konceptet, verket 

måste följa ungefär samma riktning exempelvis filmer där handlingen i en film kan vara snarlik 

en annan. Scenes à faire-doktrinen kan även tillämpas på mjukvaruprogram där källkoden 

baserats på externa faktorer såsom hårdvarans specifikationer eller branschpraxis.90 

 

5.2.3 Särskilt om mjukvara 
Mjukvarans upphovsrättsliga ställning är en speciell sådan. Den har passats in i ett system som 

skapats långt innan dess teknik var påtänkt och dess plats har således inte varit självklar. 

Mjukvara har dock funnits vara litterära verk och skyddas därför som sådana så länge dess kod 

uppfyller kraven på originalitet samt att den kommit till uttryck genom fixering på ett fysiskt 

medium. Det finns inget krav på att detta medium ska vara digitalt utan koden skyddas oavsett 

om den befinner sig exempelvis på en cd-romskiva eller skriven på papper. Det spelar heller 

ingen roll vilket språk koden är skriven i, det kan handla om källkod, maskinkod eller någon 

annan översättning av densamma.91 

 

Något som splittrat de amerikanska domstolarna är bedömningen av när en mjukvara kan 

erhålla ett icke-litterärt skydd. Den första vägledande domen angående detta var Whelan 

Associates, Inc v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.92 I detta rättsfall slog domstolen fast att icke-

litterärt skydd kan uppkomma analogt till hur det uppkommer för andra litterära verk. Denna 

uppfattning har sedan kommit att bli allmänt hållen. Den intressanta frågan är när och hur sådant 

skydd uppstår. Domstolen ansåg att strukturen av programmet kunde anses vara analogt till en 

sammanställning av dess algoritmer och rutiner och om dessa uppvisade tillräcklig kreativitet 

och originalitet, samt inte ansågs ligga inom mergerdoktrinen, kunde dessa skyddas.93 

 

Ovanstående dom blev dock kritiserad i det efterkommande rättsfallet Computer Associates, 

International, Inc v. Altai, Inc.,94 i vilket en ny doktrin för icke-litterära element introducerades; 

abstraction, filtration, comparison-testet. Detta test bygger på att filtrera bort uttryck som smält 

samman med idén bakom programmet, delar av programmet vilka uppkommer enbart på grund 

                                                
90 Mitel, Inc v. Iqtel, Inc., 124 F.3d 1366 (10th Cir. 1997). 
91 Halpern m.fl., 2007, s. 13 f. 
92 797 F.2d 1222 (3d Cir. 1986). 
93 Whelan Associates, Inc v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., 797 F.2d 1222 (3d Cir), cert. denied 479 U.S. 

1031,107 S. Ct. 877 (1987). 
94 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992). 
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av dess funktionssätt, scenes à faire, delar som är public domain och därför inte är skyddsbara 

samt delar vilka är nödvändiga för effektivitet. Det som blir kvar av mjukvarans struktur 

jämförs sedan mot programmet som påstås göra intrång i de immateriella rättigheterna.95 Denna 

metod har sedan dess använts i ett flertal efterföljande rättsfall.96 

 

5.2.4 Derivativa verk 
Copyright act definierar derivativa verk i 17 U.S.C. § 101 som ”a work based upon one or more 

pre-existing works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, 

motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgement, condensation, or any 

other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of 

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which as a whole, 

represent an original work of authorship, is a “derivative work.” För att ett derivativt verk ska 

uppnå upphovsrättsligt skydd måste det självständigt uppnå kravet på originalitet samt kommit 

till uttryck genom en fysisk bärare. Ett derivativt verk som uppnår kraven för upphovsrätt kan 

dock ändå göra intrång i det ursprungliga verkets upphovsrätt. För att ett sådant intrång ska 

anses föreligga måste det derivativa verket dels ha inkorporerat delar av det ursprungliga verket 

och dels vara väsentligt likt originalet till sitt helhetsintryck.97 Om det ursprungliga verket 

modifierats till den grad att det inte längre anses vara väsentligt likt originalet anses produkten 

inte längre vara ett derivativt verk och kan därför inte längre göra intrång i den ursprungliga 

upphovsrätten.98 Den kritiska bedömningen för mjukvara vilken inkorporerat delar av ett verk 

licensierat under GPL blir alltså troligtvis bedömningen om väsentlig likhet, denna 

gränsdragning kan dock vara svår att göra.99 

 

Det är svårt att dra en gräns för hur stor del av ett program som måste inkorporeras i ett nytt 

verk för att det nya verket ska anses vara derivativt av det första. Det har i praxis visats att ett 

program som delat cirka 70 % av sin kod med ett tidigare verk funnits vara derivativt och därför 

gjort intrång i upphovsrätten till det tidigare verket.100 I fallet Vault Corp. v. Quaid Software 

                                                
95 Computer Associates, International, Inc v. Altai, Inc., 982 F2d 693 (2d Cir. 1992). 
96 Se exempelvis Sega Enterprises, Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th cir. 1992); Bateman v. 

Mnemonics, Inc., 79 F.3d 1432 (11th Cir. 1996); Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., 975 F.2d 
832 (Fed. Cir. 1992). 

97 Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc., 964 F2d 965 (9th Cir. 1992), cert. denied, 507 U.S. 985, 
113 S. Ct. 1582 (1993); Castle Rock Entertainment, Inc v. Carol Publishing Group, Inc., 150 F.3d 132 (2d 
Cir. 1998). 

98 Castle Rock Entertainment, Inc v. Carol Publishing Group, Inc., 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998). 
99 Concrete Machinery Co., Inc. v. Classic Lawn Ornaments, Inc., 843 F.2d 600, 606 (1st Cir. 1988). 
100 U.S. v. Manzer 69 F.3d 222 (1995). 
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Ltd101 argumenterade kärande parten för att trots att endast 30 tecken av den totalt 50 sidor 

långa koden kopierats hade dessa 30 tecken så pass stor betydelse att detta ändå skulle innebära 

ett upphovsrättsintrång. Käranden menade alltså att koden, trots den låga kvantiteten, rent 

kvalitativt var så viktig för identiteten av programmet att detta skulle räcka för intrång. 

Domstolen avvisade denna talan men bemötte aldrig argumenten om kvaliteten av koden. Det 

var istället på grund av att programmens själva grundfunktion var totalt motsatta domstolen 

fann att det nya programmet inte kunde anses vara substantiellt likt det ursprungliga. Det finns 

alltså fortfarande en möjlighet att en domstol skulle kunna luta sig även på kvaliteten av koden 

snarare än kvantiteten av densamma. Någon typ av kvantifiering av hur stor del av koden som 

måste vara lika är därför inte möjlig att göra. 

 

En fråga som också kan aktualiseras gällande framställande av derivativa verk är ifall någon 

som skapar ett verk baserat på ett annat gör intrång i den ursprungliga upphovsmannens 

exklusiva rätt att framställa derivativa verk enligt 17 U.S.C. § 106 (2). Denna fråga tycks dock 

inte bli aktuell för de fall den ursprungliga upphovsrätten är licensierad under GPL då licensen 

uttryckligen ger licenstagaren rätt att skapa derivativa verk. 

 

5.2.5 Intrång 
Det stadgas i 17 U.S.C. § 501 (a) att var och en som handlar i strid med en upphovsmans 

exklusiva rättigheter gör intrång i dennes upphovsrätt. Trots att det inte finns ett krav på 

registrering för att en upphovsrätt ska uppstå krävs det att en sådan föreligger för att en domstol 

ska ta upp en talan om intrång. Ett undantag från denna regel är dock upphovsrätt i verk som 

publicerats i ett land, vilket är bundet av Bernkonventionen, innan det publicerats i USA, detta 

framgår av 17 U.S.C. § 411. En civilrättslig stämning gällande intrång under Copyright act 

måste, enligt 17 U.S.C. § 507 (b), inkomma inom 3 år från den tid intrånget gjordes.  

 

I ett fall där en upphovsman hävdat intrång i ett verk måste denne först visa två saker: (1) Att 

denne faktiskt äger en giltig upphovsrätt till verket och (2) att svaranden faktiskt kopierat delar 

av verket. Frågan gällande äganderätt är sällan något stort problem för käranden att visa. Frågan 

gällande bevisning av ett faktiskt kopierande kan däremot vara svårare att bevisa.102 Det ligger 

i mjukvaras natur att vara svår att förstå ifall inte källkoden bifogats, vilket typiskt sett inte görs 

                                                
101 847 F.2d 255 (1988). 
102 Halpern m.fl., 2007, s. 155. 
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om det inte handlar om en mjukvara med ett copyleft-krav.103 På grund av dessa svårigheter ser 

man istället till om svaranden haft tillgång till det ursprungliga verket samt om de båda verken 

är väsentligt lika varandra.104 

 

Det finns två sätt för en upphovsman att försöka visa att svaranden haft tillgång till verket, det 

ena är genom att peka på en stor spridning av verket till allmänheten, ett exempel på detta kan 

vara ett musikstycke som spelas på radio. Det andra sättet att visa tillgång är att visa en 

möjlighet för svaranden att tillgodogöra sig verket genom en tredje part.105 Viktigt att poängtera 

är dock att även ifall svaranden haft tillgång till verket kan denne genom att bevisa enskilt 

skapande diskvalificera talan om intrång.106 

 

Nästa steg i processen för att bedöma ett påstått intrång är att avgöra om verken är väsentligt 

lika varandra. Detta görs genom ett test i två steg, först granskas verken med hjälp av experter 

inom verkens område, vilka ser till verkets utformning och försöker hitta objektiva likheter som 

kan utgöra faktiska bevis på att svaranden kopierat upphovsmannens ursprungliga verk. Ifall 

det första testet leder till ett expertutlåtande vilket tyder på att svaranden rimligen kan ha 

kopierat det ursprungliga verket inleds den andra delen av prövningen, en subjektiv bedömning 

om väsentlig likhet. Detta andra steg använder sig inte utav experter utan baseras istället på hur 

en vanlig förnuftig person subjektivt skulle bedöma likheten mellan verken. Det första steget 

ser alltså till objektiva likheter i verkens uttryck medan det andra steget ser till subjektiva 

likheter mellan desamma.107 

 

Dessa frågor om tillgång och väsentlig likhet har ett omvänt proportionalitetsförhållande till 

varandra vilket i praktiken betyder att om överväldigande bevis för att tillgång föreligger kan 

detta sänka tröskeln angående vad som krävs för att väsentlig likhet ska anses föreligga.108 Tvärt 

om kan även slående likhet tala starkt för att dubbelskapandet inte varit slumpmässigt och därför 

sänka kraven för att tillgång ska ansetts föreligga.109 

                                                
103 Se kapitel 2.1. 
104 Litchfield v. Spielberg, 736 F.2d 1352,1355 (9th Cir. 1985), cert. denied, 470 U.S. 1052, 105 S. Ct. 1753 

(1985). 
105 Selle v. Gibb, 741 F.2d 896, 901 (7th Cir. 1984). 
106 Se Benson v. Coca-Cola Co., 795 F.2d 973 (11th Cir. 1986). 
107 Shaw v. Lindheim, 919 F.2d 1353 (9th Cir. 1990); se dock Towlers v. Sayles, 76 F.3d 579, 584 (4th Cir. 

1996); Murray Hill Publications, Inc. v. Twentieth-Century Fox, 361 F.3d 312, 318 (6th Cir. 2004), där 
domstolarna tillämpat testet på ett annat vis. 

108 Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald’s Corp., 562 F.2d 1157, 1172 (9th Cir. 1977). 
109 Murray Hill Publications, Inc. v. Twentieth-Century Fox, 361 F.3d 312, 318 (6th Cir. 2004). 
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5.3 Sammanfattning 
 
5.3.1 Upphovsrätt och hur den uppstår 
Sverige och USA har en något annorlunda syn på motiven till upphovsrättslagstiftning. I 

Sverige är konstnärens andliga skapande det centrala medan USA har en mer ekonomisk syn 

där teknologisk utveckling är det viktigaste. Till följd av detta skyddas inte enbart 

upphovsmannens ekonomiska rättigheter i Sverige utan även dennes ideella rättigheter. De 

ideella rättigheterna blir tillämpbara ifall en licenstagare skapar ett program som inte uppfyller 

kraven för nya och självständiga verk. 

 

För att en upphovsrätt ska uppstå i Sverige måste vissa krav uppfyllas. Till att börja med måste 

verket vara skapat, upphovsmannen måste alltså faktiskt ha frambringat ett verk. Verket får 

dock inte vara rent mekaniskt frambringat. Specifikt för datorprogram är att verket måste vara 

produkten av upphovsmannens egna intellektuella skapande. Vidare måste också verket uppnå 

verkshöjd. I USA, liksom i Sverige, anses mjukvara omfattas av begreppet litterära verk. För 

att litterära verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd i USA fordras att de är tillräckligt originella 

samt att de är fixerade på ett fysiskt medium. Dessa krav tycks motsvara de svenska kriterierna 

om skapande och verkshöjd. Något större krav för upphovsrättsligt skydd tycks därför inte 

finnas i varken den ena eller den andra jurisdiktionen. I USA finns dock utöver reglerna om 

originalitet och fixering vissa regler om publikation. Dessa regler kommer dock inte förhindra 

erkännande av upphovsrätter vilka uppstått i Sverige och kommer därför inte påverka vår 

situation. 

 

Den amerikanska upphovsrätten, till skillnad från svensk upphovsrätt, ger visst skydd för icke-

litterära upphovsrätter. Detta skydd kan aktualiseras i situationer där själva strukturen och 

ordningsföljden hos mjukvarans kod är så kreativt uppbyggd att ensamt uppnår 

originalitetskravet. Icke-litterära upphovsrätter tycks vara svåra att förutse och därför också 

svåra att förhålla sig till. Detta gäller särskilt i internationella situationer mellan en part i USA 

och en part från ett land som Sverige, inom vilket denna typ av upphovsrätt inte tillämpas. 
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5.3.2 Derivativa eller nya och självständiga verk 
GPL-licensens definition av modifierade program och program baserade på licensierade 

program är beroende av att det ska krävas tillåtelse från upphovsmannen enligt tillämplig 

lagstiftning. Inom den svenska upphovsrätten innebär det att den som använder kod från ett 

licensierat program för att skapa något som enligt 4 § 1 st. URL skulle vara att anse som en 

bearbetning av originalprogrammet, och därigenom också en beroendeupphovsrätt, skulle få 

sitt program automatiskt bundet av GPL-licensen. För att detta ska vara fallet måste det nya 

programmet bedömas ha behållit den inneboende identiteten av originalprogrammet. 

 

Om någon skulle använda delar av källkod från ett program vilket är licensierat under GPL för 

att lösa vissa funktioner inom ramen för sitt egna program skulle en bedömning måsta göras för 

huruvida det nya programmet uppfyller kraven på verkshöjd, samt om det nya verket endast i 

mindre omfattning bearbetats eller om det präglats av skaparens individualitet. Det som blir 

centralt för ifall verkshöjd ska anses finnas är om programmet anses vara upphovsmannens 

egna intellektuella skapelse samt om ett flertal personer skulle anse att programmet, vid en 

helhetsbild, anses ägnat att uppfattas på ett annat sätt än originalprogrammet.  

 

Vid denna bedömning spelar det av naturliga skäl stor roll vad det är för program som skapats, 

hur stor den totala mängden kod som använts, hur stor del av denna kod som tagits från 

originalprogrammet samt vilken funktion den lånade koden fyller. Skulle koden varit tagen från 

en sökmotor och sedan använts för att skapa en ny sökmotor där funktionen av den lånade koden 

är själva sättet sökmotorn letar efter den information som sedan presenteras för användaren 

kanske det inte skulle vara fråga om ett nytt och självständigt verk då originalprogrammets 

inneboende identitet knappast kan anses förändrats. Om någon däremot lånat samma del kod 

som i ovanstående exempel men istället använt det inom ramen för ett datorspel för att lösa 

funktionen att snabbt kunna söka reda på vissa föremål i spelkaraktärens förråd skulle det nog 

kunna anses som att helhetsbilden av programmet var att anse så skilt från originalprogrammet 

att detta var att anse som något nytt och självständigt i enlighet med 4 § 2 st. URL. 

 

Den amerikanska upphovsrätten ställer upp två krav för att ett verk ska anses vara derivativt. 

Det första kravet är att programmet ska innehålla delar av det tidigare verket och det andra 

kravet är att det nya verket måste vara väsentligt likt ursprungsverket i sitt helhetsintryck. 

Utifrån detta tycks den svenska och amerikanska bedömningen av derivativa verk närmast 
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identisk, skillnader står dock att finna genom amerikansk praxis och genom jurisdiktionens 

bedömning av intrångsfrågor. 

 

Amerikansk praxis på området har klargjort att ifall ett program är åtminstone till 70 % identiskt 

med ett annat gör det intrång i det ursprungliga programmets upphovsrätt ifall inget licensavtal 

föreligger. Det efterkommande programmet är alltså att ses som derivativt. Denna gräns på 70 

% är dock högt ställd och något exakt svar på var den lägsta nivån ligger står inte att finna. Det 

har också förts argument i amerikansk domstol att själva kvaliteten på koden som använts bör 

vara det centrala. Den amerikanska domstolen bemötte dock aldrig detta argument och lämnade 

därigenom frågan öppen för spekulation. Det kan tyckas rimligt att både kvaliteten och 

kvantiteten av kod från ett annat program som använts vid skapande av ett nytt program bör 

vägas in vid en bedömning av intrång. Bägge dessa faktorer bör därför tas i beaktan vid 

skapande av ett nytt program där man använder delar av kod från ett redan befintligt program. 

 

En ytterligare faktor som skiljer den amerikanska upphovsrätten från den svenska 

upphovsrätten är testet om tillgång och väsentlig likhet vid påstått intrång. Eftersom att 

faktorerna i detta test står i omvänt proportionalitetsförhållande till varandra och tillgång i de 

flesta fall gällande program licensierade under GPL kan presumeras på grund av de stora 

spridningsmöjligheterna licensen medför kan detta test sänka kraven för domstolen att finna att 

väsentlig likhet föreligger. 

 

Gällande bedömningen om väsentlig likhet föreligger skiljer sig också metoderna mellan 

Sverige och USA. I Sverige utgår domstolen ifrån hur verket är ägnat att uppfattas samt hur 

verkat de facto hade uppfattats av ett flertal personer. I USA görs en bedömning om väsentlig 

likhet i två steg där en grupp experter på området först får uttala sig och sedan görs en 

bedömning om hur en vanlig förnuftig person skulle uppfatta verket. Den första delen av det 

amerikanska testet syns särskilt väl lämpat för situationer som är väldigt tekniska och där viss 

branschkunskap krävs för att göra en rimlig bedömning av frågan, vilket också är fallet gällande 

källkod. 

 
6 Avslutande analys 
 
6.1 Skillnader och likheter 
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6.1.1 Forum, lagval och verkställande 
På den internationella privat- och processrättens område syns tydliga skillnader mellan de båda 

jurisdiktionerna. De svenska reglerna om forum och lagval är väldigt förutsägbara och skapar 

på så vis en trygghet för bägge parter. De kaliforniska reglerna är mycket mer 

situationsberoende och därför inte alls lika förutsägbara. De är dock väldigt flexibla och ger 

parterna stort utrymme att argumentera för sin sak.  

 

Det finns vissa teoretiska möjligheter att få en utländsk dom erkänd i både Sverige och i 

Kalifornien. Dessa möjligheter tycks dock vara ytterst begränsade i Sverige och en part bör nog 

förbereda sig på att väcka ny talan i Sverige ifall denne vill få en verkställbar dom inom 

jurisdiktionen. De kaliforniska reglerna för erkännande ger i jämförelse med de svenska en 

betydligt större möjlighet för verkställande men även här kan det vara svårt att förutse hur den 

kaliforniska domstolen kommer att bedöma fallet. 

 

6.1.2 Avtalsrätt 
Sverige och Kalifornien tillämpar båda principen om anbud och accept. I Kalifornien krävs 

dock även så kallad consideration för att ett avtal ska vara giltigt. Kraven för consideration är 

emellertid så lågt ställda att det inte kommer att skapa något problem för bundenhet. Eftersom 

att någon uttrycklig accept troligtvis inte lämnas vid ingående av ett licensavtal likt GPL 

kommer dock alternativa metoder för bundenhet vara mer centrala i denna fråga. 

 

Både Kalifornien och Sverige tillämpar avtalsbundenhet genom konkludent handlande. Sättet 

för att bedöma frågan är dock inte detsamma i de bägge jurisdiktionerna. I Sverige ser 

domstolen mer till parternas egna uppfattningar kring bundenhet medan de Kaliforniska 

reglarna fokuserar mer på hur en utomstående person hade uppfattat situationen. 

 

När det gäller wrap-avtal är deras tillämplighet i Sverige inte prövad i domstol och rättsläget 

kring dem är därför oklart. I Kalifornien finns en tydlig praxis när det kommer till wrap-avtal 

vilken ger stor förutsägbarhet gällande när de anses vara bindande och inte. 

 

I den svenska avtalsrätten är standardavtal specialreglerade och denna reglering kan i vissa fall 

innebära problem med införlivande av GPL. I Kalifornien finns dock ingen särskild reglering 

för standardavtal och dessa kommer därför att införlivas precis som vilket avtal som helst. 
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6.1.3 Immaterialrätt 
De svenska och amerikanska immaterialrättsliga reglerna liknar varandra till stor del när det 

gäller hur skydd uppstår samt vad som är skyddsvärt. Vissa skillnader i skyddsomfånget är dock 

tydliga i och med det svenska skyddet för ideella rättigheter vilket inte har någon motsvarighet 

i USA. Utöver detta finns på den amerikanska sidan skyddet för icke-litterära upphovsrätter 

vilket inte finns i Sverige. 

 

Gällande frågan om vad som är att anse som ett derivativt verk eller som ett nytt och 

självständigt verk blir frågan om självständig identitet i det nya programmet den centrala i 

bägge jurisdiktionerna men bedömningen av detta görs på något olika sätt. I Sverige utgår 

bedömningen från hur ett flertal vanliga personer skulle bedöma frågan medan de amerikanska 

domstolarna utgår ett tvådelat test där först experter på området får uttala sig följt av hur en 

vanlig förnuftig person skulle bedöma frågan. 

 

I USA finns också en del praxis på området som kan vara vägledande i situationer som till 

exempel fall där andelen kod från ursprungsprogrammet överstiger 70 %. Amerikansk praxis 

öppnar också för en bedömning där kvaliteten av koden bedöms istället för kvantiteten av 

densamma. 

 

USA har också ett upphovsrättsligt skydd för icke-litterära verk där struktureringen av koden i 

ett program kan anses skyddsvärd ifall den är tillräckligt originell. Detta är ett skydd som inte 

kan återfinnas i svensk lagstiftning. 

 

6.2 Vad beror skillnaderna på? 
 
6.2.1 Forum, lagval och verkställande 
De svenska och kaliforniska reglerna gällande forum, lagval och verkställande är väldigt olika. 

Den mest uppenbara anledningen till att de ser så annorlunda ut är Sveriges medlemskap i EU 

som medfört Romförordningarna. Det står dock klart att även den svenska nationella 

lagstiftningen i 10 kap. RB skiljer sig avsevärt från de kaliforniska reglerna. Detta beror 

troligtvis på att Sverige är ett civil law-land medan USA tillämpar common law. Faktum är att 

USAs common law-system är så baserat på praxis att det sannolikt skulle fungera även om all 

lagstiftning plockades bort. Detta förklarar varför den amerikanska lagstiftningen är så öppen 

för argumentation i kontrast till det mer mekaniska rättssystemet som tillämpas i Sverige. 
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Traditionen i civil law-länder som Sverige har istället varit en där lagen ska vara den 

huvudsakliga rättskällan och har därför ställt krav på förutsebarhet och tydlighet i lagtexten. 

 

6.2.2 Avtal 
De största skillnaderna gällande avtalsrätten mellan länderna tycks, likt ovan, vara en produkt 

av skillnader i själva rättsordningarna där Kalifornien har ett friare synsätt med mindre konkret 

lagstiftning och mycket praxis. Kravet på consideration är en gammal kvarleva som finns i flera 

common law-länder men är så brett hållen i Kalifornien att det inte kommer åsamka några 

problem gällande GPL.110 

 

Förutom att USA som land tillämpar common law vilket leder till en större del praxis än civil 

law så är USA också ett populärt land att tvista i. Detta kan vara en av anledningarna till att 

USA, till skillnad från Sverige, har praxis gällande frågor som wrap-avtals giltighet eller 

giltigheten av GNU GPL. 

 
6.2.3 Immaterialrätt 
Skillnaderna mellan den svenska och amerikanska immaterialrätten kan till stor del hänföras 

till de bakomliggande syftena till upphovsrätt i de bägge länderna. I Sverige är motiven till 

upphovsrätten till stor del att främja det konstnärliga skapandet i samhället. I USA är däremot 

syftet med upphovsrätten snarare av kommersiell natur och syftar mer på att driva den 

teknologiska utvecklingen framåt. Detta syns tydligt i frågan om skyddsomfång där den svenska 

upphovsrätten innefattar ett skydd för ideella rättigheter, vilket saknas i USA. Även när det 

kommer till den icke-litterära upphovsrätten i USA kan denna hänföras till mer teknologiska 

verk så som mjukvara. 

 

Likt avtalsrätten påverkas även de immaterialrättsliga frågorna av den stora mängd praxis som 

uppstår i USA till följd av common law-systemet förenat med villigheten från parter att tvista 

inom denna jurisdiktionen. I Sverige finns endast ett fall från HD vilket diskuterar metoden för 

att särskilja derivativa verk från nya och självständiga verk. 

 

6.3 Hur kan man undvika problem? 
 

                                                
110 Se exempelvis Dyer's case (1414) 2 Hen. V, fol. 5, pl. 26 om consideration i England redan år 1414. 
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6.3.1 Forum, lagval och verkställande 
För att undvika eventuella problem gällande forum och lagval bör parten som väcker talan tänka 

på ett antal frågor innan denne bestämmer sig för var talan ska väckas. Till att börja med bör 

parten undersöka regelverken för de bägge jurisdiktionerna för att se ifall denne verkligen har 

något val gällande vilket forum denne kan tvista i. Om det framkommer att parten har möjlighet 

att tvista i bägge jurisdiktionerna bör denne skapa en strategi baserad på vad syftet med tvisten 

är. Om syftet med tvisten skulle vara exempelvis att erhålla ett skadestånd från motparten som 

befinner sig, och har sina tillgångar, i Sverige vore en dom i USA till liten nytta eftersom att 

denna inte kommer erkännas i Sverige och processen kommer därför behöva drivas en gång till 

för att nå effekt. 

 

För de fall tvisten hamnat i ett lands domstol men en part önskar att denna domstol ska tillämpa 

det andra landets lag bör viss vikt läggas vid att domstolen inte känner denna lag lika väl som 

sin egna. 

 

6.3.2 Avtal 
De avtalsrättsliga problem som finns kring GNU GPL är främst kopplade till den svenska 

lagstiftningen och bristen på praxis inom jurisdiktionen. Det är inte helt enkelt att förutse hur 

de svenska domstolarna skulle resonera kring wrap-avtal, införlivande av standardvillkoren 

eller licensens giltighet som helhet. Det finns inga egentliga sätt att undvika problemet att 

domstolen kan ogiltigförklara licensen i sin helhet, detta tycks dock vara ett osannolikt scenario. 

Det är istället troligare att domstolen kan välja att inte införliva vissa av de mer tyngande 

klausulerna i avtalet, exempelvis copyleftklausulen eller uppsägningsklausulen. För att undvika 

detta bör extra noggrannhet läggas vid att efterleva de svenska reglerna för standardavtal. Det 

kan också vara fördelaktigt att vid licensiering särskilt lyfta fram dessa klausuler för sin motpart 

och på detta sätt försäkra sig om att denne är medveten om dess innebörd. Eftersom att wrap-

avtal har en något osäker ställning inom den svenska avtalsrätten bör dessa undvikas som 

primärt sätt för avtalsingående. Eftersom att licensen accepterats i amerikansk praxis 

tillsammans med samtliga mekanismer för avtalsbundenhet som diskuterats ovan tycks inga 

större avtalsrättsliga problem föreligga gällande licensen. På grund av de stora 

spridningsmöjligheterna för mjukvara genom internet bör dock även en part baserad i 

Kalifornien överväga att även uppfylla de avtalsrättsliga kraven i andra jurisdiktioner om de 

vill kunna tillvarata sina intressen på ett adekvat sätt. 
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6.3.3 Immaterialrätt 
Det är inte helt enkelt att svara på hur en upphovsman kan undvika problem vid de fall att denne 

skapat ett verk baserat på ett annat. Den centrala frågan i både Sverige och USA är den om det 

nya programmets inneboende identitet och hur denna uppfattas av andra. Det är viktigt att 

exempelvis en svensk upphovsman även tar de upphovsrättsliga reglerna i andra länder i 

beaktan när denne skapar ett program eftersom att en tvist kan uppstå i en annan jurisdiktion. 

Det gäller därför för en person som vill skapa ett eget program baserat på kod från redan 

befintlig mjukvara att iaktta stor försiktighet, se till att koden inte överstiger åtminstone 70 % 

av programmet, inte låna delar av koden som kvalitetsmässigt skulle kunna anses innehålla det 

tidigare programmets identitet samt vara noga med att det nya programmets inneboende 

identitet verkligen skiljer sig från det tidigare programmets. 

Ett säkert sätt att undvika upphovsrättsliga problem när en person vill skapa ett program med 

kod från ett tidigare program licensierat under GPL är att inte sprida programmet. Eftersom att 

licensen träder ikraft först när det nya programmet sprids. Detta kan vara särskilt användbart 

för företag som skapar mjukvara för sina interna system. 

 

6.4 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan sägas att GNU GPL är en licens skapad av ideologiska skäl på 1980-

talet som håller och används än idag. Den kan dock anses vara lite trubbigare än vad den ger 

sken av vid första anblick. En person som vill använda kod från ett licensierat program är inte 

helt bunden till att följa licensen utan kan, vid skapandet av ett nytt och självständigt verk, 

undvika bundenhet. Med detta sagt har varken licensens giltighet eller förmåga att binda 

program baserade på GPL-licensierade program prövats i Sverige och rättsläget är därför oklart. 

Mycket lite är också skrivet om detta i den juridiska litteraturen vilket ytterligare styrker 

uttalandet ovan. I Kalifornien har dock denna typ av frågor testats i domstol där licensen funnits 

vara bindande. Där framstår dock frågor som forum och lagval vara något oförutsägbara och 

någon garanti för talerätt eller vilket lands lag som kommer tillämpas står inte att finna. Centralt 

för bägge rättsordningarna är frågan om ett nytt verks inneboende identitet och ingen av 

rättsordningarna har något tydligt svar på när så är fallet. Programmerare bör därför vara fortsatt 

försiktiga med att använda GPL-licensierad källkod i sina egna program i både Sverige och 

Kalifornien.  
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