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1 Inledning 
 

Inledningsvis refereras sakomständigheter som de framställts i en dom i amerikansk domstol. 

Omständigheterna är snåriga, och i framställningen förekommer många namn på användare och 

företag. Kärnfrågan är dock vilken typ av upphovsrättigheter moddar är, och vem som är 

upphovsrättsinnehavare.1 

 

Dataspelet Defence of the Ancients (DotA) skapades i en world editor som tillät spelare att fritt 

skapa och redigera kartor, modeller och karaktärer i Blizzard Entertainments (Blizzard) spel 

Warcraft III. Dessa kartor kunde sedan delas online, så att andra spelare kunde spela på den nya 

kartan. DotA skapades 2002 av en spelare som kallade sig Eul, och med honom utvecklades 

spelets grunder. Eul låste spelet så att andra moddare och spelare inte kunde redigera vissa 

element, vilket var nödvändigt eftersom koden till Warcraft III var open source.2 Open source 

innebär bland annat att koden måste göras tillgänglig och att användare ska ha rätt att nyttja 

koden genom att modifiera eller omarbeta den.3  

 

Efter ett par år slutade Eul uppdatera DotA och släppte modden fri, vilket gav hela Warcraft 

III-gemenskapen möjlighet att utveckla spelet. I samband med att han gjorde detta skrev Eul ett 

foruminlägg där han förklarade att: ”Från och med nu är DotA open source. Den som vill släppa 

en version av DotA får göra det utan mitt medgivande, jag ber bara om ett omnämnande i listan 

över medverkande till din karta.”.4 

 

När Eul öppnat modden för allmänheten tog en annan spelare vid, och spelet vidareutvecklades 

från 2003 av Guinsoo, som till skillnad från Eul samlade idéer och skapelser från andra spelares 

moddar och sammanförde dessa. Guinsoo utvecklade dock inte spelet genom att använda Euls 

kartor, han valde istället att använda en karta som kallades DotA Allstars, som två fortfarande 

oidentifierade spelare hade utvecklat från Euls ursprungliga karta. Guinsoos version av DotA 

                                                 
1 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, (N.D. Cal. 

May 16, 2017); Tan s. 969. 
2 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 3 (N.D. 

Cal. May 16, 2017); Tan s. 969. 
3 St. Laurent, 2004, 8.  
4 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 3 (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
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blev den mest spelade efter att Eul slutade utveckla spelet och likt Eul höll Guinsoo sina 

versioner av DotA låsta.5  

 

När Guinsoo beslutade sig för att sluta utveckla spelet lämnade han ansvaret till Neichus, som 

hade hjälpt honom att utveckla spelet. Neichus i sin tur tog hjälp av Icefrog, som snart tog över 

tyglarna helt när Neichus bestämde sig för att sluta. Icefrog utvecklade inte spelet helt på egen 

hand, utan likt Guinsoo tog han hjälp av spelets numera breda skara fans för att föra 

utvecklingen framåt. Exempelvis utvecklade en spelare med alias Pendragon en site för fans 

som han kallade Dota-allstars.com, som kom att bli viktig för spelets spridning.6 

 

När dataspelsutvecklaren S2 Games 2006 anställde Icefrog för att arbeta på ett spel de kallade 

Heroes of Newerth, som byggde på samma koncept som DotA, togs spelet från att vara en mod 

till att få en helt egen plattform.7 Förutom Heroes of Newerth utvecklade Riot Games spelet 

League of Legends, spelutvecklaren Valve utvecklade DotA 2 och Blizzard annonserade lite 

senare ett spel som kom att kallas Heroes of the Storm. 8  Kriget om de DotA-inspirerade 

plattformsspelen, vilka kom att kallas Multiplayer Online Battle Arena9, slutar dock inte där. 

Spelen var inte bara lika varandra som koncept, Riot Games anställde också tidigare DotA-

utvecklare i form av Guinsoo, medan Valve rekryterade Eul, och senare Icefrog när han 

lämnade S2 Games. Dessutom köpte Valve Euls och Icefrogs upphovsrätter, och Riot Games 

köpte Guinsoos rättigheter till DotA, men Riots games rättigheter överfördes senare till Blizzard 

i en förlikning.10  

 

De omständigheter som redogjorts för ovan är alltså bakgrunden till ett mål som avgjordes i 

domstol våren 2017. Fallet illustrerar problematiken som uppstod när en mod som skapats i 

Warcraft III blev så populär att flera företag ville nyttja upphovsrätterna kommersiellt. 

Rättsläget är snårigt, och frågan är vem som egentligen innehar upphovsrätterna och vad 

Blizzard kunde ha gjort annorlunda för att undvika konflikten och själva kapitalisera på DotA. 

                                                 
5 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 4 (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
6 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 5 (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
7 http://www.ign.com/articles/2009/09/02/s2-games-announces-heroes-of-newerth. 
8 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 5 (N.D. 

Cal. May 16, 2017); https://blizzard.gamespress.com/Search/Results?searchtext=heroes+of+the+storm+2015 
9 Leith, 2017, 102. 
10 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 5 (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
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I uppsatsens olika kapitel återkommer fallet om frågan var aktuell, för att synliggöra vad 

domstolen gjorde för bedömningar och för att sätta rättsläget i perspektiv. 

 

2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida en mod till ett dataspel omfattas av amerikansk 

upphovsrätt samt vem som innehar rättigheterna till ett sådant användarskapt verk. Vidare är 

syftet att utreda huruvida sådana upphovsrättigheter kan transfereras genom ett savtal, och vad 

som krävs för att ett sådant ensidigt upprättat avtal online ska vara giltigt i den amerikanska 

rättsordningen. 

 

3 Metod, material, avgränsningar och disposition 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer amerikanska rättskällor att användas för att försöka 

besvara rättsfrågorna uppställda i syftet. Detta åstadkoms genom att analysera och tolka de 

rättskällor som domstolen är bunden att följa. Denna rättskällehierarki samt hierarkin mellan 

domstolar kommer att beskrivas senare i detta avsnitt. 

 

I det här fallet finns domstolsavgörandet mellan Blizzard Entertainment v. Lilith Games, för 

vilket sakomständigheterna redogjorts ovan. Fallet avgjordes av en district court i Kalifornien 

och rättsfrågorna som behandlas av domstolen har mycket gemensamt med de som ska utredas 

i denna uppsats. Alla rättsfrågor som ställts upp i syftet besvaras dock inte av domstolen, som 

dessutom är lägsta instans.11 Domstolsavgörandet ska därmed främst ses som ett pedagogiskt 

verktyg för att visa på rättstillämpningen och andra rättskällor kommer användas för att 

redogöra för rättsläget och de rättsliga regler som sedan tillämpats i fallet. Fallet behandlar inte 

heller alla rättsfrågor som utreds i denna uppsats, varför delar av utredningen inte kan förklaras 

med hjälp av avgörandet. 

 

De frågor som ska utredas är vem som innehar vilka upphovsrättigheter och hur dessa kan 

behandlas av ett företag som säljer dataspel som kan modifieras. För att göra detta kommer 

amerikanska rättskällor användas för att förklara vem som innehar vilka upphovsrättigheter 

samt vad dessa innebär. Utöver det utreds huruvida upphovsrättigheterna kan överföras från de 

                                                 
11 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
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som modifierar spelet till företaget som skapat spelet, för att förhindra att konkurrenter 

kapitaliserar på modden, eller för att företaget ska kunna kapitalisera på den. Vidare utreds 

huruvida ett avtal som överför upphovsrättigheter från moddare till spelutvecklare kan vara 

gällande mellan företaget och användaren.  

 

 Det amerikanska rättssystemet 

I amerikansk rätt analyseras främst rättspraxis, där tidigare domar studeras i syfte att utröna 

vilka regler som gäller och applicera dessa på liknande fall. I detta system, som kallas common 

law, skapar inte domare lag likt en lagstiftare, utan löser fall de får, varpå andra domstolar blir 

bundna att följa principerna som ligger till grund för besluten.12 Domstolarna besvarar alltså 

inte hypotetiska frågor, utan håller sig till de frågor som aktualiseras i varje enskilt fall.13 Både 

rättsvetare och domstolar kan bestämma att en annan rättsregel än den som använts bättre 

beskriver det resultat som uppnåtts och i sådana fall ger den regeln bättre uttryck för lagen. 

Lagen utgörs av vad domare gör och bestämmer, och för att hitta rätt, principer och regler 

analyseras avgjorda fall. Den rätt, de principer och de regler som utrönas kan sedan användas 

för att avgöra nya fall.14 En äldre dom är bindande för domstolen om fakta och problematik i 

målen är lika, och om lösningen på problematiken var nödvändig i det första domstolsbeslutet. 

Domstolen förväntas också granska tidigare domar som inte är bindande, men där 

omständigheter och problematik liknar det aktuella fallet i så stor utsträckning att en rättslig 

princip eller sunda och övertygande resonemang kan påverka utgången i målet.15 

 

Det amerikanska rättssystemet är dock inte begränsat till rättspraxis. Det finns både federala 

stadgar och statspecifik lagstiftning som kan göras gällande i olika fall. Dessa stadgar och lagar 

är av stor vikt och tillämpas av domstol, men det finns ingen ambition att lagstiftningen ska 

kunna appliceras på alla juridiska problem. Syftet är istället att skapa ny rätt, fylla i eventuella 

hål i lagstiftningen, eller att ändra domstolsbeslut. Domstolen tolkar sedan lagstiftning och 

applicerar den, varpå andra domstolar sedan i liknande fall tillämpar och tolkar domen snarare 

än lagstiftningen.16 

 

                                                 
12 Gordley, 2000, 1817; Farnsworth, 2010, 58. 
13 Mersky, Dunn, 2002, 5; Farnsworth, 2010, 49. 
14 Gordley, J, 2000, 1817–1818. 
15 Mersky, Dunn, 2002, 6. 
16 Mersky, Dunn, 2002, 7–8. 
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Stiftad lag är ibland i behov av tolkning. För att tolka lagstiftning kan både domstolar och 

rättsvetare vända sig till lagstiftningsförfarandets historia, där motiven till lagen anges. Vilken 

vikt lagstiftningsförfarandets bakgrund ska tillmätas är omtvistat, men motiven bakom 

lagstiftningen används frekvent av både domare och andra aktiva jurister i USA.17 

 

 Domstolshierarki 

På grund av hur både stiftad lag och common law tillämpas i USA är det av stor vikt att förstå 

hur domstolar förhåller sig till varandra, framförallt för att förstå vilken betydelse en dom ska 

tillmätas. Domstolsväsendet är tudelat och består å ena sidan av statliga domstolar och å andra 

sidan av federala domstolar. De statliga domstolarna regleras inte av något enhetligt system, 

utan ser olika ut i olika stater. Generellt finns det två eller tre olika nivåer i de statliga 

domstolsväsendena, med en första instans av trial courts,18 en eventuell appellate court19 och 

en högsta appellate court20.21 I vissa fall har också United States Supreme Court (Supreme 

Court) möjlighet att granska domar från de statliga domstolarna.22 

 

De federala domstolarna utgörs av tre nivåer, där första instans är district courts. Det finns över 

90 district courts och det finns allt mellan en och fyra district courts i varje jurisdiktion. Domar 

från district courts överklagas till United States Court of Appeals (circuit courts) i den circuit i 

vilken district courten är belägen. Det finns tolv circuits och en trettonde särskild circuit som 

granskar fall från specialdomstolar. Den sista instansen är Supreme Court. Hit överklagas 

domar från circuit courts och i sällsynta fall även domar från district courts. På grund av 

begränsningar i vad Supreme Court granskar är circuit courts i praktiken den sista instansen i 

många federala mål.23 I ninth circuit är domstolens beslut bindande både för sig själv och de 

district courts som ingår i den geografiska regionen, varför rätt endast kan ändras antingen 

genom lagändringar, ett beslut från Supreme Court eller ett beslut att ändra praxis en banc, 

vilket innebär att alla domare i circuit court måste närvara.24 

 

                                                 
17 Mersky, Dunn, 2002, 7. 
18 Ofta kallad ”Superior Court”, ”Circuit Court” eller ”Courts of Common Pleas”. 
19 Dessa finns i 40 delstater och kallas vanligtvis ”Courts of Appeal” eller ”Appellate Courts”. 
20 I de flesta stater kallas den högsta appellationsdomstolen ”Supreme Court”, i denna uppsats refererar 

begreppet dock till den högst stående federala domstolen, ”United States Supreme Court”. 
21 Farnsworth, 2010, 44–45; Se också Mersky, Dunn, 2002, 31. 
22 Farnsworth, 2010, 46–47. 
23 Farnsworth, 2010, 45–46; Se också Mersky, Dunn, 2002, 31. 
24 Shatz, 2008, 70–71.  
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För att beskriva skillnaden i jurisdiktion mellan det statliga och det federala domstolsväsendet 

är det enklast att beskriva vad de federala domstolarna har jurisdiktion över. De federala 

domstolarna har domsrätt endast i frågor de tilldelats jurisdiktion, all annan domsrätt finns i de 

statliga domstolarna. De federala domstolarnas jurisdiktion kan vara exklusiv eller icke-

exklusiv. I brottmål har federal domstol domsrätt vad gäller federalt lagstiftade brott. I 

civilrättsliga angelägenheter är jurisdiktionen större och kan delas upp i tre delar. Den första är 

fall där USA är en part i målet, den andra är fall som behandlar federal lagstiftning och det 

tredje är fall där parterna är medborgare i olika stater, inklusive andra nationer och den 

omtvistade summan överstiger ett visst belopp.25 

 

Upphovsrätt är en federal angelägenhet och det federala domstolsväsendet har exklusiv 

domsrätt i upphovsrättsliga frågor.26 Högsta instans är därför Supreme Court, men denna är 

begränsad, bland annat genom att den bara dömer i för rättstillämpningen viktiga fall,27 vilket 

är väldigt få årligen.28 Av den anledningen kan den juridiska utredningen i detta fall inte 

begränsas till avgöranden i Supreme Court, utan måste utvidgas också till lägre instanser, 

framförallt circuit court. 

 

 Val av circuit court 

I uppsatsen utreds gällande rätt i United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (ninth 

circuit). Den geografiska jurisdiktionen för ninth circuit utgörs av distrikten Alaska, Arizona, 

Guam, Hawaii, Idaho, centrala Kalifornien, östra Kalifornien, norra Kalifornien, västra 

Kalifornien, Montana, Nevada, Nordmarianerna, Oregon, östra Washington och västra 

Washington.29 Att utredningen omfattar ninth circuit beror på att dataspel i stor utsträckning 

produceras och publiceras där, eftersom många av branschens stora amerikanska företag är 

belägna i Kalifornien och Washington.30 

 

Den federala upphovsrättsliga lagstiftningen ska tillämpas på upphovsrättsliga verk och ingen 

common law eller state laws ska tillämpas om den motsäger den federala 

                                                 
25 Farnsworth, 2010, 47–48. 
26 Farnsworth, 2010, 48. 
27 Likt Sveriges Högsta Domstol kan Supreme Court inte döma i alla mål, utan måste utfärda ett 

prövningstillstånd. 
28 Farnsworth, 2010, 50. 
29 Mersky, Dunn, 2002, 41. 
30 Activision, Headquarters, [https://www.activision.com/company/locations/santa-monica ]; EA, Headquarters, 

[https://www.ea.com/about]; Microsoft, Headquarters, [https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/]. 
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upphovsrättslagstiftningen.31 Detta utgör dock inget hinder för att tillämpa statlig lagstiftning 

som inte är ekvivalent med de exklusiva rättigheter som stadgas i den federala 

upphovsrättslagen.32 Ett exempel på rättigheter som inte är ekvivalenta är sådana som uppstår 

till följd av ett kontrakt. 33  För att bedöma huruvida statlig lagstiftning kan användas har 

domstolarna i ninth circuit nyttjat ett tvåstegstest, där första delen ämnar avgöra huruvida 

föremålet för lagen faller inom upphovsrättens omfattning eller ej, och andra delen avgör 

huruvida rättigheterna enligt den statliga lagen är ekvivalent med de exklusiva rättigheter som 

stadgas i den federala lagstiftningen.34 

 

Det faktum att uppsatsen utgår från ninth circuit innebär inte att domar från andra delar av 

landet saknar betydelse. Trots att varken district court eller court of appeal i ninth circuit är 

formellt sett bundna att följa domar som avkunnats i andra jurisdiktioner kan dessa citera och 

ta hjälp av sådana domar, särskilt om domen är övertygande. 35  När domar från andra 

jurisdiktioner analyseras ska hänsyn tas till huruvida argumentationen är övertygande, men 

också den geografiska lokaliseringen av domstolen, vem som fört argumentationen och hur 

domen mottagits av akademiker. 36  I denna uppsats förekommer därför domar från olika 

jurisdiktioner om vägledande domar från Supreme Court eller appelate court i ninth circuit 

saknas, eller om domen är övertygande. 

 

 Rättskällehierarki 

Utöver denna hierarki mellan domstolar sorteras materialet in i primärkällor och 

sekundärkällor. Primärkällor utgörs av statligt utfärdade rättsliga instrument. Dessa utgörs av 

yttranden från domstolar, domstolsavgöranden, konstitutioner, stadgar, lagstiftning och regler 

och yttranden från administrativa regeringsorgan. Sekundärkällor utgörs av uttalanden om 

                                                 
31 17 U.S.C. § 301 (a) (2016). 
32 Freedman v. Select Info. Sys., Inc., No. C-82-6448, 1983 WL 270, 4 (N.D. Cal. Jan. 31, 1983); se också Sears, 

Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 232–33, 84 S. Ct. 784, 789, 11 L. Ed. 2d 661 (1964); Compco 

Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237–238, 84 S. Ct. 779, 782, 11 L. Ed. 2d 669 (March 9, 

1964). 
33 Freedman v. Select Info. Sys., Inc., No. C-82-6448, 1983 WL 270, 4 (N.D. Cal. Jan. 31, 1983); Montz v. 

Pilgrim Films & Television, Inc., 649 F.3d 975, 980–81 (9th Cir. 2011). 
34 Laws v. Sony Music Entm't, Inc., 448 F.3d 1134, 1137–38 (9th Cir. 2006). 
35 Mersky, Dunn, 2002, 6, 8–9; Farnsworth, 2010, s. 88; Se exempelvis Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. 

Ass'n, 121 F.3d 516, 519–20 (9th Cir. August 31, 1997), amended, 133 F.3d 1140 (9th Cir. 1998) (appellate 

court i ninth circuit tar ledning från samt citerar sin motsvarighet i first och second circuit.); Se också 

DeFontes v. Dell, Inc., 984 A.2d 1061, 1072 (R.I. 2009) (Supreme Court of Rhode Island hänvisar till en 

dom av appellate court i seventh circuit.). 
36 Mersky, Dunn, 2002, 6. 
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lagen i syfte att tolka, förklara, finna eller utveckla den. Exempel på sekundärkällor är 

avhandlingar, laggranskande artiklar, annoteringar och kommentarer.37  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte måste stadgar, relevanta domar38 från relevanta domstolar39 

och rättsvetenskap analyseras. Urvalet av material kategoriseras och rangordnas hierarkiskt. 

Som nämnts ovan finns olika hierarkier i både domstol och rättskällor.40 När källor rangordnas 

har primärkällor företräde, men sekundärkällor sorteras inte bort. Dessa används med fördel för 

att förklara ett begrepp eller en företeelse, och kan därför användas i flera fall, ensamt eller i 

samband med en primärkälla. Materialet som används är alltså i första hand stadgan, lagtexten 

eller rättsfallet som det står att finna. Ibland har juridiska eller faktiska frågor dock inte 

behandlats av högsta instans, och ibland heller inte av andra instans, varför domar från alla 

instanser kan ha relevans. 

 

Valet att utreda amerikansk rätt motiveras av att den amerikanska marknaden för dataspel41 är 

stor, och att den är viktig för svenska bolag.42 Många av branschens stora företag är också 

belägna i USA,43 vilket resulterar i stora mängder rättspraxis. 

 

 Språk och översättningar 

När utländsk rätt behandlas i en uppsats författad på svenska uppstår inte sällan svårigheter med 

översättning av juridiska termer och begrepp. Problematiken kan exempelvis utgöras av att ett 

amerikanskt juridiskt begrepp inte har någon motsvarighet i Sverige, eller att det motsvarande 

svenska begreppet inte används för att beskriva samma fenomen. För att beskriva ett sådant 

begrepp som inte kan förstås vid direktöversättning kan en beskrivning av begreppet ifråga 

belysa dess innebörd. Sådana beskrivningar är dock inte sällan komplexa och kan bli långa eller 

                                                 
37 Mersky, Dunn, 2002, 2 ”Primary authorities are authorized statements of the law formulated by governmental 

institutions. Such authorities include the written opinions of courts (case law), constitutions, legislation, rules 

of court, and the rules, regulations, and opinions of administrative agencies.”. 
38 En dom är relevant om omständigheterna och rättsfrågorna som behandlas helt eller delvis överensstämmer 

med det hypotetiska fall som ställs upp för att besvara uppsatsens syfte. 
39 Domstolar kan vara mer eller mindre relevanta beroende på geografiskt läge och hierarkisk rangordning. 
40 Se infra 3.3. 
41 I denna uppsats kommer begreppet dataspel användas för att beskriva ett spel uppbyggt av data, dvs ett spel 

som kan spelas på andra plattformar än en dator, medan begreppet datorspel avser ett spel som endas spelas 

på en dator. Se [https://www.svd.se/heter-det-dator-eller-dataspel]. 
42 Wijman, 2018; Paradox interactive, About Us, [https://www.paradoxinteractive.com/en/section/our-

company/]; THQ Nordic, Årsredovisning 2017, [http://mb.cision.com/Main/15049/2500603/825688.pdf]. 
43 Activision, Headquarters, [https://www.activision.com/company/locations/santa-monica ]; EA, Headquarters, 

[https://www.ea.com/about]; Microsoft, Headquarters, [https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/]. 
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klumpiga. Vid översättning måste varje ord vägas och analyseras från alla möjliga synvinklar 

för att garantera att översättningen har precis samma betydelse som på originalspråket.44 

 

I en komparativ studie är det inte ovanligt att ett juridiskt begrepp översätts till det begrepp som 

bäst motsvarar det ursprungliga begreppet, varpå likheterna och skillnaderna belyses. Denna 

uppsats är dock inte komparativ, varför en sådan metod undviks. Istället förekommer juridiska 

termer och begrepp i stor utsträckning på originalspråket engelska. Anledningen är att undvika 

förväxling med svenska rättsregler eller långa komparativa utläggningar som saknar relevans 

för syftet.45 

 

 Disposition 

Uppsatsens första kapitel kommer att förklara ett dataspel respektive en mod är. Därefter utreds 

amerikansk upphovsrätt i dataspelsmiljöer. I fokus är främst vad som omfattas av upphovsrätt, 

vem som innehar upphovsrätterna, vad de innebär, hur de uppkommer och hur de kan överlåtas. 

I uppsatsens nästa kapitel utreds spelföretagets möjlighet att kontrollera hur moddar till deras 

spel används genom avtal och huruvida ett avtal kan transferera upphovsrätterna till företaget. 

I analysavsnittet diskuteras upphovsrättigheterna samt spelföretagets möjlighet att reglera vem 

som innehar upphovsrätterna samt vilka för- och nackdelar som finns med olika former av avtal 

och tillvägagångssätt. 

 

Det inledande kapitlet beskriver de icke-juridiska dataspelen och moddarna. Utan att förstå vad 

det är som antas omfattas av upphovsrätt riskerar det andra kapitlet, som utreder just 

upphovsrätt, att framstå som abstrakt. För att utreda huruvida ett verk omfattas av upphovsrätt 

är det viktigt att få förståelse verkets natur för att sedan beskriva upphovsrätten. Efter den 

upphovsrättsliga utredningen följer kapitlet som behandlar licensavtalsformer. Den 

avtalsrättsliga utredningen kommer, i dispositionen, efter den upphovsrättsliga för att 

eventuella upphovsrättsliga regler som skulle innebära att transaktioner är ogiltiga eller otillåtna 

inte ska uppdagas efter den avtalsrättsliga utredningen, som då skulle vara irrelevant. Slutligen 

sammanfattas och analyseras rättsläget i uppsatsens sista del. Att ett sådant avsnitt avslutar 

uppsatsen är naturligt, i och med att det är de materiella delarna av uppsatsen som sammanfattas 

                                                 
44 Se Sacco, 1991, 10–20. 
45 Se Sacco, 1991, 10–20. 



14 

 

och analyseras. De materiella delarna måste därför avhandlas innan någon analys kan 

åstadkommas. 

 

4 Kort teknisk bakgrund 
 

I detta första kapitel beskrivs den teknik som måste förstås för att kunna utreda huruvida den 

omfattas av upphovsrätt eller ej. Denna teknik utgörs av dataspel och moddar, vilka kommer 

att beskrivas i detta kapitel. 

 

 Dataspel 

Ett dataspel är ett spel som visas på en TV, dator, mobiltelefon eller annan spelkonsol.46 

Dataspel kan skapas på många olika sett, och ser därmed väldigt olika ut. Generellt byggs 

dataspelen upp av kod47, 3D-modeller, och bilder.48 Dataspel med olika nivåer och kartor kan 

också innehålla MAP-filer som spelmotorn använder för att konstruera kartor. Grafikmotorn 

hämtar den korrekta placeringen för olika objekt från MAP-filerna och placerar sedan rätt 

komponent på rätt plats på skärmen. 49  Förutom komponenter som skapats i en 

spelutvecklingsmiljö 50  kan dataspelen också innehålla bland annat musik och handritade 

kartor.51 Dessa komponenter kan delas upp i två olika kategorier. Dessa kategorier utgörs av 

spelmotorn och innehållet i spelet. Innehållet är de bilder, verktyg och musik som spelaren ser, 

medan spelmotorn kontrollerar spelets funktioner genom rendering, fysikmotor, ljudmoduler 

och artificiell intelligens. Rendering är det som får en eller flera 3D-modeller i spelinnehållet 

att smälta samman och kunna visas på skärmen. Fysikmotorn sätter spelets regler, och styr hur 

saker på skärmen interagerar med varandra. Fysikmotorn styr exempelvis en handgranats bana 

i luften efter att den kastas, och var den kommer att studsa när den landat.52 

 

                                                 
46 Nationalencyklopedin, datorspel. 
47 Denna kod utgör ett dataprogram i lagens mening, se 17 U.S.C. § 101 (2016). 
48 Vallbo, 2008, 10–11. 
49 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1110 (9th Cir. 1998). 
50 Vallbo, 2008, 11, (En spelutvecklingsmiljö är ett datorprogram med en eller flera mjukvaror som förenklar 

spelutveckling.) 
51 Paradox Interactive Hires Tobias Gustavsson as Head of Music, 

[https://www.paradoxinteractive.com/en/paradox-interactive-hires-tobias-gustavsson-as-head-of-music/]; 

Project Hegemonia, [https://www.moddb.com/mods/project-hegemonia]. 
52 Wallace, 2014, 226–227. 
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 Moddar 

En mod är en modifikation av ett spel. Sådana moddar skapas ofta av spelets användare, och 

uppmuntras inte sällan av speltillverkare. I vissa fall tillhandahåller speltillverkare verktyg för 

att förenkla skapandet av moddar. Anledningen till detta är att spelarna själva skapar nya 

intressanta spelupplevelser som de sedan delar med varandra, vilket förlänger livslängden för 

spelet. Den som vill spela en modifierad version av spelet måste köpa det ursprungliga spelet, 

vilket innebär en ökad försäljning för det företag som skapat och säljer spelet. En mod är inte 

detsamma som att en spelare tillåts modifiera ett utseende på exempelvis en karaktär eller ett 

fordon med hjälp av standardiserade mallar som tillhandahålls i spelmiljön. En mod kan istället 

fullständigt förändra spelet och spelupplevelsen genom att tillföra eller ta bort funktioner och 

modeller.53 På så sätt kan innehållet i originalspelet nästan helt elimineras medan nytt innehåll 

adderas, vilket skapar ett helt nytt spel.54 En moddare ändrar vanligtvis spelets innehåll, det vill 

säga musik, bilder och modeller, medan spelmotorn ofta förblir oförändrad.55 

 

Det kan vara olika svårt att modifiera ett spel beroende på vad företaget som äger spelet 

tillhandahåller för att förenkla processen. Spelföretag har olika filosofier vilket innebär att 

moddar ibland uppmuntras och ibland inte.56  

 

5 Amerikansk upphovsrätt i dataspelsmiljöer 
 

I detta kapitel kommer amerikansk upphovsrätt att beskrivas, och hur dataspel och moddar 

påverkas av upphovsrätten kommer att utredas. Inledningsvis beskrivs upphovsrättens 

omfattning och hur den påverkar dataspel och moddar. Därefter beskrivs upphovsrättens 

innebörd för upphovsrättsinnehavaren, och vilka rättigheter en upphovsrättsinnehavare har. 

Vidare utreds transfereringar av upphovsrätter och upphovsrättsintrång, för att avslutningsvis 

återkoppla till fallet som refererats i inledningen. 

 

 Upphovsrättens omfattning 

I denna del utreds upphovsrättens omfattning och vad den innebär för dataspel och moddar. 

Inledningsvis beskrivs upphovsrätten i allmänhet, för att sedan mer ingående beskriva 

                                                 
53 [https://venturebeat.com/2018/10/14/the-engine-behind-paradox-development-studios-future-games/]; 

[https://web.archive.org/web/20080506004712/http://www.hollywoodreporter.com/hr/search/article_display.j

sp?vnu_content_id=1000484956] 
54 Wallace, 2014, 221. 
55 Wallace, 2014, 226, 229. 
56 Kushner, [https://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/gaming/its-a-mod-mod-world]. 
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upphovsrättsliga regler som är relevanta för moddar. Inledningsvis beskrivs därför sådant som 

tidsfrister samt vad som gäller i internationella sammanhang. Därefter beskrivs vad som krävs 

för att ett verk ska utgöra ett sådant verk som omfattas av upphovsrättslagstiftningen. Slutligen 

utreds begreppen derivative works samt fair use. 

 

USA är medlem i Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

(Bernkonventionen) genom Berne Convention Implementation Act of 1988. 57 

Bernkonventionens föreskrifter omfattas av federal amerikansk upphovsrätt. 58  Genom 

Bernkonventionen har medlemsländerna en gemensam union för att skydda upphovsrätter.59 

Upphovsrätter från 176 länder, bland andra Sverige, omfattas därför av bestämmelserna i 

federal upphovsrättslig lagstiftning.60 I praktiken innebär det att ett utländskt verk ska åtnjuta 

samma skydd som ett nationellt, vilket bland annat får effekten att de ideella rättigheter61 som 

upphovsrättsinnehavaren åtnjuter i andra länder inte kan garanteras i USA.62 

 

Verk som skapats efter 1978 omfattas av upphovsrätt i 70 år efter upphovsmannens död, eller 

70 år efter den sist avlidne upphovsmannens död om två eller flera personer är upphovsmän.63 

Om upphovsrätten uppstått under ett anställningsförhållande ska upphovsrätten till verket 

istället gälla i 95 år efter att verket publicerats, eller i 125 år efter att verket skapades, beroende 

på vad som inträffar först.64 Alla upphovsrätter gäller till och med sista dagen det kalenderår de 

löper ut.65 

 

I enlighet med amerikansk rätt ska originella verk som kan upplevas, reproduceras, eller på 

annat sätt kommuniceras antingen direkt eller via en maskin åtnjuta upphovsrättsligt skydd. I 

ett dataspel kan olika typer av upphovsrättsliga skydd komma att aktualiseras. Ett dataspel kan 

innehålla exempelvis litterära verk, musikaliska verk, grafiska verk och audiovisuella verk, 

                                                 
57 17 U.S.C. Appendix M (2016). 
58 17 U.S.C. Appendix M, section 3 (a) (1) (2016). 
59 Artikel 1, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886. 
60 WIPO [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=15] 2018-10-09 
61 Ideella rättigheter är det svenska begreppet för de moraliska rättigheter som beskrivs i USA. 
62 Fahmy v. Jay-Z, No. 16-55213, 2018 WL 5781357, 6 (9th Cir. November 1, 2018); Garcia v. Google, Inc., 

786 F.3d 733, 746 (9th Cir. 2015); se dessutom Kelley v. Chicago Park Dist., 635 F.3d 290, 296 (7th Cir. 

2011) (Domstolen beskriver här skillnaderna på de moraliska rättigheter som tillskrivs upphovsmannen i 

USA och de i Europa.). 
63 17 U.S.C. § 301 (a)(b) (2016). 
64 17 U.S.C. § 301 (c) (2016). 
65 17 U.S.C. § 305 (2016). 
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vilka omfattas av upphovsrätt.66 Koden till ett dataprogram omfattas av upphovsrättslagen och 

de exklusiva rättigheter som innehas av upphovsrättsägaren.67 Endast uttrycket för ett verk 

skyddas, idén bakom omfattas inte av upphovsrätt.68 Upphovsrätten tillfaller vid skapandet 

upphovsmannen, dvs den som författat eller på annat sätt skapat verket i fråga.69 

 

För att ett verk ska omfattas av upphovsrätt måste det vara originellt och kreativt. Kravet på 

originalitet innebär att verket inte får vara kopierat. Det ska dock inte ses som ett nyhetsrekvisit, 

två väldigt lika verk kan omfattas av upphovsrätt om inget av dem är ett plagiat. Kravet på 

kreativitet är också det lågt ställt. För att omfattas av upphovsrätt behöver verket endast vara 

ett resultat av ett minimalt mått kreativitet.70 

 

Dataspel med fler än en upphovsman, där varje del i spelet utgör en del av en enhet och som 

inte kan separeras från helheten utgör ett och samma verk.71 I domstol har både film och 

modifierade dataspel beskrivits som verk med icke-separerbara delar, trots att specifika scener 

kan ha skrivits av någon annan än upphovsmannen, eller att olika personer bidragit till 

skapandet av en mod eller karta i ett spel.72 Om två eller flera personer bidragit till ett och 

samma verk, och de olika delarna utgör ett verk med icke-separerbara delar så som beskrivits 

ovan, ska upphovsrätten delas av upphovsmännen.73 I amerikansk rätt återfinns också en så 

kallad work made for hire-doktrin, vilket innebär att upphovsrätter som uppstår inom ramen för 

anställning tillfaller arbetsgivaren.74 En tredje part som utför ett arbete i dataspelet utan att ha 

en konventionell anställning omfattas av work made for hire-doktrinen bland annat om arbetet 

är avsett att ingå i ett kollektivt verk med icke-separerbara delar, en film eller annat 

audiovisuellt verk med icke-separerbara delar.75 

 

                                                 
66 17 U.S.C. § 102 (a) (2016). 
67 Syntek Semiconductor Co. v. Microchip Tech. Inc., 307 F.3d 775, 779 (9th Cir. 2002); Freedman v. Select 

Info. Sys., Inc., No. C-82-6448, 1983 WL 270, 3 (N.D. Cal. Jan. 31, 1983). 
68 Rice v. Fox Broad. Co., 330 F.3d 1170, 1174 (9th Cir. 2003); Metcalf v. Bochco, 294 F.3d 1069, 1074 (9th 

Cir. June 12, 2002). 
69 17 U.S.C. § 201 (a) (2016). 
70 Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 345–46, 111 S. Ct. 1282, 1287–88, 113 L. Ed. 

2d 358 (1991). 
71 17 U.S.C. § 101 (2016). 
72 Aalmuhammed v. Lee, 202 F.3d 1227, 1233 (9th Cir. Feb 4, 2000); Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games 

(Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 8 (N.D. Cal. May 16, 2017). 
73 17 U.S.C. 201 (a) (2016). 
74 17 U.S.C. § 201 (b) (2016). 
75 17 U.S.C. § 101 (2016), (I lagen listas nio olika fall där ett verk skapat av en tredje part ska utgöra ett work 

made for hire.). 
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5.1.1 Derivative works 

Upphovsrätterna tillfaller alltså spelföretaget som skapar spelet förutsatt att upphovsmännen är 

anställda på företaget, men när företaget tillhandahåller en world editor och därmed låter spelare 

modifiera spelet på olika sätt och skapa egna miljöer uppstår nya upphovsrätter.76 Upphovsrätt 

för nytillkomna element, men inte för tidigare upphovsrättsskyddade element, tillfaller den som 

skapat den nya kartan. Dessa verk kallas derivative works, vilket är nya verk som är sprungna 

ur ett existerande verk. De ursprungliga upphovsrätterna som det nya verket baseras på förblir 

oförändrade, både i omfattning och giltighet. Upphovsrättsinnehavaren till det nya verket 

innehar ingen rätt till de ursprungliga rättigheterna.77 För att ett verk ska vara ett derivative 

work i lagens mening måste det baseras på uttrycket för ett redan existerande verk, inte bara på 

idén bakom verket.78 Även om ett verk inte olovligen reproduceras kan modifikationer av 

dataprogram i sig utgöra ett derivative work. 79  De företag som tillåter eller uppmuntrar 

användare att modifiera ett publicerat spel anger vanligtvis i sitt End User License Agreement 

(EULA) att skapande av derivative works är tillåtna.80  

 

Moddar som derivative works har varit föremål för domstolsprövning i ninth circuit, först 

genom målet Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc. och senare genom målet 

Micro Star v. Formgen, Inc..81 I Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc. var 

föremålet för tvisten en produkt kallad Game Genie som marknadsfördes och såldes av Lewis 

Galoob Toys, Inc. (Lewis Galoob). En Game Genie var en produkt som kopplades ihop med en 

spelkonsol tillverkad av Nintendo of America, Inc. (Nintendo). Med hjälp av en Game Genie 

kunde en spelare manipulera originalspelet för att få fler liv i spelet, röra sig snabbare eller flyga 

över hinder. Produkten fungerar genom att blockera data från Nintendokasetten och ersätta den 

med nya data, för att åstadkomma förändringar i spelet.82  

 

                                                 
76 17 U.S.C. § 101 (2016). 
77 17 U.S.C. § 103 (b) (2016); Freedman v. Select Info. Sys., Inc., No. C-82-6448, 1983 WL 270, 3 (N.D. Cal. 

Jan. 31, 1983). 
78 17 U.S.C. § 102 (b) (2016); Nimmer, 2018, §1:119. 
79 Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. Co., 856 F.2d 1341, 1344 (9th Cir. 1988); se dock Lee v. Deck 

The Walls, Inc., 925 F. Supp. 576, 581 (N.D. Ill. 1996), aff'd sub nom. Lee v. A.R.T. Co., 125 F.3d 580 (7th 

Cir. 1997).  
80 Wallace, 2014, s. 229.  
81 Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of Am., Inc., 964 F.2d 965, (9th Cir. 1992), as amended (Aug. 5, 1992), 

Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, (9th Cir. 1998). 
82 Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of Am., Inc., 964 F.2d 965, 967 (9th Cir. 1992), as amended (Aug. 5, 

1992). 
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Domstolen konstaterade att en Game Genie inte kunde fungera utan en Nintendokonsol och att 

det var Nintendos produkt som visade det audiovisuella verket i fråga, inte Game Genien. Lewis 

Galoobs produkt inkorporerade, enligt domstolen, inte något upphovsrättskyddat material i en 

konkret eller påtaglig form och skapade inget självständigt verk. En Game Genie kunde således 

inte anses vara ett sådant derivative work som utgör upphovsrättsintrång i lagens mening.83  

 

I Micro Star v. Formgen, Inc. hade modifieringen av spelet Duke Nukem 3D en helt annan 

karaktär än i ovan nämnda tvist mellan Lewis Galoob och Nintendo. Omständigheterna är 

istället jämförbara med den i uppsatsen beskrivna metoden för att modifiera dataspel. Spelet 

bestod av en spelmotor, MAP-filer och bland annat bilder, 3D-modeller och ljudfiler. 

Spelmotorn fick datorn att visa saker, genom att hämta kartor från MAP-filerna som visade var 

saker skulle placeras. När spelmotorn laddat kartan och visste var saker skulle placeras på 

skärmen hämtade den bilder ur spelets bildbibliotek och placerade föremålet på rätt plats, samt 

spelade rätt ljudfiler. MAP-filerna kan således beskriva att blå färg ska placeras i sektion 

nummer 565, men innehåller inte nödvändigtvis någon blå färg. Färgen måste nämligen hämtas 

ur bildbiblioteket innan den kan visas på skärmen.84 

 

Formgen, Inc. (Formgen), som utvecklade och sålde Duke Nukem 3D tillät användare att 

modifiera MAP-filerna för att skapa nya kartor att spela på. Möjligheten att modifiera MAP-

filerna var dock villkorad. Den som skapade en egen karta var genom avtalet skyldig att dela 

med sig av sina kreationer till andra spelare utan kostnad.85 Resultatet var att ett stort antal 

användarskapade kartor fanns att ladda ner via internet. Micro Star laddade ner 300 kartor från 

internet, varpå kartorna brändes på CD och såldes.86 Micro Star argumenterade att, likt Lewis 

Galoobs Game Genie, existerade inte verket som skapades med hjälp av de modifierade MAP-

filerna i konkret eller permanent form och att de nya MAP-filerna inte kopierade någon av 

Formgens skyddade uttryck. Vad gäller argumentationen om konkret eller permanent form 

konstaterade domstolen att moddarna var brända till en CD-rom, och alltså fästa i ett konkret 

medium. Domstolen gjorde sedan en jämförelse mellan Micro Stars kompilation av moddar och 

Lewis Galoobs Game Genie och kunde konstatera att den senare endast modifierade ett antal 

siffror vid en specifik tidpunkt. Det fanns miljarder olika sifferkombinationer för användaren 

                                                 
83 Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of Am., Inc., 964 F.2d 965, 967–68 (9th Cir. 1992), as amended (Aug. 5, 

1992). 
84 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1110 (9th Cir. 1998). 
85 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1113 (9th Cir. 1998). 
86 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1109 (9th Cir. 1998). 
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att använda, och när spelet var slut försvann den aktuella spelsekvensen. Micro Stars spel var 

inte tillfälligt, utan visades istället i en permanent och konkret form, varför Micro Stars 

argumentation avvisades.87 

 

Vad gäller användningen av Formgens skyddade uttryck kunde domstolen konstatera att trots 

att CD-romen Micro Star sålde inte innehöll någon spelmotor eller några bilder, 3D-modeller 

eller ljudfiler krävdes dessa för att använda produkten. Intrånget bestod, enligt domstolen, i 

själva historieberättandet kring Duke Nukem 3D. En skapare av ett dataspel har ensamrätt till 

att skapa uppföljare, och Micro Stars CD-rom begick ett intrång på samma sätt som en bok 

skulle ha gjort det. För att bevisa att ett intrång skett behövde Formgen också visa att uttrycken 

är väsentligen lika både i idé och uttryck, vilket domstolen konstaterar inte utgör något problem 

i och med att alla uttryck är tagna direkt från Duke Nukem 3Ds konstfiler.88 

 

5.1.2 Fair use 

Ett derivative work som skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren kan i vissa fall 

rättfärdigas genom fair use-doktrinen.89 Om ett verk bedöms vara ett sådant derivative work är 

fair use det enda försvaret för den som begått intrånget. 90  Doktrinen innebär att 

upphovsrättsskyddat material får användas i syfte att kritisera, kommentera, lära ut, rapportera 

i nyheter eller i vetenskapligt syfte. Vid bedömningen av huruvida användningen omfattas av 

fair use används fyra bedömningsfaktorer som ska övervägas när ett upphovsrättsskyddat verk 

otillbörligen använts. Den första faktorn som används för att bedöma huruvida användning 

omfattas av fair use är användningens natur, exempelvis huruvida syftet är kommersiellt eller 

att utlärning. Den andra faktorn är det upphovsrättsskyddade verkets natur. 91  Ett 

upphovsrättsligt verk vars natur är kreativ eller konstnärlig omfattas mindre sannolikt av fair 

use än ett verk som grundar sig i fakta.92 Den tredje faktorn att väga är hur stor del av det 

derivative work som skapats som består av redan upphovsrättsskyddat material. Bedömningen 

som görs är huruvida mängden upphovsrättsskyddat material som används är proportionerligt 

sett till syftet med det derivative work som skapats.93 Den fjärde och sista faktorn att ta hänsyn 

                                                 
87 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1110–11 (9th Cir. 1998). 
88 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1112 (9th Cir. 1998). 
89 17 U.S.C. § 107 (2016). 
90 Wallace, 2014, 234. 
91 17 U.S.C. § 107 (2016). 
92 Stewart v. Abend, 495 U.S. 207, 237 (1990). 
93 17 U.S.C. § 107 (2016); Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 586 (1994). 
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till är huruvida ett derivative work påverkar marknadsvärdet på ursprungsverket. 94  Detta 

kriterium är det enskilt viktigaste för bedömningen.95 Bedömningen omfattar dock mer än det 

specifika verkets påverkan på ursprungsverkets marknadsvärde. Domstolen måste också 

bedöma hur ursprungsverkets potentiella marknad skulle påverkas om skapandet av derivative 

works till ursprungsverket var utbrett och oreglerat.96 Utöver påverkan på ursprungsverkets 

marknadsvärde bedöms också påverkan på marknaden för derivative works som kan komma att 

skapas av den som innehar rättigheterna till det ursprungliga verket.97 Detta kriterium är särskilt 

intressant för moddar, då marknadsvärdet på ursprungsverket kan komma att öka av sådana 

derivative works, medan den potentiella marknaden för nya moddar kan komma att minska.98  

 

Huruvida moddar ska kunna utgöra fair use eller ej har inte varit något större föremål för 

vetenskapliga studier eller argumentationer och icke-kommersiella moddar har aldrig varit 

föremål för domstolsprövning. 99  Av de kommentarer som finns på området framgår 

meningsskiljaktigheter vad gäller moddar som fair use.100 Exempelvis råder viss oenighet kring 

huruvida moddar skapade av användare faktiskt minskar marknaden för derivative works 

skapade av den som innehar de ursprungliga upphovsrättigheterna.101 Författare har kommit till 

så olika slutsatser att de fyra rekvisiten skulle kunna ge stöd åt moddar som fair use, eller helt 

tala emot det.102 I ninth circuit har moddar dock inte ansetts rättfärdigade genom fair use-

doktrinen.103 

 

 Ensamrätt till att förfoga över verket 

Den som innehar en upphovsrättighet har genom lag exklusiv rätt att: (1) reproducera, (2) skapa 

derivative works och (3) distribuera till allmänheten, antingen genom försäljning, hyra eller 

utlåning.104 Ordalydelsen ger inte upphovsrättsägaren exklusiv rätt att offentliggöra verket för 

allmänheten, varför tveksamheter uppstått när material gjorts tillgängligt online utan att 

distribueras genom försäljning, hyra eller utlåning. En stor mängd rättsfall talar dock för att ett 

                                                 
94 17 U.S.C. § 107 (2016). 
95 Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 566 (1985). 
96 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 590 (1994). 
97 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1113 (9th Cir. 1998). 
98 Se Wallace, 2014, 234. 
99 Wallace, 2014, 243. 
100 Anonymous, 2012, 789; Wallace, 2014, 226. 
101 Anonymous, 2012, 809, Wallace, 2014, 249. 
102 Anonymous, 2012, 810, Wallace, 2014, 249–250.  
103 Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1113 (9th Cir. 1998). 
104 17 U.S.C. § 106 (2016). 



22 

 

sådant offentliggörande är att jämställa med distribution, och därmed en exklusiv rättighet.105 

Vidare har upphovsrättsinnehavaren exklusiv rätt att utföra bland annat litterära, musikaliska 

och audiovisuella verk, samt att visa dessa för allmänheten. Upphovsrättsinnehavaren har också 

exklusiv rätt att sända ljudinspelningar till allmänheten.106 

 

Utöver de ekonomiska rättigheter som listats ovan har upphovsmannen vissa moraliska 

rättigheter, men bara för särskilda verk av visuell konst. 107  Dessa innefattar rätt att: (1) 

omnämnas när verket visas, (2) förhindra användning av upphovsmannens namn i anslutning 

till användning av annans verk, att (3) förhindra användning av upphovsmannens namn i 

anslutning till användning av stympade, förvrängda eller på annat sätt ändrade verk, om detta 

kränker upphovsmannens ära eller rykte, (4) förhindra att någon uppsåtligen stympar, 

förvränger eller på annat sätt ändrar verket på ett sätt som är skadligt för upphovsmannens ära 

eller rykte, och (5) förhindra att verket förstörs.108 Filmer och audiovisuella verk är särskilt 

undantagna och utgör därmed inte sådana särskilda visuella verk som avses i bestämmelsen. 

Vad som utgör särskilda verk av visuell konst är exempelvis statyer och målningar som existerar 

i högst 200 exemplar.109  Den moraliska rätten tillfaller den ursprungliga upphovsmannen, 

denne kan äga de moraliska rättigheterna vare sig den innehar de ekonomiska upphovsrätterna 

eller ej. De ekonomiska och moraliska rättigheterna är alltså separata enheter.110 Det är dock de 

ekonomiska rättigheterna som är centrala för upphovsrätten och är det som först och främst 

skyddas.111 

 

 Överlåtelse av upphovsrätter 

De ekonomiska rättigheterna kan överföras antingen i sin helhet eller delvis.112 Överlåtelsen 

ska vara skriftlig och signerad såvida den inte är icke-exklusiv. 113  Att de ekonomiska 

rättigheterna kan överföras delvis möjliggör också att de ekonomiska rättigheter som redogjorts 

                                                 
105 Nimmer, 2018, § 1:18. 
106 17 U.S.C. § 106 (2016). 
107 Fahmy v. Jay-Z, No. 16-55213, 2018 WL 5781357, 6 (9th Cir. November 1, 2018). 
108 17 U.S.C. § 106A (a) (2016). 
109 17 U.S.C. § 101. 
110 17 U.S.C. § 106A (b) (2016). 
111 Kelley v. Chicago Park Dist., 635 F.3d 290, 296 (7th Cir. 2011); Fahmy v. Jay-Z, No. 16-55213, 2018 WL 

5781357, 6 (9th Cir. November 1, 2018). 
112 17 U.S.C. § 201 (d) (1) (2016). 
113 17 U.S.C. § 204 (a) (2016); 17 U.S.C. § 101; Effects Assocs., Inc. v. Cohen, 908 F.2d 555, 558 (9th Cir. 

1990); Freedman v. Select Info. Sys., Inc., No. C-82-6448, 1983 WL 270, 4 (N.D. Cal. Jan. 31, 1983); MVP 

Entm't, Inc. v. Frost, 210 Cal. App. 4th 1333, 1337, 149 Cal. Rptr. 3d 162, 165 (2012). 
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för i kapitel 5.2 i denna uppsats kan separeras och överföras var för sig till olika aktörer.114 

Upphovsrätter som inte skapats, men som kommer att skapas i framtiden kan överlåtas och med 

hjälp av avtal regleras exempelvis pris och vem som ska inneha rättigheterna istället.115  

 

Vad gäller de moraliska rättigheterna kan dessa inte överlåtas, men den ursprungliga 

upphovsmannen kan avsäga sig rättigheterna genom ett skriftligt dokument, förutsatt att det 

uppfyller kraven i lagstiftningen. Dokumentet måste vara skriftligt, specificera verket, hur det 

får användas, och det måste vara signerat av den som avsäger sig sina ideella rättigheter.116 

 

 Intrång i upphovsrättsskyddat material 

Upphovsrätter kan registreras117 samt märkas med en så kallad ”notice of copyright”, vilket 

exempelvis kan synliggöras genom att produkten märks med symbolen ©.118 Det är viktigt att 

notera att registrering inte är ett krav för att upphovsrätter ska omfattas av skydd mot intrång.119 

Att markera verk med notice of copyright på ett korrekt sätt innebär att ett försvar baserat på att 

intrånget är oskyldigt inte ska tillmätas någon vikt när det kommer till lagstadgade eller faktiska 

skador.120  

 

Den som innehar en upphovsrättighet har rätt att agera om någon begår ett intrång.121 Ett intrång 

innebär att en överträdelse av någon av de exklusiva rättigheter som innehas av 

upphovsrättsägaren, inklusive de moraliska rättigheterna.122 Den som gjort sig skyldig till ett 

upphovsrättsintrång ska antingen ersätta de skador som uppkommit för 

upphovsrättsinnehavaren samt de pengar den skyldiga tjänat på att olovligen bruka verket i 

fråga, eller betala en lagstadgad summa.123 För civilrättsliga åtgärder finns en preskriptionstid 

på tre år från och med det att intrånget ägde rum.124 

 

                                                 
114 17 U.S.C. § 201 (d) (2) (2016). 
115 Cmty. for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 749–50, 109 S. Ct. 2166, 2177–78, 104 L. Ed. 2d 

811 (1989); Soc'y of Survivors of the Riga Ghetto, Inc. v. Huttenbach, 141 Misc. 2d 921, 922, 535 N.Y.S.2d 

670, 671 (Sup. Ct. 1988), se Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1114 (9th Cir. 1998). 
116 17 U.S.C. § 106 (e) (2016). 
117 17 U.S.C. § 408 (a) (2016). 
118 17 U.S.C. § 401 (2016), 17 U.S.C. § 401 (a) (2016). 
119 17 U.S.C. § 408 (a) (2016). 
120 17 U.S.C. § 401 (d) (2016). 
121 17 U.S.C. § 501 (b) (2016). 
122 17 U.S.C. § 501 (a) (2016). 
123 17 U.S.C. § 504 (a) (1) (2) (2016). 17 U.S.C. § 504 (b) (2016). 
124 17 U.S.C. § 507 (b) (2016). 
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5.4.1 Inneboende och yttre komponenter 

För att ett intrång i upphovsrätten ska ha skett måste det ursprungliga verket vara tillgängligt 

och omfattas av upphovsrätt, och det senare uppkomna verket måste vara väsentligt likt det 

upphovsrättsskyddade verket.125 För att avgöra huruvida väsentlig likhet föreligger används ett 

tvåstegstest, vilket innebär att verkets inneboende och yttre komponenter granskas för att 

avgöra om verken är väsentligt lika både i idé och utförande.126 De yttre komponenterna utgörs 

av objektiva kriterier som kan analyseras.127 Testet kan inkludera saker som använda material, 

subjektet som sådant eller en miljö. De yttre komponenterna är en analys av verkets uttryck och 

som sådana är expertutlåtanden och analyser av verket viktiga för bedömningen. 128 

Ursprungligen användes testet endast för att analysera idén bakom verken i fråga, men testet 

har vidareutvecklats och även verkets specifika uttryck testas.129 

 

I tvåstegstestets andra del, de inneboende komponenterna, avgörs huruvida en vanlig, rimligt 

resonerande person130 skulle uppfatta verken som väsentligt lika. Expertutlåtanden och närmre 

analys är oviktiga i den här delen, eftersom en vanlig rimligt resonerande person inte har samma 

kunskaper att kritiskt analysera alla detaljer i verket på samma sätt som en expert skulle göra.131 

 

Bedömningen av de inneboende och yttre komponenterna görs var för sig, och alla komponenter 

i verket måste granskas innan två verk kan jämföras som helheter. Detta för att vissa delar kan 

komma att omfattas av upphovsrätt, medan andra inte gör det. Endast de komponenter som 

omfattas av upphovsrätt och brukas olovligen kan jämföras när det kommer till att avgöra 

huruvida intrång i upphovsrätten föreligger.132 

 

                                                 
125 Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1164 (9th Cir. October 12, 

1977); Rice v. Fox Broad. Co., 330 F.3d 1170, 1174 (9th Cir. 2003). 
126 Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1164 (9th Cir. October 12, 

1977); Brown Bag Software v. Symantec Corp., 960 F.2d 1465, 1475 (9th Cir. April 9, 1992). 
127 Brown Bag Software v. Symantec Corp., 960 F.2d 1465, 1475 (9th Cir. April 9, 1992). 
128 Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1164 (9th Cir. October 12, 

1977), se särskilt följande resonemang: ”Returning to the example of the nude statue, the idea there 

embodied is a simple one a plaster recreation of a nude human figure. A statue of a horse or a painting of a 

nude would not embody this idea and therefore could not infringe.”. 
129 Brown Bag Software v. Symantec Corp., 960 F.2d 1465, 1475 (9th Cir. April 9, 1992). 
130 Begreppet kan jämföras med den svenska skadeståndsrättens ”bonus pater familias”. 
131 Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1164 (9th Cir. October 12, 

1977). 
132 Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435, 1443 (9th Cir. September 19, 1994). 
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 Upphovsrätterna för DotA 

Ett immaterialrättavtal uppstod mellan Valve och Blizzard, vilket synliggörs i det här fallet, där 

spelutvecklarna Lilith Games och uCool utvecklade spelapplikationer till mobiltelefoner. Dessa 

spel var baserade på DotA, vilket ledde tillverkarna till en konflikt med Valve och Blizzard, 

som ansåg sig äga upphovsrätterna.133 uCool hävdade som försvar att DotA skulle anses vara 

ett samlingsverk, men domstolen konstaterade att varje gestaltning av spelet var derivative 

works härledda från originalverket och därmed ett eget verk.134 Vidare är varje gestaltning av 

DotA ett enhetligt verk och utgörs därför inte av flera självständiga verk, trots att många 

upphovsmän kan ha deltagit i skapandet. Det kan jämföras med en film, där många arbetar 

tillsammans och bidrar till filmens skapande, men där filmen räknas som ett enhetligt verk, med 

många olika delar som inte kan separeras och stå för sig själva.135 Upphovsrätten tillfaller 

hjärnan bakom verket, den som haft kontroll över slutresultatet, den som på engelska kallats för 

master mind i tidigare domar. Att flera personer kan ha deltagit i skapandet spelar alltså ingen 

roll.136 Upphovsrätterna till DotA är väldigt många, och flera upphovsmän är okända, men de 

kända upphovsmännen Eul, Guinsoo och Icefrog innehar upphovsrättigheterna till de versioner 

av DotA de skapat.137 

 

 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis utgörs ett dataspel av många olika upphovsrättigheter, som alla 

tillsammans utgör ett icke-separerbart verk. För att komponenterna som spelet utgörs av ska 

omfattas av upphovsrättslagstiftningen krävs dock att de är fixerade i ett konkret medium samt 

är originella och kreativa. Kraven på originalitet och kreativitet är lågt ställda och uppfylls i de 

allra flesta tänkbara fall. Spelet är också fixerat i ett påtagligt medium och kan upplevas med 

hjälp av en dator, eller annan passande teknisk utrustning, varför detta krav inte utgör något 

hinder för upphovsrätt i dataspelsmiljöer.  

 

                                                 
133 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 1 (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
134 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 7 (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
135 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 8 (N.D. 

Cal. May 16, 2017); Richlin v. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Inc., 531 F.3d 962, 975 (9th Cir. June 19, 

2008). 
136 Aalmuhammed v. Lee, 202 F.3d 1227, 1233 (9th Cir. Feb 4, 2000). 
137 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 9 (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
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Upphovsrätten tillfaller företaget som utvecklar spelet, om ingenting annat är avtalat. Som 

upphovsrättsinnehavare innehar företaget exklusiva ekonomiska rättigheter, vilket innebär en 

ensamrätt att tjäna pengar på verket. Den, i det här fallet, viktigaste rättigheten är möjligheten 

att skapa derivative works av verket. Denna exklusiva rättighet gör det omöjligt för en 

användare att skapa en mod och få upphovsrättsligt skydd för den utan företagets medgivande. 

Att skapa ett derivative work utan tillåtelse utgör ett upphovsrättsintrång, och företaget som 

innehar upphovsrättigheterna skyddas genom lag mot sådant förfarande. Typiskt sett är det enda 

försvaret mot sådant förfarande att hävda att användningen utgjorde fair use. Bedömningen 

domstolen gör vid påstådd användning enligt fair use-doktrinen är komplicerad och huruvida 

ett sådant försvar bör nå framgång är omdebatterat, och resultatet skulle kunna variera beroende 

på moddens natur. Ett upphovsrättsligt intrång kan innebära att den som olovligen modifierat 

spelet drabbas av påföljder, vilket bland annat berättigar upphovsrättsinnehavaren ett 

skadestånd. Det förfarande som Lilith Games och uCool ägnade sig åt är alltså olovligt 

skapande av derivative works, vilket är ett intrång i upphovsrättigheterna som skaparna till 

DotA innehade.  

 

6 Licensavtal  
 

För att företaget ska kunna dra nytta av, eller begränsa konkurrenters möjlighet att dra nytta av 

moddarnas upphovsrättigheter bör ett avtal upprättas. Ett sådant avtal följer med dataspelet, det 

vill säga mjukvaran. Det innebär att avtalet många gånger kommer visas för köparen på en 

skärm snarare än att vara ett traditionellt avtal som förhandlas mellan två eller flera parter. För 

företaget är det av stor vikt att avtalet är giltigt och kan göras gällande. I det här här kapitlet 

behandlas därför olika typer av avtal för mjukvara och vilka rekvisit som krävs för att ett giltigt 

avtal ska komma till stånd samt vilka klausuler ett företag kan använda sig av för att kontrollera 

modrelaterade upphovsrätter. 

 

 Anbud, accept och samtycke 

För ingående av avtal krävs ett anbud och en accept, där anbud innebär att en person eller 

juridisk person ger en annan part möjlighet att binda anbudsgivaren vid ett kontrakt, och accept 

innebär att parten som fått anbudet nyttjar möjligheten. För att få till ett kontrakt krävs samtycke 

från båda parter.138 Licensavtal har inte varit helt okontroversiellt utan har kritiserats för att inte 

                                                 
138 Corbin, 1917 s. 171. Lemley, 2006, 464. 
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uppfylla kravet på samtycke, bland annat för att användaren sällan läser avtalsvillkoren,139 men 

också för att begreppet urvattnats i och med att det historiskt viktiga begreppet meeting of the 

minds140 inte längre har samma betydelse som det en gång hade.141  

 

 Licens- eller försäljningsavtal 

Huruvida mjukvaran är licensierad eller såld kan ha stor betydelse för upphovsrättsinnehavaren. 

Anledningen till detta är att en såld vara och en licensierad vara inte alltid behandlas på likadant. 

Ett exempel på detta är att en såld vara omfattas av first sale-doktrinen, medan en licensierad 

vara inte gör det. Ägaren av en upphovsrätt kan då genom licensavtalet förhindra en 

vidareförsäljning av mjukvaran.142 Genom att licensiera mjukvaran har speltillverkarna också 

för avsikt att fortsatt äga de upphovsrätter som görs tillgängliga för användaren vid 

transaktionen.143 

 

Frågan om en mjukvarutransaktion ska anses vara ett köp eller en licensiering är inte helt 

okomplicerad. Frågan har bedömts olika i domstol, där mjukvaran ibland ansetts köpt och 

ibland licensierad.144 För det första alternativet har distriktsdomstolen i Softman Prod. v. Adobe 

argumenterat för att mjukvara är varor och ska behandlas som sådana. För att bedöma huruvida 

varorna hyrts ut, licensierats eller sålts konstaterade domstolen att transaktionens art måste 

granskas. I målet hänvisar domstolen till en tidigare dom, Microsoft Corp. v. DAK Industries, 

där appellate court konstaterade att betalningen hade utgjorts av en klumpsumma, och att 

transaktionen skulle anses vara ett köp.145 

                                                 
139 Hillman, 2006, 842.  
140 Specht v. Netscape Commc'ns Corp., 150 F. Supp. 2d 585, 587 (S.D.N.Y. 2001), aff'd, 306 F.3d 17 (2d Cir. 

July 5, 2002) (Meeting of the minds har varit en grund för att få till stånd ett kontrakt i århundraden, och trots 

att det inte finns några formkrav ska det inte råda någon tveksamhet kring huruvida samtycke rådde när 

avtalet tillkom.). 
141 Radin, 2006, 1231.  
142 Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102, 1111–12, 1116 (9th Cir. September 10, 2010). 
143 Se Blizzard Entertainment, Blizzard End User License Agreement, sektion 2 punken A: ”With the sole 

exception of the Licensors’ Games, Blizzard is the owner or licensee of all right, title, and interest in and to 

the Platform, including the games that are produced and developed by Blizzard (’Blizzard Games’), Custom 

Games derived from a Blizzard Game, Accounts, and all of the features and components thereof.”, samt 

Paradox Interactive END USER LICENSE AGREEMENT, punkten 1:” It is hereby understood and agreed 

that, as between You and Paradox, Paradox, is the owner of all right titles, ownership rights, intellectual 

property rights and interests in and to the Software Product and all copies thereof…”, ”You, as Licensee, 

through your downloading, installing, copying or use of this product do not acquire any ownership rights to 

the Software Product.”, samt punkten 3: ”The Software Product is licensed, not sold, to You by Paradox for 

use only under the terms and conditions of this EULA.”. 
144 Leidö, 2014, 114, 117. 
145 In re DAK Indus., Inc., 66 F.3d 1091, 1095 (9th Cir. 1995); SoftMan Prod. Co., LLC v. Adobe Sys., Inc., 171 

F. Supp. 2d 1075, 1084 (C.D. Cal. 2001) 
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I senare rättsfall har domstol i ninth circuit gjort en annan bedömning. I Vernor v. Autodesk 

ansåg appellate court att det inte fanns någon anledning att granska de ekonomiska 

transaktionerna, och att domen i Microsoft Corp. v. DAK var av särskild art på grund av att 

domstolen tillämpade konkurslagstiftning.146 Domstolen ställde istället upp tre rekvisit som, om 

de uppfylls, innebär att en användare av mjukvara ska anses vara licenstagare eller ägare. 

Rekvisiten innebär att mjukvaran är licensierad om licensavtalet: (1) ger uttryck för att 

mjukvaran är licensierad, (2) i betydlig utsträckning begränsar användarens möjlighet att 

vidareförsälja mjukvaran och (3) begränsar användarens rätt att nyttja mjukvaran.147 

 

Bara ett fåtal månader senare bekräftade appellate court sin ståndpunkt genom att tillämpa 

modellen i MDY Industries v. Blizzard Entertainment. I målet konstaterade domstolen genom 

att tillämpa rekvisiten ovan att mjukvaruanvändarna endast innehade en licens till dataspelet 

World of Warcraft.148 Att mjukvara är licensierad snarare än såld har därmed kommit att bli den 

generella uppfattningen på senare tid.149  

 

 Licensavtalets ingående 

6.3.1 Shrink-wrap 

Licensavtal för mjukvara har tagit tre olika former, dessa har kommit att kallas shrink-wrap, 

click-wrap och browse-wrap.150  Shrink-wrap är från början ett licensavtal som plastats in 

tillsammans med en cd-skiva, så att avtalet kan läsas igenom plasten. Syftet är att kunden genom 

att öppna plasten och använda programvaran binder sig till att följa licensavtalet. Om köparen 

inte accepterar villkoren finns möjlighet att lämna tillbaka varan utan att bryta förpackningen. 

Även i fall där avtalsvillkoren är på utsidan av en låda, eller inuti lådan, kallas licensavtalet för 

shrink-wrap.151 Shrink-wrap har kritiserats av flera anledningar, bland annat för att köparen 

betalar för produkten utan att känna till avtalsvillkoren som kan ligga dolda i lådan. Dessutom 

kan det vara problematiskt att köparens handlade förväntas vara precis likadant vid acceptans 

                                                 
146 Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102, 1114 (9th Cir. September 10, 2010). 
147 Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102, 1111 (9th Cir. September 10, 2010): ”We hold today that a software 

user is a licensee rather than an owner of a copy where the copyright owner (1) specifies that the user is 

granted a license; (2) significantly restricts the user's ability to transfer the software; and (3) imposes notable 

use restrictions.”; Se Turchyn, 2011, 35 (Domen har fått kritik bland annat för att den gör licens av vad som 

ser ut som ett köp och kvackar som ett köp, men trots det inte är ett köp.). 
148 MDY Indus., LLC v. Blizzard Entm't, Inc., 629 F.3d 928, 938–39 (9th Cir. 2010). 
149 Leidö, 2014, 114. 
150 Lemley, 2006, 460, 466–467. 
151 Lemley, 2005, 1241–1242. ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447, 1449 (7th Cir. 1996). 
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som i de fall köparen inte sett avtalsvillkoren, det vill säga packa upp varan och installera den 

på sin dator.152 

 

I ProCD Inc. v. Zeidenberg behandlade appellate court i seventh circuit frågan om huruvida 

shrink-wraplicenser var giltiga avtal. ProCD Inc. sålde mjukvara med samma innehåll till två 

priser, den ena versionen riktades till konsumenter, och den andra till näringsidkare. 

Programvaran som riktades till konsumenter var kraftigt rabatterad för att dessa skulle köpa 

varan överhuvudtaget.153 Problemet med denna prisdiskriminering var att ProCD Inc. inte hade 

någon möjlighet att kontrollera huruvida köparen var konsument eller näringsidkare, varför ett 

shrink-wrapavtal medföljde vid köp av varan. Zeidenberg köpte den rabatterade varan menad 

för konsumenter, men ignorerade villkoren i licensavtalet och använde mjukvaran i 

näringsverksamhet trots att detta var otillåtet.154 Som master of the offer kunde ProCD Inc. 

godkänna att användaren accepterade avtalet genom att uppföra sig på särskilt sätt. Genom att 

köpa varan ProCD Inc. bjöd ut för försäljning och sedan öppna förpackningen och läsa 

avtalsvillkoret som dök upp på skärmen, men installera programvaran och använda den istället 

för att lämna tillbaka den, har Zeidenberg accepterat avtalsvillkoren.155 

 

I majoriteten av de rättsfall som behandlat shrink-wrap har domstolarna tillämpat 

tillvägagångssättet i ProCD, Inc. v. Zeidenberg och därmed godkänt avtalen.156 En minoritet av 

domstolar har dock gjort en annorlunda bedömning. Resonemanget som framförts i dessa 

rättsfall är att avtalet sluts vid köpet och shrink-wrapavtalet inuti lådan är ett förslag på 

ytterligare villkor som explicit måste godkännas av köparen för att vara en del av avtalet. Med 

detta resonemang har villkoren som uppställs i shrink-wrapavtalet inte ansetts giltiga eftersom 

köparen inte godkänt tilläggen.157 

 

6.3.2 Click-wrap 

Click-wrap är det begrepp som används för att beskriva ett licensavtal där ett fönster med 

avtalsvillkor dyker upp på skärmen och användaren måste kryssa i en ruta med texten ”I agree” 

                                                 
152 Lemley, 2006, 467–468. 
153 ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447, 1449 (7th Cir. 1996). 
154 ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447, 1450 (7th Cir. 1996). 
155 ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447, 1452–53 (7th Cir. 1996). 
156 DeFontes v. Dell, Inc., 984 A.2d 1061, 1069–1071 (R.I. 2009). 
157 Step-Saver Data Sys., Inc. v. Wyse Tech., 939 F.2d 91, 98 (3d Cir. 1991). Licitra v. Gateway, Inc., 189 Misc.  

    2d 721, 730, 734 N.Y.S.2d 389, 396 (Civ. Ct. 2001), aff'd as modified (Oct. 9, 2002). 
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eller liknande formulering. 158 Uttrycket kommer ursprungligen från begreppet shrink-wrap och 

många domstolsbeslut har grundats i domar som behandlat shrink-wrap.159 Domstolar som 

behandlat denna typ av licensavtal har konstaterat att click-wrapavtal generellt sett är giltiga.160 

Click-wrap har dock debatterats bland akademiker, och vissa hävdar att domstolsbesluten går 

isär, medan andra menar att domsluten är konsekventa.161  

 

I Specht v. Netscape Communications Corp. konstaterade appellate court i second circuit att 

för att ett click-wrapavtal ska vara giltigt mellan parterna måste avtalsvillkoren vara meddelat 

på ett rimligt och iögonfallande sätt och det måste föreligga en entydig manifestation av 

samtycke. 162  I Ticketmaster Corp. v. Tickets.com Inc. gjorde distriktsdomstolen samma 

bedömning, och konstaterade att det inte förelåg något giltigt avtal när användaren inte gav sitt 

samtycke genom att kryssa i en ruta, och användaravtalet endast var tillgängligt på hemsidan, 

men inte uppenbart synligt i form av ett pop-upfönster.163 

 

Appellate court i second circuit har i målet Register.com, Inc. v. Verio, Inc. också tagit ställning 

till huruvida en användare kan acceptera avtalsvillkor vars existens användaren är medveten 

om men inte givits en explicit möjlighet att neka. Svaret domstolen gav var nekande, och trots 

att användaren kände till avtalsvillkoren accepterades dessa aldrig. Ett avtal kom alltså aldrig 

till stånd, men användaren fick trots det full tillgång till tjänsten. Domstolen konstaterade också 

att avtalsvillkor som uppenbaras efter att en användare brukat mjukvara eller en tjänst inte kan 

göras gällande. Användaren måste ha en möjlighet att granska avtalsvillkoren och neka dessa, 

varpå tjänsten görs otillgänglig om avtalsvillkoren anses oacceptabla.164 

 

Om ett click-wrapavtal är meddelat på ett rimligt och iögonfallande sätt och ett entydigt 

samtycke föreligger har avtalet ansetts giltigt. Ett avtal uppfyller dessa krav om det dyker upp 

mitt på skärmen i ett pop-upfönster och inte kan passeras utan att användaren kryssar i rutan för 

att acceptera avtalet. Om avtalsvillkoren är oacceptabla ska användaren dessutom ha en 

                                                 
158 Lemley, 2006, 459. Dickens, 2007, 387. 
159 Dickens, 2007, 381. 
160 Lemley, 2006, 459. 
161 Dickens, 2007, 382. 
162 Specht v. Netscape Commc'ns Corp., 306 F.3d 17, 35 (2d Cir. 2002), domstolens exakta uttalande var som 

följer: ” Reasonably conspicuous notice of the existence of contract terms and unambiguous manifestation of  

assent to those terms by consumers are essential if electronic bargaining is to have integrity and credibility.”. 
163 Ticketmaster Corp. v. Tickets.Com, Inc., No. CV 99-7654 HLH(BQRX), 2000 WL 525390, 3 (C.D. Cal. 

Mar. 27, 2000). 
164 Register.com, Inc. v. Verio, Inc., 356 F.3d 393, 430–31 (2d Cir. 2004). 
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möjlighet att neka dessa, varpå tjänsten eller mjukvaran ska göras otillgänglig. 165  Click-

wrapavtal som uppfyller dessa villkor har ansetts giltiga i ett flertal domar.166 

 

Ibland dyker click-wrap upp även vid köp av cd-skivor som installerar mjukvara på datorn. I 

dessa fall sker köpet innan avtalet accepteras. Dessa fall hanteras på samma sätt som shrink-

wrapavtalet i ProCD Inc. v. Zeidenberg som redogjorts för i avsnitt 6.3.1.167 

 

I A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC kommenterade appellate court i fourth circuit ett 

fall där en minderårig ingått ett avtal genom click-wrap. Den minderåriga användaren ansågs 

inte kunna använda sin ålder som ett vapen för att ogiltigförklara avtalet och samtidigt behålla 

förmånerna de fått av tjänsten.168 Domen tyder på att click-wrapavtal också kan göras gällande 

när den ena parten är minderårig.169 

 

6.3.3 Browse-wrap 

Browse-wrap är ett licensavtal som finns tillgängligt på en websida, men där användaren aldrig 

explicit accepterar villkoren.170 Skillnaden mellan click-wrap och browse-wrap är alltså kravet 

på att kryssa en ruta med texten ”i agree” eller liknande. Situationen som uppstod i Specht v. 

Netscape Communications Corp., det vill säga att avtalsvillkoren existerade på hemsidan, men 

inte krävde något aktivt godkännande, är alltså den som kommit att kallas browse-wrap.171 

Ägaren av websidan försöker på detta vis kontrollera sättet på vilket websidan används.172  

 

I en studie som granskade 56 browse-wrapdomar kunde Hartzog dra vissa generella slutsatser 

om rättsläget. Den första slutsatsen var att domstolarna behandlade konsumenter och 

näringsidkare olika. En näringsidkare ansågs mer sofistikerad och förmögen att förstå 

                                                 
165 Dickens, 2007, 390 
166 Se exempelvis Moore v. Microsoft Corp., 293 A.D.2d 587, 587, 741 N.Y.S.2d 91, 92 (2002) (Domstolen 

konstaterade att licensavtalet var bindande eftersom avtalsvillkoren visades tydligt på skärmen innan 

mjukvaran installerades och användaren gav sitt samtycke genom att kryssa i en ruta och därmed acceptera 

villkoren.); Forrest v. Verizon Commc'ns, Inc., 805 A.2d 1007, 1010-11 (D.C. 2002) (Domstolen 

konstaterade att ett avtal är ett avtal, vare sig det ingås med hjälp av en dator eller ej.); Oracle Corp. v. SAP 

AG, No. C 07-1658 PJH, 2008 WL 5234260, 7 (N.D. Cal. Dec. 15, 2008) (Distriktsdomstolen i norra 

distriktet i Kalifornien kommenterade click-wrapavtal), ”Plaintiffs have stated a claim for breach of contract, 

based on the existence of the clickwrap agreements. Many courts have found clickwrap agreements to be 

enforceable.”; Dickens, 2007, 390–91. 
167 Dickens, 2007, 392. 
168 A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC, 562 F.3d 630, 636 (4th Cir. 2009). 
169 Hartzog, 2010, 422. 
170 Lemley, 2006, 460. 
171 Dickens, 2007, 386–387. 
172 Lemley, 2006, 460. 
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konsekvenserna av sitt handlande och är därmed oftare bunden till ett avtal än en konsument. 

Den andra slutsatsen var att stor vikt lagts vid huruvida användaren eller köparen givits 

tillräcklig information om vad avtalet innehåller och var det går att läsa. Stor läsbar font, 

uppseendeväckande hyperlänkar och hur många gånger användaren besökt hemsidan påverkade 

bedömningen av avtalets giltighet. Den tredje slutsatsen var att hemsidans grad av interaktivitet 

påverkade bedömningen. Ju mer en användare interagerade med hemsidan desto större var 

sannolikheten att ett bindande kontrakt kom till stånd. Den optimala interaktiviteten torde vara 

att klicka i en ruta, likt ett click-wrapavtal. Den fjärde slutsatsen var att tidpunkten avtalet 

presenterades för användaren var av vikt. Om avtalet presenterades innan användaren nyttjade 

tjänsten var sannolikheten för ett bindande avtal större än om avtalet presenterades efter att 

tjänsten nyttjades. Den femte slutsatsen gällde avtalets omfång. Ett avtal som exempelvis endast 

reglerar erbjudna tjänster binder inte den som endast observerar en hemsida utan att interagera 

med tjänsten.173 I många fall där browse-wrapavtal giltigförklarats har de kanske snarare haft 

karaktären av ett web-wrapavtal174, där användaren kryssar en ruta för att acceptera avtalet.175 

 

 Omskrivning av eller tillägg till licensavtal 

I Douglas v. U.S. Dist. Court for Cent. Dist. of California uttalade appellate court i ninth circuit 

att ett kontrakt inte kan ändras ensidigt. Motparten måste godkänna eventuella förändringar 

eller tillägg till avtalet. Detta för att den föreslagna ändringen är just ett förslag, och kan inte 

vara bindande förrän det finns samtycke. Samtycket måste vara uppenbart, det är inte tillräckligt 

att bifoga förändringarna i ett mail eller liknande för att de föreslagna ändringarna eller tilläggen 

ska vara en del av kontraktet.176 

 

 Licensavtalet i Warcraft III 

I licensavtalet användarna accepterade innan de spelade eller modifierade Warcraft III fanns en 

klausul som förhindrade de som moddar och tredje part att nyttja moddarna kommersiellt. Det 

fanns dock ingen klausul som innebar att Blizzard skulle äga de upphovsrätter som skapades i 

samband med att spelet modifierades. Sedan dess har Blizzard ändrat sitt EULA till att omfatta 

                                                 
173 Hartzog, 2010, 419–29. 
174 Se Leidö, 2014, 197, (Leidö använder begreppet web-wrap för att beskriva ett click-wrap på en hemsida); se 

också Madison, 1998, 1062, (Leidö hänvisar hit för att förklara sin användning av begreppet); dock 

Feminella, 2003, 97, (Leidö hänvisar även hit, Feminella använder begreppet web-wrap för att beskriva det 

som i den här uppsatsen betecknats som browse-wrap). 
175 Leidö, 2014, 202. 
176 Douglas v. U.S. Dist. Court for Cent. Dist. of California, 495 F.3d 1062, 1066–67 (9th Cir. 2007). 
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en sådan klausul.177 Trots att de som skapat DotA alltså behöll upphovsrättigheterna till modden 

omfattades de av klausulen som innebar ett förbud om att bruka modden kommersiellt. 

Dessvärre finns inget svar på hur klausulen påverkar utgången i målet eftersom ingen part 

åberopade klausulen. uCool menade istället att den inte påverkade deras yrkande. Domstolen 

kommenterade ändå klausulen genom att konstatera att uCool misslyckats med att åberopa den 

vid två tillfällen, och att bolaget därför försuttit möjligheten, hur övertygande ett sådant 

argument än hade varit. EUL och Icefrog hade, som tidigare nämnts, sålt sina rättigheter till 

Valve. Enligt avtalet mellan Blizzard och användarna fick en mod inte brukas kommersiellt av 

användaren eller tredje part. En sådan försäljning eller det faktum att Valve skapat en uppföljare 

till DotA skulle kunna utgöra sådan kommersiell användning, men något definitivt svar på den 

frågan gavs inte.178 

 

7 Analys 
 

 Upphovsrätter 

De ursprungliga upphovsrätterna till ett dataspel innehas i stor utsträckning av företaget som 

utvecklat spelet. Genom work made for hire-doktrinen tillfaller anställdas arbete arbetsgivaren. 

Dessutom kan arbete som beställts från tredje part utgöra sådant arbete som enligt work made 

for hire-doktrinen tillfaller uppdragsgivaren. Skulle upphovsrätten till ett sådant verk inte 

tillfalla spelföretaget kan ett avtal reglera vem som ska äga upphovsrätten. Vissa upphovsrätter 

skulle också kunna vara licensierade från en tredje part och inkorporerade i spelet. 

 

De ekonomiska rättigheterna speltillverkaren innehar omfattar en exklusiv rätt att utveckla 

derivative works. Genom att tillhandahålla verktyg som hjälper användare att modifiera spelet 

tillåts dessa att utveckla sådana derivative works. Upphovsmannen till ett sådant verk innehar 

upphovsrättigheterna till sitt spel, men de ursprungliga upphovsrätterna förblir oförändrade. 

Resultatet blir att upphovsmannen till modden kan sälja sina rättigheter eller vidareutveckla sin 

spelidé utanför spelföretagets spelmiljö och på så vis nyttja upphovsrätterna kommersiellt. I 

egenskap av utvecklare till verktygen som gjorde modden möjlig vill spelföretaget som 

utvecklade det ursprungliga spelet ta del av den kommersiella möjligheten modden bjuder.  

 

                                                 
177 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, (N.D. 

Cal. May 16, 2017). 
178 Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-CV-04084-CRB, 2017 WL 2118342, 11–12 

(N.D. Cal. May 16, 2017). 
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Genom fair use-doktrinen kan ett derivative work som skapats utan tillåtelse rättfärdigat. Detta 

sker främst i utbildningssyfte, eller i nyhetsrapporteringar och parodier. Huruvida en mod kan 

rättfärdigas genom fair use och därmed inte utgöra ett upphovsrättsligt intrång är inte uppenbart. 

Moddar skiljer sig åt, de kan antingen vara av kommersiell eller icke-kommersiell natur, de kan 

ändra mycket små detaljer i ett spel eller fundamentalt ändra spelupplevelsen. Det är heller inte 

otänkbart att en mod skulle kunna skapas i utbildningssyfte. I frågan finns ingen större mängd 

rättsfall eller doktrin, och den doktrin som finns ger ingen enhetlig bild av hur bedömningen 

skulle göras för moddar. I Formgen v. Microstar Inc. underkände domstolen argumentationen 

om att moddarna skulle rättfärdigas genom fair use-doktrinen. I fallet såldes moddarna, och 

brukades därför kommersiellt. Det specifika fallet är den enda ledning som finns för moddar. I 

andra fall, där omständigheterna är annorlunda, skulle utfallet kunna bli ett annat. Varje 

bedömning av moddar enligt fair use-doktrinen blir således en bedömning i det enskilda fallet, 

i avsaknad av praxis. Det enda talande fallet, Formgen v. Microstar Inc, tyder dock på att 

olagligt skapade moddar åtminstone inte lättvindigt kan anses utgöra ett sådant verk som kan 

rättfärdigas genom fair use-doktrinen. 

 

Spelföretaget har alltså ingen lagstadgad rätt till lagligt nytillkomna rättigheter i modden, men 

kanske en moralisk sådan. Som jämförelse kan en tillverkare av penslar, färg och staffli 

knappast kräva någon rätt till en konstnärs verk, trots att tillverkaren tillhandahöll alla 

instrument för att verket skulle komma till. Skillnaderna på de båda fallen är dock av stor vikt. 

En tillverkare av material som krävs för att måla ett konstverk säljer penslar och färg för att 

tjäna pengar på just penslar och färg, och det faktum att en konstnär målar ett bra verk med 

materialet ligger knappast till grund för att företaget ska sälja mindre i framtiden. För ett 

spelföretag är fallet ett helt annat. Genom att tillhandahålla verktyg och tillåta folk att modifiera 

deras spel uppstår en konkurrenssituation mellan företagets framtida produkter och eventuella 

uppföljare till modden. Medan en tillverkare av penslar inte kan kräva rätt till verk som skapas 

med hjälp av deras material då de inte har någonting annat att sälja om ingen accepterar 

villkoren, är situationen en annan för spelutvecklaren. Spelföretag utvecklar i första hand ett 

dataspel som inte sällan är unikt nog att inte kunna ersättas av en annan produkt. Verktyg för 

att modifiera spelet är inte nödvändigt för att skapa en storsäljare, och risken finns att någon 

med hjälp av verktygen skapar en mod som bidrar till en konkurrents framtida storsäljare. 

Tillhandahållaren av sådana verktyg tar således en risk som tillverkaren av penslar inte gör.  
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För att tillhandahålla verktyg som underlättar modifiering av spelet bör säljaren begränsa sin 

risk. Ett sätt att hantera risken är genom att kontrollera upphovsrätterna. Det kan göras genom 

att företaget köper rättigheterna, tar kontroll över alla rättigheter genom att avtala om att äga 

alla derivative works som skapas av användare eller genom att begränsa hur skaparna kan 

använda upphovsrätterna kommersiellt. I fråga om dataspel görs alla sådana begränsningar eller 

transfereringar på ett effektivt sätt med hjälp av licensavtal.  

 

Amerikansk rätt ska tillämpas även på verk som skapats i ett annat land. Moral rights för 

dataspelsrelaterade verk existerar inte. Av den anledningen finns det ingen problematik vad 

gäller överförandet av dessa rättigheter. Resultatet av det är att inga rättigheter behöver bli kvar 

hos den ursprungliga upphovsmannen. Företaget kan istället äga alla upphovsrätter relaterade 

till verket, vare sig transfereringen sker i form av ett köp eller att företaget tilldelas rättigheterna 

direkt genom licensavtalet. 

 

 Licensavtal 

 

7.2.1 Ett enhetligt licensavtal 

Beroende på mediet dataspelet förmedlas via kan licensavtalet ta olika former. I ett spel som 

säljs i en låda och som sedan spelas kan licensavtalet komma i shrink-wrapformat. Om spelet 

istället kan laddas ner direkt från en websida skulle licensavtalet kunna komma i browse-

wrapformat, medan ett spel som kan installeras via en redan nedladdad klient naturligast 

kommer i click-wrapformat. Trots det faktum att alla former av licensavtal skulle kunna 

användas i olika situationer är click-wrapavtalen de som varit minst kontroversiella. Click-

wrapavtal ger tydligt uttryck för samtycke i och med att användaren kryssar i en ruta för att 

acceptera villkoren. Avtalen måste dock uppfylla vissa krav, exempelvis måste de vara tydliga 

nog och ge användaren rätt att neka villkoren. Formatet click-wrap har också fördelen att det 

kan användas även i de fall som browse-wrap och shrink-wrap vanligtvis förekommer, vilket 

innebär att spelföretaget kan standardisera sina avtal. I ProCD Inc. v. Zeidenberg nyttjades som 

bekant ett click-wrapavtal trots att mjukvaran såldes i fysisk förpackning, och många av de 

browse-wrapavtal som godkänts kan också kategoriseras som click-wrap. 

 

Click-wrapavtal är alltså ett lämpligt val av format när licenstagarnas möjlighet att skapa 

moddar ska regleras, men också för att reglera äganderätten till sådana derivative works. För att 

ett click-wrapavtal ska kunna anses giltigt mellan parterna ställs dock vissa krav. Licenstagaren 
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måste kunna visa sitt samtycke för att det ska föreligga så kallad meeting of the minds. Detta 

samtycke visas oftast genom att användaren kryssar i en ruta för att acceptera avtalsvillkoren. 

Om användaren vill neka villkoren måste sådan möjlighet finnas, varpå tjänsten eller mjukvaran 

görs otillgänglig. Ett click-wrapavtal bör uppfylla dessa krav, och de som gjort det har godkänts 

av domstol vid flera tillfällen. Click-wrapavtalen har därmed en viss fördel jämfört med shrink-

wrap och browse-wrap, som förvisso också godkänts av domstol vid olika tillfällen, men som 

också förklarats ogiltiga vid flera tillfällen. Shrink-wrap har bland annat underkänts för att 

avtalet, enligt domstolen, slutits vid köpet, och avtalsvillkoren som medföljde utgjorde då 

ensidiga tillägg som köparen aldrig accepterade. Browse-wrap har också vid många tillfällen 

underkänts, och att bevisa att samtycke och meeting of the minds förelåg när avtalet ingicks är 

problematiskt om det inte finns en ruta att klicka i med texten ”I agree” eller liknande. De 

browse-wrapavtal som godkänts av amerikansk domstol har därför ofta samma karaktär som 

ett click-wrap, varför rutan som klickas i för att acceptera avtalsvillkoren aldrig bör utelämnas 

ur licensavtalet. 

 

7.2.2 Licensavtalets innehåll 

För att det ska finnas några upphovsrätter att överföra måste användarna först skapa verk. De 

verk som skapas när ett spel modifieras utgör derivative works, vilka företaget har exklusiv rätt 

att skapa. Ett företag som tillåter eller uppmuntrar modifiering av sina spel bör därför tydliggöra 

detta i licensavtalet genom en klausul som ger användaren rätt att skapa derivative works. I en 

sådan klausul kan företaget dessutom ange hur användaren får modifiera spelet, om 

begränsningar av något slag är nödvändiga. Om en användare skapar derivative works genom 

att modifiera spelet på annat sätt än det som angivs av spelföretaget kan förfarandet utgöra ett 

upphovsrättsintrång. Det är därför av stor vikt att licensavtalet är tydligt på denna punkt, så att 

rättsliga åtgärder kan vidtas vid eventuella intrång.  

 

I licensavtalet kan spelföretaget infoga en klausul som begränsar användarnas frihet att använda 

spelet som de vill. På så vis kan användarnas möjlighet att modifiera spelet regleras. Dessutom 

kan företaget genom licensavtalet reglera ägandet av upphovsrätter som uppstår när användare 

skapar moddar. Att genom licensavtalet överföra ägandet av alla upphovsrätter som skapas 

genom moddar medför att företaget utan vidare kan nyttja modden kommersiellt. Dessutom 

öppnas möjligheten att vidareutveckla modden och göra en uppföljare, som Valve gjorde med 

DotA när de köpte rättigheter och utvecklade DotA 2. Problematiken som kan uppstå med ett 

sådant avtal är att kreativiteten kan bli lidande, vilket varken gynnar spelutvecklare eller 
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användare. Att formulera en klausul som innebär att upphovsrätterna till alla moddar som 

användarna skapar tillfaller företaget skulle kunna begränsa det arbete användare vill lägga på 

att utveckla sin mod. Från spelutvecklarens perspektiv är syftet med moddarna att göra spelet 

bättre och mer attraktivt för användarna. Att begränsa användarnas vilja att spendera tid och 

kraft på att utveckla sina moddar skulle för det syftet vara kontraproduktivt. En sådan klausul 

skulle också potentiellt kunna påverka företagets good-will och relation med användarna, men 

en sådan diskussion faller utanför syftet med denna uppsats och kommenteras därför inte vidare. 

Det som dock kan konstateras är att en sådan klausul som överför moddarnas ekonomiska 

rättigheter till ägaren av de ursprungliga upphovsrättigheterna är möjliga att använda, och att 

sådana klausuler bör vara väl avvägda. 
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