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Sammanfattning 

Videospel är spel som spelas på tv, dator eller annan maskin. Att videospel skyddas av upphovs -

rätten är klart men denna uppsats har som uppgift att ta reda på hur videospelet och dess 

uttrycksformer skyddas. Ett videospels uttrycksform kategoriseras oftast in i dels program-

koden som videospelet består av och dels de audiovisuella element som användaren ser och 

hör. Enligt svensk rätt finns det flera möjliga verkskategorier och närstående rättigheter som 

skulle kunna aktualiseras för ett videospels olika uttrycksformer där främst skydd som dator-

program för programkoden och skydd som filmverk för de audiovisuella elementen behandlats 

i praxis. Även flertalet andra verkskategorier skulle dock kunna aktualiseras med utgångspunk t 

i hur de tidigare tolkats och tillämpats.  

EU:s medlemsstater tillämpar olika verkskategorier för videospel. Högsta domstolen har ansett 

att videospel skyddas som datorprogram men inte som filmverk men det är oklart hur detta står 

sig i förhållande till senare praxis från EU-domstolen, främst med anledning av mål C-355/12 

Nintendo. Databaser, datorprogram och fotografier är verkskategorier som är harmoniserade 

inom EU. De övriga verkskategorierna har i stort blivit nationellt bestämda. Hur dessa natio -

nella verkskategorier förhåller sig till unionsrätten är oklart. Detta beror till stor del på EU-

domstolens praxis som bland annat fastställt att det unionsrättsliga originalitetskravet ska gälla 

för alla verkskategorier och inte bara för databaser, datorprogram och fotografier. Detta på-

verkar verkskategorierna med det är oklart i vilken utsträckning.  

Att videospel kan aktualisera flera verkskategorier skapar oklarheter om skyddet ska ges för 

varje uttrycksform var för sig eller om ett enhetligt skydd uppnås för videospelet som helhet. 

För svensk del har den första metoden varit normen men med anledning av EU-harmoni-

seringen är det osäkert om detta fortfarande gäller.  

Ytterligare en frågeställning som harmonisering ger upphov till är vad som händer när bestäm-

melser i två tillämpliga direktiv står i konflikt med varandra. I Nintendo-domen konstaterade 

domstolen att infosocdirektivet skulle tillämpas på ett videospels alla uttrycksformer inklus ive 

koden trots att även datorprogramdirektivet, som utgör lex specialis, är tillämplig. Anledningen 

till detta var att koden var en del av videospelet och skulle skyddas tillsammans med helheten 

som skyddades genom infosocdirektivet vilket gav ett starkare skydd. Det troliga är att det 

direktiv som ger det starkare skyddet har företräde framför det andra. 
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Inledning  

Presentation av ämnet 

Upphovsrättsliga verk delas traditionellt in i olika verkskategorier. Ett verks indelning i en 

verkskategori har historiskt använts för att särreglera olika typer av verk t.ex. genom att ge vissa 

verk starkare skydd i särskilda situationer. Denna uppsats redogör för vilka verkskategorier som 

kan aktualiseras på ett videospels uttrycksformer och hur verkskategorierna blir tillämpliga.  

Från ett upphovsrättsligt perspektiv är videospel komplexa eftersom de har flera uttrycks-

former. Att vissa av dessa uttrycksformer skyddas är klart, exempelvis skyddas ett videospels 

källkod och objektkod som datorprogram. I många fall är det dock oklart hur uttrycksformen 

ska skyddas.  

Verkskategorierna påverkas i hög grad av harmoniseringsarbetet inom EU. Harmoniseringens 

påverkan på nationell rätt är omdiskuterad, särskilt med anledning av EU-domstolens praxis. 

Denna praxis har en avgörande betydelse för tillämpningen av verkskategorierna vilket kommer 

att behandlas i denna uppsats. Det är möjligt att EU-domstolens praxis får så pass stor inverkan 

på de nationella verkskategorierna att en stor del av den svenska praxis och reglering som finns 

på området kan vara förlegad, utan att detta egentligen uppmärksammats av lagstiftaren. Har-

moniseringen är därmed en av de centrala frågorna i denna uppsats.   

Med anledning av videospelsindustrin tillväxt och ökade ekonomiska värde blir det immateria l-

rättsliga skyddet allt mer viktigt för spelutvecklarna att ta till vara på. Rättsutvecklingen har 

inte hängt med i samma snabba takt som tekniken. Immaterialrättslig reglering, inklusive det 

upphovsrättsliga regelverket, avser generellt att ge incitament till fortsatt skapande. Oklarheter 

i det upphovsrättsliga skyddet bidrar till en ökad osäkerhet för företagen i hur de kan tillvara ta 

sina rättigheter vilket på lång sikt kan motverka syftet bakom upphovsrätten. 
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Terminologi 

Termen datorspel kan uppfattas som att endast avse spel som spelas på dator och utesluta sådana 

som spelas på spelkonsoler eller andra elektroniska maskiner som mobiltelefoner. Den engelska 

termen videogame omfattar alla dessa spel. För förtydligande används här termen videospel 

med samma innebörd som termen videogame. Det är också den termen som EU-domstolen och 

Högsta domstolen använt i sin praxis.1  

 

Syfte och frågeställning  

För att kunna särreglera vissa typer av verk har både nationella lagstiftare och internatione lla 

konventioner traditionellt sätt använt sig av verkskategorier. Denna ordning har gällt även i 

Sverige och av den anledningen räknas flera verkskategorier upp i 1 § Upphovsrättslagen2 

(URL). Bestämmelsen är dock tillräckligt öppen för att även icke-uppräknade verkskategorie r 

ska kunna erhålla upphovsrättsligt skydd.  

Videospel är komplexa skapelser som har flera uttrycksformer som kan aktualisera olika 

verkskategorier. Till skillnad från andra komplexa verk, som filmverk, har videospel inte en 

egen verkskategori och därav får dess uttrycksformer delas in under redan existerande verks-

kategorier. De uttrycksformer som främst diskuterats i doktrin och praxis är koden som video-

spelet är programmerad genom och den uttrycksform som spelas upp på en bildskärm och 

observeras av användaren. Eftersom olika verkskategorier aktualiseras för koden och för uttryc -

ket på bildskärmen uppkommer frågan hur ett videospel skyddas. Möjligen fås skydd endast 

för en uttrycksform eller så fås skydd för flera uttrycksformer i olika verkskategorier. Vidare 

kan skyddet antingen avse en verkskategori som skyddar hela verket eller flera som skyddar 

olika uttrycksformer.  

Frågeställningen kompliceras ytterligare av den harmonisering som skett inom EU och då 

främst EU-domstolens praxis. Harmoniseringen kan nämligen ha medfört att det som tidigare 

ansetts gälla nationellt numer är förlegat. 

Syftet med uppsatsen är därför att visa vilka uttrycksformer ett videospel har och hur dessa 

skyddas. Detta syfte uppnås genom att presentera de olika verkskategorier som kan komma att 

                                                 
1 Se C-355/12  Nintendo m.fl. och NJA 2000 s. 580. 
2 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
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bli tillämpliga och tillämpa dessa på videospelets uttrycksformer samt att diskutera hur har-

moniseringen inom EU påverkar skyddet och verkskategorierna.  

Uppsatsen är tänkt att besvara följand 

e frågor: 

1. Vilka upphovsrättsligt relevanta uttrycksformer har ett videospel? 

2. Vilka verkskategorier kan bli aktuella för dessa uttrycksformer? 

3. Hur erhålls skydd för videospelets uttrycksformer? 

 

Metod och avgränsning 

Eftersom uppsatsen har som syfte att ta reda på hur videospel skyddas enligt gällande rätt har 

den rättsdogmatiska metoden använts.3 För att ta reda på vad gällande rätt är har utgångspunkt-

en legat i rättskällorna.4 Den svenska rättskälleläran placerar traditionellt lag och förarbeten 

framför andra rättskällor.5 Eftersom området som behandlas i uppsatsen är delvist harmonise rat 

kommer dock särskild vikt vid EU:s rättskällor läggas. EU-rätten har företräde framför nationell 

rätt och detta beaktas i uppsatsen, vilket innebär att direktiven som behandlas värderas högre 

än nationell rätt.6 Direktiv är inte är direkt tillämpliga i den nationella rättsordningen utan måste 

implementeras som nationell lag. Det allmänna kravet på så kallad direktivkonform tolkning 

innebär dock att tolkningen av den nationella lagen som bygger på EU-rätt ska tolkas i ljuset 

av EU-rätten.7  EU-domstolen är den enda auktoritativa uttolkaren av EU-rätten vilket innebär 

att dess beslut ska beaktas vid tolkningen av EU-rätten på nationell nivå.8 Svensk rättspraxis 

har också beaktas i viss utsträckning och då främst domar från Högsta domstolen men även ett 

fall från Marknadsdomstolen behandlas.  

Flera av de svenska förarbetena på området tillkom innan Sverige var medlem i EU. Dessa 

förarbeten har därför fått en underordnad ställning på områden som omfattas av EU-harmoni-

sering. Detsamma gäller för  äldre svensk rättspraxis. Likaså kan svenska rättskällor sedermera 

                                                 
3 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik  som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 – 10, s. 4. Jareborg menar att rättsdogmatik är en 

vetenskaplig rekonstruktion av gällande rätt. 
4 Ibid, s. 8. 
5 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5u., Norstedts Juridik, 

Vanda 1996, s. 321. 
6 Ibid., s. 328 f. 
7 Ibid. 
8 Ibid., s. 324 f.  
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komma att bli mindre auktoritär då EU-domstolen i efterhand kommit med ett klargörande om 

hur EU-rätten ska tolkas. 

Även svensk och utländsk doktrin har använts genomgående. Uttalanden i doktrin är inte bin-

dande och författare kan många gånger vara oense om hur något ska tolkas. Trots detta används 

doktrin i uppsatsen för att försöka förstå hur övriga rättskällor har tolkats. Det går vidare att 

konstatera att även om doktrin inte är formellt bindande påverkar doktrinen rättstillämpningen 

indirekt då de ofta används som källor av domstolar, myndigheter m.m.9 

Eftersom EU-rätten gäller i flera länder har rättskällor från andra länder utöver Sverige, som 

Storbritannien och de nordiska länderna, också beaktats till viss del. Detta görs för att klargöra 

hur EU-lagstiftningen är tillämpad och kan därför inte ses som en komparativ metod men det 

innebär inte att uppsatsen inte har några komparativa inslag alls. Flera internationella avtal finns 

nämligen på området och för vissa verkskategorier finns en särskild närhet till andra länders 

lagstiftning. Av denna anledning kommer uppsatsen begränsat även att bestå av komparativa 

inslag.  

Andra ensamrätter än upphovsrätt kan aktualiseras för videospel, dessa kommer dock inte 

diskuteras närmare i uppsatsen även om de garanterat är av intresse för videospelsindustr in. 

Vidare fokuserar uppsatsen endast på att kategorisera videospelets komponenter i de lika 

verksbegreppen varvid någon diskussion kring de konsekvenser som en indelning innebär 

endast kommer att nämnas. Det kan också tilläggas att produktionen av videospel kommer ge 

upphov till flertalet företagshemligheter vilket inte heller kommer att tas upp här.  

 

Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att i avsnitt 1 ges en introduktion till upphovsrätten som 

avser att ge läsaren en generell överblick över det område som frågeställningen berör. Avsnitt 

2 förklarar vad ett videospel är och dess förhållande till verkskategorier och EU-rätten medan 

avsnitt 3 behandlar de olika verkskategorierna som kan aktualiseras på videospel. Det avslut -

ande avsnittet behandlar främst förhållandet mellan de olika verkskategorierna och förhållande t 

mellan verkskategorier och EU-rätten. Här diskuteras hur ett videospel kommer att skyddas och 

hur detta i praktiken fungerar eller bör fungera.    

                                                 
9 Ibid., s. 395. 
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1. Upphovsrätten  

1.1 Inledning 

Som immaterialrätten generellt syftar upphovsrätten att ge ett skydd för intellektue lla 

prestationer.10 Immaterialrättsområdet delas upp i en industriell del och upphovsrätten. Den 

industriella delen innefattar bl.a. patenträtt, mönsterrätt och varumärkesrätt och till upphovs -

rätten hör upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna. Upphovsrätten syftar till 

att ge upphovsmannen en tidsbegränsad ensamrätt över det hen skapat oavsett om hen är konst-

när, författare eller annan slags upphovsman.11 Den egentliga upphovsrätten ger skydd för 

konstnärliga och litterära verk.12 De närstående rättigheterna tillhör inte den egentliga upphovs-

rätten men har en sådan koppling till den att den anses höra till det upphovsrättsliga området i 

bred bemärkelse. I svensk rätt regleras både upphovsrätten och de närstående rättigheterna i 

upphovsrättslagen, som har starka influenser från EU-rätten och internationell rätt.13  

Upphovsrätten har traditionellt varit präglad av territorialitet och fortfarande varierar upphovs-

rätten mellan olika länder. URL gäller som huvudregel endast verk skapade av svenska 

upphovsmän och verk som först givits ut i Sverige.14 Med tiden har dock ländernas lagstiftning 

närmat sig varandra genom internationella konventioner, samarbeten och EU-harmonisering. 

EU har antagit flera direktiv på området. De direktiv som finns kan närmast beskrivas som 

punktinsatser då de endast reglerar särskilda fenomen inom upphovsrätten. Det har inte varit 

okontroversiellt att harmonisera upphovsrätten inom EU, vilket förklarar varför en större 

harmonisering av EU-rätten inte skett. Motståndet till en harmonisering har flera förklaringar, 

förutom territorialitet finns även stora skillnader mellan ländernas traditionella rättstradi-

tioner.15 Dessa skillnader har dock med tiden blivit mindre och mindre. Trots att det inte har 

gått att komma överens om en fullständig harmonisering av upphovsrätten påverkas dock EU:s 

                                                 
10 Olsson, Henry, Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt , 9 u., Norstedts Juridik, Stockholm 2015, s. 

21.  
11 Olsson, Henry och Rosén, Jan, Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, Norstedts Juridik AB, databas 

Zeteo, kommentar under avsnittet Upphovsrätten och de närstående rättigheterna  (2016-05-14).  
12 Ibid. (2016-05-31).  
13 Två svenska förordningar på området finns också: upphovsrättsförordningen och internationella upphovsrätts-

förordningen. Dessa kommer däremot inte att behandlas i denna uppsats.  
14 Olsson, s. 24 ff.  
15 Olsson och Rosén, kommentar under avsnittet Upphovsrätten och de närstående rättigheterna  (2016-07-14).  
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medlemsstaters nationella reglering av EU-rätten bl.a. av EU:s förbud mot diskriminering och 

förbud mot handelshinder på den inre marknaden.16 

Upphovsrätten är starkt påverkad av internationella överenskommelser där den viktigaste är 

Bernkonventionen för skydd av konstnärliga och litterära verk från år 1886, som senast 

reviderats i Paris 1971.17 Bernkonventionen har i skrivandets stund tillträtts av 171 länder och 

har haft ett historiskt inflytande på nationell lagstiftning samt EU-rätten. Bernkonventionen 

administreras av FN organet Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), 

inom vars ram det har framförhandlats de viktiga WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) och 

WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (WPPT). Världhandelsorganisationens 

(WTO) TRIPs-avtal som tillträtts av 162 medlemsländer har också haft ett stort inflytande. De 

internationella samarbetet har lett till minskad territoria litet i de länder som tillträtt och minska-

de skillnader i den materiella rätten.  

 

1.2 Verksbegreppet enligt svensk rätt 

Det som den egentliga upphovsrätten skyddar är verk, vilket framgår av 1 § URL som anger att 

”[d]en som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket […]”. 

Verksbegreppet är således av yttersta vikt för upphovsrätten. Ett verk är enligt förarbetena ett 

resultat av en individuellt andligt skapande verksamhet som uppvisar mått av självständighe t, 

originalitet och är ett uttryck för skaparens individualitet.18  

Ordet skapat ska inte tolkas för strängt, det måste inte vara en helt banbrytande skapelse utan 

man får utgå eller inspireras av tidigare verk utan att detta för den delen medför att upphovsrätt 

bortfaller. En ren reproduktion av ett äldre verk kan dock inte grunda upphovsrätt eftersom det 

inte innehåller något intellektuellt skapande element.19   

Att det är verk som skyddas innebär att det är verk på det sätt som det kommit till uttryck, och 

inte bakomliggande idéer och tankar, som skyddas. Man kan således inte få upphovsrätt till en 

särskild teknik att skapa verket på.20 Man kan inte heller få upphovsrätt till fakta eller upptäckter 

utan endast till det sätt som man framställer eller presenterar informationen på, dvs. den indivi-

                                                 
16 Olsson, s. 38.  
17 Ibid., s. 24 f. 
18 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk , databas Lexino, kommentar 

till 1 § URL (2016-07-17) och Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-22). 
19 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-22). 
20 Olin, kommentar till 1 § URL (2016-07-17). 
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duella prägeln. Således kan man inte få upphovsrätt till historiska händelser bara för att man är 

den första som skriver om den, men man kan få upphovsrätt till det man skapat för att berätta 

om händelsen, t.ex. en artikel eller bok. Generellt krävs inte att upphovsmannen haft ett syfte 

att skapa ett konstnärligt eller litterärt verk utan även brev kan erhålla upphovsrätt i vissa sam-

manhang.21 Att upphovsvrätten är ett formskydd innebär inte att verket måste vara fixerat i 

fysisk form utan även improviserade tal och sånger skyddas.22  

Verket anses även ha en inre form vilket innebär att den skyddar mer än bara den givna formen. 

Således skyddas exempelvis tygmönster även när mönstret används som tapet och en bok 

skyddas när den filmatiseras.23 Den senare företeelsen visar också att verk kan skyddas både 

som konstnärligt och litterärt verk samtidigt; böcker tillhör de litterära verken medan film tillhö r 

de konstnärliga.24 Man ser det som att verket erhåller en ny yttre form men behåller sin inre 

form.25 Detta kan även beskrivas som att verkets identitet bibehålls.  

Även bearbetningar, översättningar och överföringar av redan existerande verk till andra 

litteratur- och konstarter kan erhålla upphovsrättsligt skydd enligt 4 § URL. Med översättningar 

menas främst språkliga översättningar från ett språk till ett annat och med en bearbetning menas 

att ett verk omarbetats. En bearbetning kan föreligga när ett litterärt verk förenklas för skolbruk 

eller om en solosång arrangeras för en kör.26 Med överföring till en annan litteratur- eller 

konstart menas istället att ett verk görs om och det nya verket faller inom en annan verks-

kategori. Om en roman (skönlitterärt verk) görs om till en film (filmverk) föreligger en sådan 

överföring. Om det skulle röra sig om en tillräckligt stor ändring att inte ens den inre formen 

blir densamma är det inte en bearbetning utan ett nytt självständigt verk vilket framgår av andra 

stycket i 4 § URL. Parodier och satirer är exempel på sådant som utgör självständiga verk.27 

Att ett verk ska vara ett resultat av en individuellt andligt skapande verksamhet innebär att det 

ska vara unikt och att inte två personer oberoende av varandra skulle kunna ha skapat samma 

verk.28 I svensk rätt har detta gjort uttryck för verkshöjdskravet. För att ett verk ska kunna er-

hålla skydd krävs således att det har verkshöjd, enklare skapelser kan därmed inte skyddas 

                                                 
21 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-22). 
22 Olsson, s. 49.  
23 Olin, kommentar till 1 § URL (2016-07-17) och Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-22). 
24 Eklöf, Dan, Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om artikel 82 och tvångslicensering, 1 u., Iustus förlag, Uppsala 

2005, s. 44 f.  
25 Olsson och Rosén, kommentar till 5 § URL, (2016-06-27) 
26 NJA II 1961 s. 77. 
27 NJA 2005 s. 905. 
28 Olsson, s. 22. Att inte två personer oberoende av varandra skulle kunna ha skapat sammas verk är det så kallade 

dubbelskapandekriteriet.  
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genom upphovsrätten. Kravet på verkshöjd är dock inte högt uppställt utan snarare tvärtom har 

begreppet lättats upp med tiden. 29 Verkshöjdsbegreppet innefattar inget behov av en kvalitat iv 

värdering av verket, enligt förarbeten är även ett dåligt verk ett verk.30  

 

1.3 Verkskategorier 

Med verkskategori avses vilken typ av verk, dvs. en kategorityp som olika sorters alster (verk) 

kan  delas in i. Verkskategorierna har traditionellt använts för att särreglera särskilda typer av 

verk t.ex. genom att ge vissa typer av verk ett lägre ställt krav på verkshöjd. Det finns idag en 

mängd specialbestämmelser i URL som blir tillämpliga för särskilda verkskategorier, som 

exempel kan nämnas att datorprogram som skapas av arbetstagare i anställningsförhållanden 

övergår automatiskt till arbetsgivaren enligt 40 a § URL.  

Som framgår av ordalydelsen i 1 § URL kan verk vara konstnärliga eller litterära. Båda 

uttrycken ska tolkas vidsträckt.31 Till de konstnärliga verken hör främst framställningar i ord 

oavsett om dessa är talade, skrivna eller tryckta och beskrivande framställningar som kartor 

m.m. De litterära verken avser främst att förmedla information.32 Även datorprogram och data-

baser tillhör de litterära verken. Konstnärliga verk är enligt förarbetena alla former av verk som 

skapats med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan.33 Till konstnärliga 

verk hör således musik, bildkonst och filmverk. I 1 § URL ges också en icke-uttömmande 

uppräkning av några av de verkskategorier som det kan röra sig om. I punkten 7 anges också 

att upphovsrätt ges till ”verk som kommit till uttryck på annat sätt”. Att hålla lagstiftningen 

öppen för andra verkskategorier än de särskilt uppräknade är ett medvetet val från lagstiftarens 

sida.34 Detta följer även internationell rätt; i Bernkonventionen anges att konstnärliga eller 

litterära verk ska skyddas oavsett vilken form det har getts. Verkskategorierna kan tyckas vara 

bundna till sin form, skönlitteraterära verk kommer i form av böcker m.m. Detta stämmer dock 

inte, verkskategorierna är inte beroende av vilken form verket tagit.35 Ett skönlitterärt verk kan 

således finnas både i form av en fysisk bok eller som en fil på dator som går att läsa eller ljud -

                                                 
29 Se bl.a. NJA 1990 s. 499 där en landskapskarta över Gotland med illustrerade turistattraktioner erhöll 

upphovsrättsligt skydd.   
30 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 10 u., i särskilt kompendium, Norstedts Juridik AB, 2016, s. 45.  
31 SOU 1956:25, s. 64 f.  
32 Olsson, s. 48. 
33 SOU 1956:25 s. 65.  
34 Eklöf, s. 43 f.  
35 Olsson, s. 49.  
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bok. Likaså är noter lika mycket ett musikaliskt verk som en låt som spelas upp.   

Närstående rättigheter ger skydd för företeelser som inte är att anse som verk men som genom 

dess närhet till upphovsrätten ansetts skyddsvärda. Även dessa kan delas in i flera kategorier. 

Exempel på närstående rättigheter är utövande konstnärers rätt till det egna framförandet och 

framställare av ljudinspelningars rätt till sina framställningar. Skyddet för närstående rättighete r 

är mer begränsat än det egentliga upphovsrättsliga skyddet. De närstående rättigheterna är också 

förmån för internationell reglering där särskilt TRIPs-avtalet, Romkonventionen och EU-rätten 

är av särskild betydelse för Sveriges del.36  

 

1.4 EU-autonoma begrepp 

Inom EU har antagits flera direktiv inom det upphovsrättsliga området, bl.a. datorprogram-

direktivet37 och databasdirektivet38. Dessa både direktiv anger att ett verk skyddas i den mån 

det utgör upphovsmannens intellektuella skapelse. I databasdirektivet anges även att inga andra 

kriterier än detta kan tillämpas för om skydd skall ges. Inom EU har därmed det så kallade 

originalitetskravet kommit att ersätta nationella begrepp såsom verkshöjd. Ett verk erhåller 

skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens intellektuella skapelse. Länge 

var synen att originalitetskravet endast tillämpades på verkskategorier som harmoniserats 

genom direktiv, såsom datorprogram och databaser.39 I Sverige fortsatte således domstolarna 

att använda begreppet verkshöjd för de övriga verkskategorierna.40 EU-domstolen har dock inte 

hållit med om denna bedömning, vilket framgick av Infopaq-domen.  

Infopaq41 rörde ett företag som bedrev mediebevakning och mediaanalys. Detta skedde bl.a. 

genom att Infopaq tog fram utdrag om elva ord ur tidningsartiklar genom en datainsamling. 

Tidningarnas branschorganisation ansåg att detta utgjorde otillåten användning av de 

upphovsrättsligt skyddade artiklarna. Den nationella domstolen hänsköt bl.a. frågan om 

Infopaqs förfarande kunde anses utgöra mångfaldigande enligt artikel 2 i infosocdirektivet. EU-

domstolen konstaterade att det följer av kravet på enhetlig tillämpning av gemenskapsrät ten 

                                                 
36 Ibid., s. 26.  
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram 

(kodifierad version). 
38 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser. 
39 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskravet och inskränkningen till förmån för vissa former av 

mångfaldigande, NIR 2010 s. 339 – 353, s. 345.  
40 Se bl.a. NJA 2009 s. 159. 
41 C-5/08 Infopaq.  
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och likhetsprincipen att gemenskapsbestämmelser ska ges en enhetlig och självständig tolkning 

inom hela gemenskapen. Med andra ord ska dessa bestämmelser tillämpas enhetligt genom hela 

unionen; begreppen i bestämmelserna ska tolkas unionsautonomt. Detta gäller oavsett om en 

definition av begreppet finns i den EU-rättsliga lagstiftningen eller inte. Denna uppfattning 

stödde domstolen bl.a. med sin tidigare praxis.42 

De bestämmelserna i infosocdirektivet som var aktuella i Infopaq skulle därför endast tolkas 

mot bakgrund av lydelsen av bestämmelsen, dess sammanhang och bakgrund. Ordet verk tolka-

des i ljuset av Bernkonventionen och de bestämmelser som fanns i EU-direktiv, dvs. dator-

programdirektivet, databasdirektivet och skyddstidsdirektivet43. Enligt alla dessa skulle  upp-

hovsrätt ges till verk som är originella på så sätt att de är upphovsmannens egna intellektue lla 

skapelse. Med andra ord ska originalitetskravet tillämpas på alla verkskategorier och inte endast 

de som särbehandlas i ett särskilt direktiv.44 Detta har sedan bekräftats av EU-domstolens 

efterföljande praxis.45 

EU-domstolens tillämpning av originalitetskravet överensstämde inte med den uppfattning som 

innehades av de flesta medlemsländer och kommissionen, utan domstolen tycks ha fyllt ut 

luckorna mellan direktiven.46 Innan Infopaq var nämligen den generella uppfattningen att 

originialtetskravet endast skulle tillämpas på harmoniserade verkskategorier som datorpro-

gram. HD har sedan Infopaq angett att det nationella kravet på verkshöjd överensstämmer med 

originalitetskravet och därmed att den svenska praxisen på området därmed fortfarande är 

aktuell.47 Detta har dock ifrågasatts från flera håll.48  

 

  

                                                 
42 C-245/00 SENA och C-306/05 SGAE 
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU om ändring av direktiv 2006/116/EG av den  12 december 

2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 
44 Axhamn menar dock att brukskonst eventuellt skulle kunna särbehandlas, se mer Axhamn , s. 346 f.  
45 Rydén, Ross, Det upphovsrättsliga originalitetskravet i ljuset av utveck lingen i Europeiska unionens domstol. 

En kommentar till Högsta domstolens dom den 29 december 2015 (NJA 2015 s. 1129) (C More Entertainment) , 

NIR 2016 s. 205 – 209, s. 206 ff.  
46 Axhamn, s. 345 f. 
47 NJA 2015 s. 1097. 
48 Bl.a. har det i doktrin ifrågasatts om dubbelskapandekriteriet är förenligt med originalitetskravet, se Levin, s. 

53. 



   

 

  16 

 

1.5 Originalitetskravet 

EU-domstolen har i sin praxis kommit med flera klargöranden om hur originalitetskravet ska 

bedömas. Enligt Infopaq är kravet uppfyllt så länge som verket är upphovsmannens egna 

intellektuella skapelse. Uttrycket intellektuella skapelse härstammar från den kontinenta l-

europeiska traditionen medan upphovsmannens egen tycks vara hämtad från den brittiska rätts-

traditionen. Det har generellt varit svårare att erhålla skydd i Kontinentaleuropa än i 

Storbritannien och originalitetskravet tycks vara en mellanväg mellan de båda rättstradition-

erna.49 Kravet är lågt ställt. I Infopaqmålet anmärktes t.ex. att enstaka ord visserligen inte kunde 

anses ha originalitet men att delar av meningar kunde ha det. De utdrag på nio ord som var för 

handen i Infopaq kunde därför möjligen anses utgöra mångfaldigande av ett verk.50 Det kan 

dock tilläggas att EU-domstolen aldrig tar ställning till om ett verk har uppnått kravet, iställe t 

är det upp till den nationella domstolen att pröva de principer som EU-domstolen fastställer på 

de verkliga omständigheter som föreligger i målet.51  

I många fall kan upphovsmannen vara begränsad i sina val men originalitet kan ändå uppnås. I 

Painer ansågs ett skolporträtt kunna vara upphovsrättsligt skyddad om den reflekterar upphovs -

mannens personlighet.52 Detta sker om upphovsmannen har möjlighet att uttrycka sin kreativitet 

i skapandet genom att göra fria och kreativa val. Detta kunde göras vid porträttfotografi genom 

att fotografen har möjlighet att välja bakgrund, den porträtterades position och ljussättningen.  

Idrottsevenemang är exempel på sådant som inte utgör intellektuella skapelser i den mening 

som avses i direktivet, eftersom utövarna är begränsade av regler.53 Däremot kan en tv-sändning 

av idrottsevenemang möjligen vara föremål för upphovsrättsligt skydd om upphovsmannens 

val av bl.a. kameravinklingar medför att sändningen kan ses som upphovsmannens egna intel-

lektuella skapelse i enlighet med Painerfallet.54 Originalitetskravet för databaser uppfylls på 

liknande sätt när urvalet eller sammanställningen av databasens innehåll ger uttryck för upp-

hovsmannens kreativitet på ett originellt sätt genom fria och kreativa val.55 Det handlar alltså 

om att upphovsmannen sätter sin personliga prägel på verket. De överväganden som har gjorts 

                                                 
49 Axhamn, s. 347 f. och Levin, s. 53 f.  
50 C-5/08 Infopaq. 
51 Eidsvold Tøien, Irina, Originalitetskravet i EU-retten – ny kurs?, NIR 2012 s. 403 – 422, s. 414 f.  
52 C-145/10 Painer. 
53 C-403/08 och 429/08 Premier League. 
54 NJA 2015 s. 1097, där dock resultatet blev det motsatta och upphovsrätt inte ansågs föreligga. 
55 C-604/10 Football Dataco m.fl.  
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ska dock inte främst vara av teknisk natur eller skett som en följd av regler eller andra begräns-

ningar.  

 

1.6 Skyddets innebörd 

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst, dvs. det uppkommer så fort verket skapats och 

det finns inget krav på registrering i något myndighetsregister. Upphovsrätten är att se som ett 

slags monopol, den ger rättighetsinnehavaren en ensamrätt att bestämma över verket. Den 

ursprungliga rättighetsinnehavaren är upphovsmannen som alltid är en människa vilket exklu-

derar djur och maskiner. Däremot spelar det ingen roll vilka verktyg upphovsmannen använt, 

digitala bilder är skyddade på samma sätt som andra bilder och anses inte vara skapade av 

datorn utan av människan som ger datorn kommandot.56  

Om flera personer har skapat verket tillsammans är de alla upphovsmän och rättighetshavare 

tillsammans, se 6 § URL. Personernas bidrag ska vara sådan att de skapat verket tillsammans 

och inte att de skapat delar som kan särskiljas som individuella verk från varandra.57 Detta inne-

bär exempelvis att videospel som innehåller flera uttrycksformer som kan särskiljas från 

varandra kan anses ha olika upphovsmän beroende av vilken del det handlar om och inte att 

alla inblandade har upphovsrätt till videospelet som helhet. En låttext med två låtförfatta re 

borde generellt inte innehålla delar som kan särskiljas åt utan i dessa fall har texten två upphovs -

män. Har någon bidragit på ett rent tekniskt sätt och inte till den ”egna intellektuella skapelsen” 

är den personen dock inte att anse som upphovsman.58  

Rättigheterna i fråga kan delas in i två delar: de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättig-

heterna. De ekonomiska rättigheterna innefattar rätten att bestämma över mångfaldigande av 

verket och om verkets tillgängliggörande för allmänheten. De ekonomiska rättigheterna kan 

överlåtas från den ursprungliga upphovsmannen till andra och kan också ärvas, se 27 § URL. 

Den ideella rätten innefattar en rätt att bli namngiven i samband med att verket nyttjas och rätten 

att motsätta sig en kränkande behandling av verket. Den ideella rätten kan inte överlåtas enligt 

3 och 27 §§ URL, däremot kan upphovsmannen efterge den i vissa fall. 

                                                 
56 Olin, kommentar till 1 § (2016-07-16). 
57 Ibid., kommentar till 6 § (2016-07-16). 
58 Ibid., kommentar till 1 § (2016-07-16). 
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Ensamrätten är inte helt obegränsad. Skyddet begränsas både i rum och i omfång. I Sverige 

består de ekonomiska rättigheterna till utgången av det 70:e året efter upphovsmannens död 

medan den ideella rätten inte begränsas i tid. Skillnaden i skyddstiderna motiveras bl.a. den 

ideella rättens ställning som närmast kan liknas med en mänsklig rättighet som inte kan över-

låtas eller inskränkas. Även de ekonomiska rättigheterna utmärks av ett synsätt som präglas av 

mänskliga rättigheter, men har till viss del fått ge vika för andra intressen och överväganden av 

kommersiella och konkurrensfrämjande natur.59 Från de ekonomiska rättigheterna har därför 

flertalet inskränkningar gjorts. De ekonomiska rättigheterna präglas därmed av en balansgång 

mellan olika intressena. 

  

                                                 
59 Olsson och Rosén, kommentar under avsnittet Upphovsrätten och de närstående rättigheterna  (2016-05-31). 



   

 

  19 

 

2. Videospelet och upphovsrätten  

2.1 Videospelet som företeelse  

Ett videospel kan förklaras som en mjukvara som består av kod som förts över på ett medium, 

t.ex. en DVD-skiva eller fil. När den spelas upp på hårdvaran (dator, mobil, konsol etc.) 

omvandlas koden till bild, musik, funktioner m.m. Det som kännetecknar videospel är att 

användaren har möjlighet att påverka uppspelningen, dvs. användaren kan kommunicera med 

spelet under användningen. Varje uppspelning är således unik, även om skillnaderna följer vissa 

regler och ramar inbäddade i spelet.60  

De första videospelen var enkla och många av dem baserade på spel som existerade utanför 

datorn, Pong som kom 1972 var till exempel baserad på tennis. Det första videospelet kom 

redan på 1950-talet men det var inte förrän 1960 och 70-talet som de kunde göras mer allmänt 

tillgängliga som arkadspel.61 Idag finns de tillgängliga överallt, i datorn, telefonen eller till 

konsoler kopplade till TV:n. Videospel som underhållningsform har utvecklats i takt med den 

teknologiska utvecklingen i stort och tycks aldrig ha halkat efter. Idag är spelindustrin med och 

skjuter fram den teknologiska utvecklingen för att utveckla och komma med nya innovationer 

som kan användas för andra ändamål än underhållning.62 Det går inte att förneka det ökade 

inflytandet av spelindustrin, i enbart Sverige omsatte svenska spelutvecklare 10 miljarde r 

kronor år 2015 och allt pekar på en fortsatt ökning.63 

 

2.2 Videospelet i förhållande till upphovsrätten och verkskategorierna 

Man kan se videospel och kategorisering i verkskategorier ur flera perspektiv. Man kan dels 

välja att se ett videospel som en helhet eller så kan man också se videospelet som en samman-

sättning av flera verk eller av olika uttrycksformer. Det går således att argumentera att videospel 

som helhet skyddas inom verkskategorierna datorprogram eller multimediaverk. Men det går 

                                                 
60 Lee Mitchell, Briar, Game design essentials, 1 u., John Wiley & Sons Inc., Indianapolis 2012, s. 2.  
61 Ibid., s. xxi och 17 ff.  
62 Videospelindustrin har bl.a. varit en av de största drivande aktörerna för att utveckla virtuella 

verklighetsmaskiner som förespås användas för andra ändamål. Se Leijonhufvud, Jonas, Så mycket omsätter VR, 

Digital den 10 april 2016, tillgänglig på http://digital.di.se/artikel/sa-mycket-omsatter-vr# (2016-06-22). 
63 Ericsson, Marcus, Svenskar gå all-in i spelindustrin: ”Inga konkurrenter”, SvD Näringsliv den 25 April 2016, 

tillgänglig på http://www.svd.se/svenskar-gar-all-in-i-spelindustrin-inga-konkurrenter, (2016-06-22) och Haimi, 

Rebecca, Spelindustrin omsätter 10 miljarder, SVT den 30 december 2015, tillgänglig på 

http://www.svt.se/kultur/spelindustrin-omsatter-10-miljarder, (2016-06-22). 
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även att hävda att videospelets skydd är mer fragmentarisk och att olika uttrycksformer skyddas 

inom olika verkskategorier och inte videospelet som helhet. Koden kan då möjligen skyddas 

som datorprogram, ljudet som musikverk och bilden som audiovisuellt verk.64  

Till skillnad från många andra komplexa (och äldre) typer av alster finns det ingen egen kategori 

för just videospel. Istället har man tvingats trycka in videospel under redan existerande verks-

kategorier eller skapa nya. Olika länder har löst problemet olika, och även inom EU finns en 

differens i tillämpningen mellan medlemsländerna.65 

Vilken verkskategori som blir tillämplig påverkar upphovsrätten till det skyddade. Dels kan 

kravet på originalitet variera, kravet på originalitet enligt datorprogramdirektivet är som exem-

pel mycket lägre ställt än för många andra verkskategorier. Som en konsekvens av detta har 

datorprogram därmed också ett mindre skyddsomfång än de flesta andra typer av verk. Den 

närstående rättigheten för fotografiska bilder uppkommer automatiskt utan något som helst krav 

på originalitet. Skyddet är dock även betydligt mer begränsat för fotografiska bilder än för ex-

empelvis fotografiska verk som erhåller det sedvanliga och starkare upphovsrättsliga skyddet. 

Detta är självfallet viktigt. En upphovsman vill generellt ha ett så starkt skydd som möjligt för 

att skydda sina verk från intrång. Motsatsvis kan det finnas konkurrensaspekter som vill begrän-

sa skyddet. Genom att ha olika verkskategorier kan man variera det upphovsrättsliga skyddet 

och särreglera vissa av dem i URL.  

Särregleringen påverkar inte endast skyddsomfånget och kravet på originalitet utan används för 

att ge vissa verkskategorier starkare eller svagare skydd i vissa situationer. I avsnitt 1.3 nämndes 

exempelvis att ett datorprogram skapat i anställningsförhållanden övergår automatiskt till 

arbetsgivaren. Ett annat exempel på sådan särreglering är att en upphovsman till byggnadskons t 

inte kan motsätta sig att köparen av verket gör ändringar i byggnaden, se 26 c § URL. 

Problem uppstår när relativt nya företeelser som videospel ska sorteras in under den gamla 

lagstiftningen och kategoriseras in under gamla verkskategorier eftersom följderna av denna 

kategorisering kan bli orimliga. Marknaden för videospel och dess produktion ser annorlunda 

ut än för de flesta andra verkskategorier. Liksom filmverk är det generellt många inblandade i 

skapandeprocessen och det är ofta inte möjligt att separera de olika upphovsmännens presta-

tioner från varandras. För filmverk har man löst det med en särskild verkskategori som genom 

                                                 
64 De olika verkskategorierna behandlas mer utförligt nedan i nästa kapitel.  
65 Ramos, Andy, López, Laura, Rodríguez, Anxo, Meng Tim och Abrams, Stan, ”The legal status of video games: 

Comparative analysis in national approaches, WIPO 2013. 
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praxis och sedvänja fått avgöra vem eller vilka som erhåller rätten till verket. Som en relativt 

ny och tidigare mindre vanlig verkskategori är likande praxis sparsam för videospel.  

Att videospel innebär interaktivitet från användaren bidrar också till flera speciella ställnings -

taganden. Material skapat av användaren (eng. user generated content) är väldigt vanligt och 

vissa spel innehåller särskilda verktyg för spelaren att kunna implementera eget skapat materia l 

i spelet och dela dessa med andra användare.66 Vem som får upphovsrätten till sådana skapelser 

är inte klarlagt och kan möjligen variera beroende på vilken verkskategori det hamnar inom. 

Generellt är detta innehåll baserat på den kod som redan används av spelet men eftersom 

innehållet kan vara allt ifrån klädesplagg till musik och dialog kompliceras frågan ytterligare.  

Ett annat problem som uppstår är tävlingar inom videospel, e-sport. EU-domstolen har i sin 

praxis kommit fram till att sportevenemang inte kan erhålla skydd men frågan uppstår då om 

detta är sportevenemang vilket är oklart.67 Om upphovsrättsligt skydd ges i dessa sammanhang 

vem har då upphovsrätten till det? Även detta kan möjligen variera beroende på vilken verks-

kategori som blir tillämplig.  

 

2.3 Unionsrättens påverkan på verkskategorierna 

Två EU-direktiv behandlar särskilda verkskategorier; databasdirektivet och datorprogramdirek-

tivet. Flera direktiv än så är dock av intresse, främst infosocdirektivet och skyddstidsdirektive t 

som båda räknar upp olika verkskategorier och särskilda bestämmelser som ska gälla för dessa.  

Infosocdirektivet behandlar vissa aspekter av upphovsrätten och närstående rättigheter i infor-

mationssamhället. Till en början kan konstateras att det inte framgår uttryckligen vilka verks-

kategorier som infosocdirektivet reglerar.68 Däremot räknas det i vissa bestämmelser upp vissa 

verkskategorier där speciella regler gäller, bl.a. finns särskilda bestämmelser om fonogram-

framställare. I dess ingress lyfts behovet av en välfungerande inre marknad, harmonisering av 

de fyra rättigheterna och vikten av en hög skyddsnivå för immaterialrätt.  

Vilken påverkan som infosocdirektivet kan ha för videospel framgick i Nintendo.69 Nintendo-

koncernen består av flera företag som tillverkar videospel och spelkonsoler. Videospelen och 

                                                 
66 Sims-spelen är ett exempel på sådana spel där tillverkaren EA till och med skapat en marknadsplats i spelet 

där användare kan sälja eller ge bort objekt som de skapat för spelet.  
67 C-403/08 och 429/08 Premier League. 
68 Axhamn, s. 346. 
69 C-355/12 Nintendo m.fl. 
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konsolerna hade befästs med tekniska åtgärder, inklusive en krypteringskod, för att förhindra 

illegal kopiering. Spel som inte innehöll krypteringskoden kunde nämligen inte spelas på 

konsolerna. PC Box var ett företag som tillverkade anordningar som kunde installeras på kon-

solerna som möjliggjorde det för användare att spela upp filer som inte innehöll denna kryp-

teringskod. Nintendo menade att syftet med anordningen var att kringgå och undvika Nintendo -

spelens tekniska åtgärder. PC Box å sin sida hävdade att Nintendos mål var att förhindra 

användningen av oberoende producerad programvara och att anordningen var avsedd att hjälpa 

användaren spela upp annat material än vad konsolen tillät, såsom film och musik. Skydd för 

kringgående av tekniska åtgärder reglerades både i infosocdirektivet och i datorprogram-

direktivet men med något olika innebörder. Skyddet i infosocdirektivet var starkare.  

Domstolen började med att konstaterade att infosocdirektivet reglerade skyddet för upphovsrätt 

och närstående rättigheter men att datorprogram skyddades genom datorprogramdirektivet som 

utgör lex specialis. Däremot fanns det inget i infosocdirektivet som pekade på att delar av verk 

skulle bedömas annorlunda än hela verk. Detta innebar att en komponent som bidrog till verkets 

originalitet kunde skyddas genom infosocdirektivet tillsammans med verket i dess helhet. Dom-

stolen konstaterade vidare att videospel var komplexa skapelser med komponenter som har ett 

eget kreativt värde som inte kunde reduceras till enbart programkoden. Alla delar, inklus ive 

bild och ljud, som bidrog till verkets originalitet var skyddade tillsammans med verket som 

helhet inom ramen för infosocdirektivet.  

Just varför infosocdirektivet blir tillämpligt på videospel förklaras inte av domstolen vilket ger 

upphov till frågan om alla videospel omfattas av infosocdirektivet. EU-domstolen angav i sitt 

beslut endast ”det skyddade verket, exempelvis ett videospel”.  

I generaladvokatens uttalande angavs dock: 

”Ett videospel är emellertid i hög grad en typ av datorprogram (även om det även kan inne-

hålla andra typer av immateriella verk, både narrativa och grafiska), och datorprogram om-

fattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/24.” 

och  

”Den hänskjutande domstolen har funnit att videospel som de som är i fråga i målet vid den 

nationella domstolen, enligt italiensk rättspraxis, inte enbart kan anses vara datorprogram 

utan att det är komplexa multimediaverk som ger uttryck för begreppsmässigt fristående 

narrativa och grafiska skapelser. Sådana spel måste därför betraktas som upphovsrättsskyd-

dade intellektuella verk.” 
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Med andra ord stod det klart att enligt italiensk rätt var videospelen skyddade som multimed ia -

verk. Den italienska domstolens uppfattning om tillhörig verkskategori ifrågasattes i ett 

skriftligt yttrande av Polen. Av den anledningen inhämtades parternas, inklusive Kommission-

ens, yttrande i frågan varav både Kommissionen och Nintendo delade den italienska domstolens 

uppfattning i frågan vilket inte PC Box gjorde. Generaladvokaten konstaterade därefter att EU-

domstolen inte på unionsrättslig grund varken hade skäl eller var behörig att ifrågasätta den 

nationella domstolens slutsatser. Detta talar för att huruvida de verkskategorier som inte är 

harmoniserade genom ett särskilt direktiv faller inom infosocdirektivet är beroende av hur den 

nationella rätten är utformad. För Italiens del var det klart att videospel som helhet var skyddade 

som verk, därför skyddades de enligt infosocdirektivet vilket fick följden att alla videospelets 

delar omfattades av infosocdirektivet. Det ska dock tilläggas att generaladvokatens yttrande 

inte är bindande för medlemsstaterna men då något uttalande från EU-domstolen inte görs i 

frågan kan yttrandet bidra till tolkningen av EU-domstolens beslut.  

Flera har tolkat EU-domstolens dom till att ge alla videospel skydd enligt infosocdirektivet 

oavsett hur den nationella rätten ser ut.70 Detta skulle dels kunna stödjas med EU-domstolens 

formulering att ”även om videospel realiseras genom ett datorprogram, följder det ett förlopp 

som är förutbestämt av spelets upphovsmän på ett sätt som innebär att bilder och ljud presen-

teras med en viss konceptuell självständighet”. Möjligen kan uttalandet tolkas så att den typ av 

verk, möjligen multimediaverk71, som är för handen måste åtnjuta det starkare skyddet av 

infosocdirektivet eftersom datorprogramdirektivet inte ger ett fullgott skydd för dessa 

komplexa verk. Nintendodomen bör även tolkas i ljuset av annan EU-rättslig praxis.  

Allposter72 behandlade frågan om unionsrätten var tillämplig på konstnärliga verk. Allposter 

tillverkade postrar och kanvastryck som utgjorde reproduktioner av upphovsrättsligt skyddade 

verk. En nederländsk upphovsrättsorganisation motsatte sig detta då Allposter inte hade erhållit 

licenser för all dess verksamhet, nämligen överföring av konstverken till kanvastryck. 

Allposters menade att den unionsrättsliga principen om konsumtionsrätt i artikel 4 i infosoc-

direktivet förelåg eftersom rättighetsinnehavarna hade gett sitt samtycke till överföring till 

postrarna och därmed också till kanvas. Den nederländska upphovsrättsorganisationen och 

                                                 
70 Se bl.a. Holmes, Steve och Allgrove, Ben, CJEU rules on scope of protection granted to technological 

protection measures, Lexology, 20 Februari 2014 samt Batchelor, Bill och Montani, Luca, Exhaustion, essential 

subject matter and other CJEU judicial tools to update copyright for an online economy, Journal of Intellectual 

Property Law & Practice, 2015, Vol. 10, Nr. 8, s. 591 – 600, s. 595.  
71 Se närmare avsnitt 3.13.  
72 C-419/13 Art & Allposters International BV. 
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underinstansen menade att detta utgjorde ett nytt offentliggörande enligt nederländsk rätt. Den 

nederländska högsta instansen ställde bl.a. följande fråga till EU-domstolen: 

“Reglerar artikel 4 i direktiv 2001/29 frågan huruvida upphovsrättsinnehavarens 

spridningsrätt kan utövas med avseende på en reproduktion av ett upphovsrättsligt skyddat 

verk som av rättsinnehavaren, eller med dennes samtycke, sålts och leve-rerats inom EES, 

om denna reproduktion senare har genomgått en förändring med avseende på sin form och 

i denna form på nytt har förts ut på marknaden?” 

EU-domstolen konstaterade enbart att papperspostern och kanvastrycket innehöll bilder av ett 

skyddat konstnärligt verk och därmed omfattades de av artikel 4 i infosocdirektivet. Angående 

konsumtionsregeln uttalade EU-domstolen att olikheter i nationell lagstiftning när det gäller 

konsumtion av spridningsrätten direkt kan påverka den inre marknadens möjlighet att fungera 

väl. Konsumtionsregel skulle därför tillämpas enhetligt inom unionen, vilket i slutändan inne -

bar att konsumtionsregeln inte var tillämplig när verket överfördes till ett annat medium.  

Det domstolen tycks slå fast är att infosocdirektivet är tillämpligt så fort det är ett skyddat verk, 

med hänvisning till att det i fallet rörde sig om verk som var skyddade enligt Bernkonventionen. 

Vid beaktandet av konsumtionsreglerna lade domstolen emfas på att nationella olikheter i 

unionsrätten inte kunde tillåtas eftersom det skulle påverka den inre marknaden.  

Det är möjligt att EU-domstolen med dessa avgöranden fyllt ut de eventuella luckor som finns 

mellan direktiven och helt enkelt menat att alla verkskategorier faller inom infosocdirektive t 

tillämpningsområde, i vart fall när konsekvenserna av unionsrätten (t.ex. konsumtionsreglerna ) 

påverkas. Detta innebär även att verkskategorierna harmoniseras i dessa sammanhang eftersom 

skillnader i medlemsstaternas tillämpning av direktivet inte godtas enligt Allposter fallet. Läses 

detta ihop med Nintendo innebär en sådan tolkning att videospel som helhet alltid skyddas 

enligt infosocdirektivet och likaså alla delar så länge som de bidrar till verkets originalitet.  

En annan fråga som ställs på sin spets i och med EU-domstolens praxis är skillnaden mellan 

infosocdirektivets tillämplighet på digitala kopior av ett videospel. I Allposters konstaterades 

även att infosocdirektivet syftar till att ge bestämmanderätten av den fysiska varan eller det 

fysiska föremålet som verket ingår i. Detta har tolkats till att innebära att endast fysiska exem-

plar av ett verk kan omfattas av konsumtionsrätten vilket kan ha sin förklaring i att nedladdning 

av digitala kopior ibland anses utgöra tjänster eller licensering och inte varor.73 Oavsett skulle 

                                                 
73 Rosati, Eleonora, Online Copyright exhaustion in a post-Allposters world, Journal of Intellectual Property 

Law & Practice, 2015, Vol. 10, Nr. 9, s. 673 – 681, s. 677 samt Batchelor och Montani, s. 594 (cit. Rosati 2015).  
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detta kunna innebära att om frågan rör konsumtion av verk i digital form kommer inte 

infosocdirektivet bli tillämpligt. Ett videospel skulle således kunna helt hamna under infosoc-

direktivet om det säljs som en fysisk kopia men inte om det säljs som en fil. Detta skulle 

möjligen vara i linje med WCT.74 Detta skulle självfallet, som Rosati har påpekat, påverka 

rörligheten inom den inre marknaden vilket bör bidra till en försiktighet till att tolka rättsfalle t 

till att göra skillnad mellan fysiska och digitala kopior. I UsedSoft75 diskuterades om konsum-

tionsregeln i datorprogramdirektivet också gjorde skillnad på fysiska och digitala kopior men 

fann att så inte var fallet eftersom direktivet ger skydd till datorprogram i alla dess uttrycks -

former.  

Videospel finns ofta som endast digitala kopior, särskilt de som är skapta för mobila enheter. 

Andra spel finns endast i fysisk form eller både i fysisk form och i digital form. Om en fråga 

rör konsumtion skulle således det kunna få den innebörden att spel i olika format erhåller olika 

skydd eftersom i det ena fallet blir inte infosocdirektivet tillämpligt. Om vi också utgår från att 

utgången i Allposters och Nintendo får den innebörden att även verkskategorierna harmoniseras 

då infosocdirektivet blir tillämpligt kan detta innebära att medlemsländerna kan göra skillnad 

på digitala och fysiska videospel. Särskilt vanskligt och oförutsebart blir detta om spelet släppts 

ut på marknaden i båda formaten. Företagen skulle då kunna sluta sälja videospel i digita lt 

format för att vara säkra på att erhålla det starkare skyddet. Detta borde anses vara oförenligt 

med syftet bakom infosocdirektivet som avser att ”främja informationssamhällets utveckling i 

Europa”.76 Hur det ligger angående denna fråga är fortfarande oklart.77 

Ännu en viktig faktor att ta i beaktande vid tolkningen av EU-domstolens praxis är de 

internationella avtalen. EU är genom ratificeringen av WIPO-fördraget om upphovsrätt indirekt 

bunden av Bernkonventionen.78 EU-domstolen har också i dess praxis frekvent hänvisat hit. 

Bernkonventionen och flera andra internationella åtaganden innehåller vissa verkskategorie r. 

Det kan möjligen vara så att EU-domstolen helt enkelt utgår från att de verk som skyddas genom 

Bernkonventionen också skyddas genom infosocdirektivet. Det ska dock tilläggas att inte heller 

Bernkonventionen innehåller någon särskild verkskategori som videospel enkelt kan delas in i 

och inte heller finns en enhetlig praxis hos de länder som har tillträtt konventionen. Dessutom 

                                                 
74 Rosati 2015, s. 677. 
75 C‑128/11 UsedSoft GmbH. 
76 Skäl 2 i Infosocdirektivet 
77 Se även Günther, Petteri, Digital music in Europé:  a comparative analysis of the UsedSoft GmbH v. Oracle 

International Corp. and Capitol Records, LLC v- ReDigi, Inc. cases, NIR 2014 s. 205 – 229.  
78 Axhamn, s. 346, fotnot 35.  
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har EU-domstolen i BSA79 konstaterat att användargränssnitt kan erhålla upphovsrättsligt 

skydd enligt infosocdirektivet om det är ett resultat av upphovsmannens egna intellektue l la 

skapelse. Däremot angavs inte vilken verkskategori som kunde vara tillämplig och att Bern-

konventionen skulle ge användargränssnitt upphovsrättsligt skydd är tveksamt.  

 

 

  

                                                 
79 C-393/09 BSA. 
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3. Verkskategorierna 

3.1 Inledning 

En del av verkskategorierna som behandlas i detta kapitel räknas upp i URL medan andra endast 

förekommer i doktrin eller praxis. De uppräknade verkskategorierna har generellt varit länge 

förankrade i rättssamhället och därav finns det mer material kring dessa att tillgå. En av de 

nyare kategorierna i URL är datorprogram och en som inte räknas upp men som ändå skyddas 

är databaser. Verkskategorin multimediaverk, å sin sida, kan fortfarande anses befinna sig på 

ett ”att vara eller icke vara”-stadium då det är relativt nytt och oprövat, i vart fall för svensk 

del. Som kommer märkas är det möjligt att flertalet verkskategorier aktualiseras just när det rör 

sig om videospel. Varje spel kommer inte att aktualisera varje verkskategori eftersom varje spel 

ser olika ut, har olika grader av originalitet och i vissa fall är rättsläget oklart om verkskate-

gorierna ens är tillämpliga. Även de äldre verkskategorierna kan fortfarande innehålla vissa 

oklarheter och oklarheterna ökar vid applicering på videospel. Kapitlet inleds med de två 

verkskategorier som tillkommit genom EU-harmonisering, datorprogram och databaser.    

För de övriga kategorier som inte uttryckligen harmoniseras genom ett direktiv förekommer 

nationella skillnader i dess tillämpning och även språkliga skillnader kan medföra att de tolkas 

annorlunda. Med anledning av det som sagts tidigare i avsnitt 2.3 uppkommer dock frågan om 

det verkligen fortfarande går att ha en nationell tillämpning av de olika verkskategorierna. 

Denna frågeställning behandlas dock mer ingående i avsnitt 4 och i detta kapitel diskuteras 

istället främst hur verkskategorierna har kommit att behandlas och tolkas och huruvida 

kategorin kan aktualiseras för videospel.  

Variationsutrymmet för hur videospel ser ut och utformas är idag väldigt stort. Detta innebär 

att det är rent av omöjligt att ge en bild av hur alla videospel ser ut. Många spel följer förvisso 

redan kända ramar och koncept inom en viss genre men även inom dessa kan mycket skilja sig 

åt.80 Komplexiteten i videospel skiljer sig såklart också från fall till fall vilket påverkas av allt 

ifrån budget och tidsram till ambitioner.  

För att kunna kategorisera videospelens uttrycksformer in under olika verkskategorier krävs att 

de olika uttrycksformer är kända. Nedan följer en tabell som avser att ge en överblick över de 

olika uttrycksformer som kommer behandlas i nästa avsnitt. Det ska dock hållas i åtanke att alla 

                                                 
80 Bates, Bob, Game Design, 2 u., Thomson Course Technology PTR, Boston 2004, s. 3 f.  
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uttrycksformer inte aktualiseras för alla videospel med anledning av videospelens variations -

utrymme.  

Uttrycksformer Variationer av uttrycksformen 

Designmaterial i. Förberedande designmaterial till utformningen av koden 

ii. Designmaterial till videospelet utseende, inklusive konceptbilder, 

inspirationsbilder och implementerad design. 

Kod i. Källkod 

ii. Objektkod 

iii. Gränssnitt 

iv. Annan kod 

Videospelets uttrycksform som det 

upplevs av användaren 

i. Uttrycket på bildskärmen, inbegripet helheten men även enskilda 

objekt såsom enstaka vapen och karaktärer, användargränssnitt 

och videosekvenser.  

ii. Ljud 

iii. Berättelse, koncept och spelregler 

Databaser/innehållssamlingar i. Videospelets innehåll,  exempelvis  filer inordnat under mappar 

implementerade på hårdvaran. 

ii. Innehållet i spelet, inklusive spelarlistor och 

informationssamlingar. 

 

Det finns inte ett sätt att dela in videospel på och ett sätt som använts av Ramos är iställe t 

indelning i ljud, video och datorkod.81 Ovanstående tabell är således endast en indikation på 

vilka uttrycksformer ett videospel kan ha. 

 

3.2 Datorprogram 

3.2.1 Inledning 

Datorprogram räknas upp som verkskategori i 1 § p. 2 URL. Dess tillkomst i URL 1989 utgör 

en konsekvens av internationell utveckling men datorprogram ansågs skyddade redan innan den 

                                                 
81 Ramos m.fl., s. 8. 
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uttryckligen lades till i URL.82 Det var från början inte möjligt att komma överens just hur ett 

datorprogram skulle skyddas immaterialrättsligt innan det internationellt bestämdes att skydd 

för datorprogram skulle ges genom upphovsrätten.83 Kategorin är idag harmoniserad inom EU 

genom datorprogramdirektivet och internationellt genom TRIPs-avtalet och WCT. I artikel 1.1 

i datorprogramdirektivet anges att medlemsstaterna ska ge datorprogram upphovsrättsligt 

skydd som litterära verk enligt Bernkonventionen. Någon egentlig definition av datorprogram 

finns varken i datorprogramdirektivet eller de internationella avtalen vilket motiverats av att en 

sådan definition snabbt kan bli föråldrad.  Begreppet datorprogram ska därför enligt Wolk tol-

kas fritt från tekniska kriterier.84 

Datorprogramdirektivet anger däremot att upphovsrättsligt skydd ska ges till ett datorprograms 

alla uttrycksformer, en formulering som tycks vara hämtad från artikel 4 i WCT, som är ett 

tilläggsavtal till Bernkonventionen. Ordalydelsen av denna formulering ger intrycket av att 

skyddet för datorprogram är mycket vidsträckt. I verkligheten är dock skyddet begränsat. Till 

att börja med skyddas inte bl.a. algoritmer eller programmeringsspråk. I ingressen till 

datorprogramdirektivet anges följande: 

“För att undvika missförstånd skall här klargöras att det bara är ett datorprograms 

uttrycksform som är skyddad och att de idéer och principer som ligger till grund för de 

olika detaljerna i ett program, inbegripet de som ligger bakom dess gränssnitt, inte är 

upphovsrättsligt skyddade enligt detta direktiv. I överensstämmelse med denna 

upphovsrättsliga princip är logik, algoritmer och programmeringsspråk till den del som de 

innefattar idéer och principer, inte skyddade enligt detta direktiv.” 

Ingressen ger uttryck för den redan etablerade upphovsrättsliga ståndpunkten att skydd endast 

nås för ett verks uttrycksformer och inte för idéer eller principer. Detta har också bekräftas i 

EU-domstolens praxis.85  

 

3.2.2 Kod  

Allt innehåll i ett videospel kodifieras, detta innebär att allt från musik och videosekvenser till 

spelregler och funktioner finns i spelet som kod. Ett videospel är uppbyggt av flera moduler 

                                                 
82 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-22). 
83 Wolk, Sanna, Datorprogramsalster i upphovsrätten – skyddet för datorprogram, datorspel, bildskärmsuttryck, 

design, filformat och algoritmer, m.m., 1 u., Iustus förlag AB, Uppsala 2016, s. 17 ff. (cit. Wolk 2016). 
84 Ibid., s. 39 ff.  
85 Se C-406/10 SAS Institute Inc.  



   

 

  30 

 

som tillsammans bildar spelmotorn (the game engine). Spelmotorn sköter majoriteten av spelets 

funktioner och ofta återanvänds och licenseras den ut.86  Därmed har flera videospel samma 

spelmotor.87 

Enligt datorprogramdirektivet ges som sagt skydd till datorprogram oavsett dess uttrycksform. 

Som Olsson och Rosén uttryckt det omfattar det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram alla 

dess stadier, dels när det är nedskrivet på ett programspråk (källkod) och dels när det omformas 

genom en kompilator till maskinläsbar kod (objektkod).88 Skyddet uppstår oavsett om det är på 

papper eller i elektronisk form.89 Vad detta innebär har klargjorts i praxis av EU-domstolen.  

I BSA90 hade EU-domstolen att avgöra huruvida ett datorprograms alla uttrycksformer även 

innefattade grafiskt användargränssnitt. Den tjeckiska myndigheterna och domstolarna hade 

avslagit registrering av ett grafiskt användargränssnitt som upphovsrättsligt skyddad under den 

tjeckiska upphovsrättslagen. Anledningen till detta var att de ansåg att begreppet datorprogram 

endast innefattade källkod och objektkod och inte det som sedan spelades upp på datorskärmen. 

Förenklat är källkod den kod som är läsbar för en människa medan objektkoden är den som 

läses av maskin efter att den omvandlats i en kompilator.91 Gränssnitt är det som möjliggör 

kommunikation mellan olika subjekt t.ex. från mjukvara till hårdvara. Det som möjliggö r 

kommunikationen mellan människa och maskin kallas för användargränssnitt. Och utseendet 

på gränssnittet som det ser ut för användaren på skärmen, ex. hur knappar och muspekare ser 

ut, kallas för gränssnittsdesign.  

Direktivet tolkades i ljuset av dess syfte och internationella avtal. I artikel 10 i TRIPs-avtalet 

angavs att datorprogram skyddas oavsett om det utgörs av källkod eller objektkod (eng. source 

code och object code). EU-domstolen besvarade därför frågan med att det med ett datorpro-

grams alla uttrycksformer inbegriper dess källkod och dess objektkod och inte det grafiska an-

vändargränssnittet. Det är den kod som möjliggör mångfaldigande som kan skyddas som dator-

program men användargränssnittet användes för kommunikation mellan användare och maskin. 

EU-domstolen uttalade vidare, med hänvisning till domen in Infopaq, att det grafiska användar-

gränssnittet kunde erhålla skydd enligt infosocdirektivet om det uppnådde kravet på originalite t, 

                                                 
86 Wolk 2016, s. 46 f. 
87 Ett exempel på en välkänd spelmotor är Frostbite som skapats av svenska EA DICE. 
88 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-27). 
89 Levin, s. 57.  
90 C-393/09 BSA. 
91 Olsson, s. 50. 
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dvs. att det var upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Med andra ord är det endast 

källkod och objektkod som skyddas.  

Att det är programmets uttrycksfunktion som skyddas innebär alltså att det endast är den 

specifika koden som kan få upphovsrättsligt skydd enligt datorprogramdirektivet och inte 

exempelvis dess funktion. Det är inte heller det intryck som användaren får vid användningen 

av datorprogrammet som skyddas, vilket illustreras av BSA-fallet. Ett datorprogram skulle 

dock kunna ha skrivits på flera olika sätt och att det endast är den specifika koden som skyddas 

innebär att skyddsomfånget för datorprogram är väldigt snävt. Det krävs generellt endast en 

mindre omskrivning av koden för att den inte ska anses hamna inom det äldre datorpro-

grammets skyddsomfång.92 I SAS Institute93 hade en konkurrent till SAS Institute medvetet 

efterliknat det program som SAS Institute utvecklat. Det hade således liknande utformning och 

samma funktioner och var i samma filformat men det var klarlagt att det inte utgjorde en ren 

kopiering och konkurrenten hade inte haft tillgång till källkoden. Med anledning av att inte 

koden hade kopierats kunde det inte anses utgöra upphovsrättsligt intrång i det ursprungliga 

datorprogrammet. Däremot kunde möjligen intrång föreligga om skydd fanns enligt en annan 

verkskategori, genom infosocdirektivet. Uppenbarligen är skyddsomfånget för datorprogram 

väldigt snävt.  

Förutom källkod och objektkod menar Olsson att även gränssnittet skyddas och att detta är den 

allmänna uppfattningen.94 I BSA kom EU-domstolen fram att det grafiska användargränssnittet 

inte skyddades genom datorprogramdirektivet men möjligen genom infosocdirektivet. I SAS 

Institute uttalar EU-domstolen rakt ut att ett datorprograms funktion, programmeringssp råk 

eller filformat utgör en uttrycksform av datorprogrammet. Det finns dock ingen egentlig an-

ledning att anta att andra gränssnitt skulle behandlas annorlunda än användargränssnitt enligt 

datorprogramdirektivet. Wolk är också av den meningen att det SAS Institute snarare pekar på 

att inget gränssnitt, såsom applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), skyddas som dator-

program.95 

                                                 
92 Grosheide, F. Willem, Roerdink, Herwin och Thomas, Karianne , Intellectual Property Protection for Video 

Games - A View from the European Union, Journal of International Commercial Law and Technology Vol. 9, No.1 

(2014), s. 9. 
93 C-406/10 SAS Institute. 
94 Olsson, s. 50.  
95 Wolk 2016, s. 43.  
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Gränssnitt skyddas således inte som datorprogram. Självfallet är gränssnittet programmerat i 

själva datorprogrammet som källkod och objektkod vilket lätt kan bli förvirrande. För även om 

inte själva gränssnittet som det ser ut för användaren på skärmen skyddas som datorprogram, 

skyddas det som datorprogram genom den bakomliggande källkoden och objektkoden. En ren 

kopia av ett datorprogrammet skulle leda till att användargränssnitten blev exakt samma på 

skärmen för både kopian och originalet, något som inte är tillåte t. Däremot om man endast 

eftersträvar att efterlikna användargränssnittet utan att för den delen kopiera det underliggande 

datorprogrammet kommer det inte att utgöra intrång i det andra programmets upphovsrätt till 

datorprogram.  

Det ovan sagda skiljer sig från vad som vanligtvis gäller inom upphovsrätten, ett alsters 

uttrycksform brukar generellt innebära det intryck en betraktare eller slutanvändare får. Det 

finns anledning att ifrågasätta om detta synsätt ger datorprogram ett tillräckligt starkt skydd. 

Den upphovsrättsliga principen om att det endast är ett verks uttrycksform som skyddas undan-

trängs inte nödvändigtvis av att datorprogrammets uttrycksform, som det ses av användaren, 

skyddas istället. Ett sådant synsätt skulle istället se koden som ett medel eller verktyg för det 

slutliga verket. Upphovsrätt till exempelvis en tavla skyddar inte färgen den målas med utan 

det som sedan ses av betraktaren av tavlan.  

Datorprogram utsätts dock inte för någon större originalitetsbedömning som andra verks-

kategorier, istället anses originalitet föreligga så fort som spelet mer än oväsentligt skiljer sig 

från tidigare datorprogram. Detta är ett mycket lågt krav. Att datorprogram erhåller skydd så 

pass lätt kan förklara varför skyddsomfånget är mycket snävt. En avvägning mellan vissa 

aspekter särskilt konkurrensaspekter har uppenbarligen gjorts. Syftet till att ge upphovsrätt till 

datorprogram tycks främst ha varit att stävja piratkopiering, dvs. rena kopior av programmet.  

Alla videospel är datorprogram oavsett vilket medium det är gjort för, dvs. det spelar ingen roll 

om koden är för PC, spelkonsol eller mobil. Flera spel är anpassade till flera medium eller 

spelkonsoler och har därför flera olika käll- och objektkoder. Allt detta skyddas likvärdigt.  

Att verkskategorin datorprogram är aktuell innebär att särskilda bestämmelser som gäller för 

datorprogram blir tillämpliga, vilket bl.a. innebär att det finns ett förbud mot exemplarfram-

ställan även för eget bruk och att upphovsrätten till datorprogrammet övergår till arbetsgiva ren 
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om det skapats i anställningsförhållanden.96 Det är dock fortfarande värt att ha i åtanke att detta 

gäller endast källkoden och objektkoden och dess utformning. Bara för att musiken är skriven 

som källkod i slutprodukten innebär inte detta att upphovsrätten till exempelvis musiken över-

går automatiskt genom anställningsförhållandet.   

 

3.2.3 Förberedande designmaterial 

Med datorprogram enligt datorprogramdirektivet har främst åsyftas den färdiga produkten. Det 

är dock inte det enda som omfattas utan även vad som benämns förberedande designarbete ska 

skyddas som datorprogram. I datorprogramdirektivets ingress anges nämligen följande: 

”I detta direktiv avses med termen datorprogram alla former av program, inbegripet sådana 

som är införlivade med hårdvara. Termen innefattar även förberedande designarbete som 

leder till utvecklingen av ett datorprogram, under förutsättning att det förberedande arbetet 

är av sådan art att det kan resultera i ett datorprogram i ett senare skede.”  

I den svenska lagtexten har detta inkorporerats i 1 § st. 3 URL där det framgår att vad som sägs 

om datorprogram ”skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för dator-

program”. Förarbeten till den svenska lagtexten anger att vad förberedande designmaterial för 

datorprogram är inte uttömmande kan definieras.97 Som exempel på vad som kan vara sådant 

material räknas grafiska ritningar, matematiska formler och beräkningar, ritningar i allmänhe t 

och tekniska beskrivningar av hur t.ex. en maskin fungerar upp. Således tycks främst de delar 

som är förberedande till själva koden vara det som avses. Annat material skulle således inte 

omfattas av datorprogramdirektivet. Detta bekräftas också i BSA där EU-domstolen konsta-

terade att det förberedande designarbetet ingår i datorprogramsverket ”under förutsättning att 

det förberedande arbetet är av sådan art att det kan resultera i ett datorprogram i ett senare 

skede”.98  

Wolk menar att förberedande designmaterial skyddas som en självständig produkt, dvs. den 

skyddas inte tillsammans med den färdiga produkten.99 Detta måste få följden att det förbere-

dande materialet får ställning som verk redan när det är klart och inte när själva datorpro-

grammet är klart. En sådan ordning rimmar väl med den nu existerande tanken och rättstradi-

                                                 
96 Se 12 § URL respektive 40 a § URL.  
97 Prop. 1992/93:48, s. 112.  
98 C-393/09 BSA, p. 36.  
99 Wolk, Sanna, Det upphovsrättsliga designskyddets gränser, NIR 2011 s. 289 – 307, s. 298 (cit. Wolk 2011).  
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tionen inom upphovsrätten. Självständiga verk som sedan ska användas i andra verk har 

nämligen ett eget upphovsrättsligt skydd. 

Det anges vidare att ”supporting material”, material som handledningar och programbeskriv-

ningar, inte omfattas av begreppet datorprogram.100 Sådana handlingar kan dock omfattas av 

upphovsrättsligt skydd som litterärt verk, såsom beskrivande framställningar. Det är oftast 

också vanligt att sådant material skapas efter det att videospelet redan är klart.  

Enligt förarbeten ska det för förberedande designmaterial ställas samma krav på verkshöjd som 

ställs för övriga litterära verk.101 Detta kan dock inte anses gälla med tanke på den EU-rättsliga 

utveckling som skett på området. Istället får inte något krav utöver originalitet som det kommer 

till uttryck i EU-rätten ställas. Om förberedande designmaterial ska anses utgöra datorprogram 

måste det också innebära att samma krav ställs på det som på koden, dvs. att skydd erhålls om  

det skiljer sig från det som redan finns mer än endast oväsentligt. EU-rätten medför troligen till 

att uttalanden i de nationella (svenska) förarbetena får begränsat användningsområde.  

Även om det är oklart just exakt vad det förberedande designmaterialet kan utgöra borde 

ledning kunna tas utifrån att det är det är det förberedande designmaterialet till just käll- och 

objektkoden som faller inom begreppet datorprogram. Enligt Europeiska kommissionen bör det 

omfatta det förberedande designmaterial som var nödvändigt.102 Frågan är dock hur detta ska 

tolkas särskilt med beaktande av att skydd uppstår automatiskt vid verkets skapelse. Det blir 

märkligt i situationer där det förberedande designmaterialet, som får skydd redan vid dess 

skapelsetillfälle, inte implementeras i datorprogrammet. Innebär detta att designmaterialet inte 

får skydd redan från början vid dess skapelse eller får det skydd eftersom den kunde ha använts? 

Med andra ord blir det svårt att veta hur nödvändigt ska tolkas. 

Det borde vara främmande inom upphovsrätten att ett verk erhåller skydd först i och med 

skapelsetillfället och sedan förlorar sitt skydd då inte just den koden som det förberedande 

designmaterialet hänför sig till inte implementeras i själva datorprogrammet. Det skulle också 

kunna bidra till en oförutsebarhet inom upphovsrätten. Å andra sidan skulle en ordning åt det 

motsatta hållet, dvs. att skydd kvarstod, kunna medföra missbruk av regeln. Eftersom många 

videospel är väldigt komplexa och kan ha långa förberedelsestadier kan det förberedande 

designmaterialet vara oändligt. Det går rent krasst att skapa en otrolig mängd förberedande 

                                                 
100 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-27). 
101 Prop. 1992/93:48, s. 113.  
102 Wolk 2011, s. 298.  
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designmaterial utan att använda det, men med tanke på kostnaden av att göra detta samt att det 

praktiska värdet av ett sådant agerande lär vara obefintligt framstår det som osannolikt att detta 

skulle bli ett problem. Eftersom förberedande designmaterialet tillhör kategorin datorprogram 

tillfaller upphovsrätten automatiskt anställnings- eller uppdragsgivaren enligt 40 a § URL. 

 

3.3 Databaser 

Alla slags databaser, oavsett om de är digitala eller analoga, ska ges skydd enligt artikel 1 i 

databasdirektivet. I svensk rätt uppräknas inte databas direkt som verkskategori men innan 

databasdirektivet kom skyddades databaser som litterära verk i svensk rätt.103 Databaser 

skyddas numer, om inte uttryckligen, som litterära verk enligt 1 § URL. Enligt artikel 1.2. i 

databasdirektivet är en databas “en samling av verk, data eller andra självständiga element som 

sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom 

elektroniska medier eller på något annat sätt.” 

Enligt databasdirektivet ska databaser ges ett upphovsrättsligt skydd om de på grund av det sätt 

på vilket innehållet valts ut eller arrangerats är att anse som ett verk. Inga andra kriterier än 

detta får enligt direktivet uppställas. Det krävs således inte att de enskilda elementen i databasen 

är upphovsrättsligt skyddade; det som skyddas är sammanställningen. Således kan databaser 

dels innehålla en mängd upphovsrättsligt skyddat material men också vara upphovsrätts ligt 

skyddad som sammanställningen i helhet. Det är av yttersta vikt att hålla dessa olika rättighe ter 

separerade.  

Innan direktivet tillkom hade HD utvecklat en viss praxis rörande verkshöjden för samman-

ställningar. Häri har en bokkatalog inte ansetts kunna nå upp till kravet på verkshöjd då det 

följde en särskild systematik vilket inte lämnade rum för någon egentlig skapande insats. 104 

Däremot har en förteckning över artiklar inom elbranschen haft verkshöjd, mycket tack vare att 

det var logiskt uppbyggd efter tekniskt kunnande.105 Någon teknisk kompetens för att en 

databas ska erhålla skydd behövs dock inte.106 Troligtvis har dessa rättsfall dock inte längre 

någon större auktoritet med tanke på implementeringen av databasdirektivet och harmoni-

seringen av originalitetskriteriet. Detta gäller särskilt eftersom inga andra krav för att erhålla 

                                                 
103 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-07-11). 
104 NJA 1965 s. 523. 
105 NJA 1995 s. 256.  
106 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-07-11). 
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skydd utöver vad som framgår av databasdirektivet får ställas. Vidare har EU-domstolen slagit 

fast att intellektuell ansträngning och skicklighet inte ska tas i beaktning vid bedömningen om 

originalitet föreligger eller inte.107 Det är inte heller skapad data som skyddas utan endast 

sammanställningen av datan.108 Istället gäller det vanliga originalitetskriteriet att upphovsman-

nen har satt sin personliga prägel på verket, dvs. att upphovsmannen genom fria och kreativa 

val har uttryckt sin kreativa kapacitet. Detta sker antingen i urvalet eller i sammanställningen.  

Om databasen inte har tillräcklig originalitet för att erhålla upphovsrättsligt skydd kan dock det 

så kallade sui generis-skyddet aktualiseras. Skyddet som är en närstående rättighet ges under 

15 år åt den databasproducent som vid anskaffning, granskning eller presentation visar sig 

innehålla en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering. Det är således produ-

centens ekonomiska intressen som skyddas särskilt.109 Sui generis-skyddet ger producenten rätt 

att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativ eller kvantitativt sett 

väsentlig del av databasens innehåll. Med en kvantitativ investering menas främst att databasen 

innehåller ett stor mängd av sammanställda uppgifter. Vad som menas med kvalitativ inves -

tering är lite mer oklart men skulle kunna omfatta att sammanställningen tagit avsevärda lång 

tid att få klar eller att det varit svårt att sammanställa uppgifterna.110 De flesta databaser kommer 

att skyddas enligt denna regel.  

I målet Fixtures Marketing111 kom vissa klargörande från EU-domstolen hur begreppet databas 

skulle tolkas. Frågan i målet rörde om spelordningar för fotbollsligor skulle kunna anses utgöra 

databas enligt direktivet. Till en början konstaterade domstolen att begreppet databas skulle 

tolkas vidsträckt och att det är frikopplat från formella, tekniska eller innehållsmässiga över-

väganden och att skydd ges till alla slags databaser. Detta innebär bl.a. att både analoga och 

digitala sammanställningar kan utgöra en databas enligt direktivet. EU-domstolen kom fram till 

att det först och främst måste röra sig om ”en samling av självständiga element, det vill säga 

element som kan särskiljas från varandra utan att deras informativa, litterära, konstnärliga eller 

musikaliska innehållsvärde, eller något annat innehållsvärde, påverkas”.  

Det andra kriteriet som domstolen uppställde var att de självständiga elementen hade samman-

ställts på ett systematisk eller metodiskt sätt och att det är individuellt tillgängliga på något sätt. 

                                                 
107 C-604/10 Football Dataco m.fl. 
108 Ibid., p. 33 – 34. 
109 Sorvari, Katariina, Skyddet för databaser. Förhållandet mellan upphovsrätt, sui generis-skydd och illojal 

konkurrens, NIR 2005 s. 61 – 72, s. 62.  
110 Ibid., s. 62.  
111 C-444/02 Fixtures Marketing. 



   

 

  37 

 

Det krävdes inte att sammanställningen var synlig men det måste ha vara tillgängligt på ett 

fysiskt medium och att det ska ha varit möjligt att hitta varje självständigt element. Enligt EU-

domstolen utgör detta skillnaden mellan en databas enligt direktivets mening och en samling 

element som inte har en funktion för att ”behandla de enskilda momenten i samlingen”. Denna 

innebörd av begreppet databas tillämpas på både det upphovsrättsliga skyddet och sui generis -

skyddet.  

Videospelsutveckling leder ofta till skapandet av stora bibliotek av material, innehållande 

exempelvis källmaterial, spelarregister och innehåll (eng. content) i själva spelet. Det har 

påståtts att dessa bibliotek inte är skyddade enligt databasdirektivet eftersom de enskilda kom-

ponenterna inte är sökbara och därmed inte skulle vara självständiga element.112 För det första 

lär detta helt och hållet bero på databasen i fråga. Många databaser inom spel är sökbara, inte 

enbart för utvecklaren utan även för spelaren. Som exempel kan nämnas World of Warcraft, 

som spelas online, och innehåller spelarregister som är sökbara för andra spelare. Större delen 

av allt innehåll i videospel lär ha ordnats och sammanställts för att kunna vara sökbara. Detta 

gäller särskilt på datorer då innehållet är organiserade i mappar. Detta görs bl.a. för att even-

tuella fel (buggar) ska vara lätta att hitta och åtgärda av utvecklaren genom en uppdatering eller 

liknande. 

Det är inte bara i den färdiga produkten som skyddet för databaser kan aktualiseras. En stor 

mängd av materialet som skapas under utvecklingen av ett videospel eller därefter sammanstä lls 

i databaser. Detta gäller allt från designmaterial, oavsett om det utgör tvådimensionell eller 

tredimensionell design, till tillägg som implementeras i efterhand. Det är svårt att tänka sig att 

inte i vart fall några av dessa databaser når upp till det låga kravet på originalitet i enlighet med 

direktivet för upphovsrättsligt skydd.113 Många av de databaser som inte skyddas genom det 

upphovsrättsliga skyddet erhåller dock ändå sui generis-skyddet eftersom det kan vara resultatet 

av en väsentlig investering. Det ska dock erinras att det endast är sammanställningen som 

skyddas även genom sui generis-skyddet och inte de självständiga elementen.  

Ett vanligt förekommande fenomen är att innehållet i videospelen läggs ut på hemsidor. I många 

fall kan detta innebära att utdrag av hela eller en väsentlig del av de skyddade databasernas 

innehåll. I de flesta fall är detta så kallade fan-sidor (eng. fan sites) varav det inte är troligt att 

                                                 
112 Grosheide m.fl., s. 10. 
113 Ett exempel som möjligen har fått upphovsrättsligt skydd är Blizzards Community (tidigare Armory) där varje 

spelarkaraktär är sökbar. Sökresultatet ger en sammanställning av karaktären, dess gear (utrustning), tillhörighet, 

m.m. 
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spelutvecklaren kommer finna någon fördel att förbjuda användningen, men det är ändå en 

möjlighet.  

3.4 Filmverk eller audiovisuellt verk 

3.4.1 Inledning 

Filmverk återfinns bland de uppräknade verkskategorierna i URL. Filmverk är enligt svensk 

rätt ett konstnärligt verk av rörlig bild eller bild i rörelse. Det ska vidare röra sig om inspelnings-

verksamhet men det saknar betydelse för hur det spelats in.114 Att ett filmverk endast skyddas 

om det är originellt innebär att filmer från videoövervakning och liknande hamnar utanför.115 

Det har argumenterats att videospel är ett filmverk när det spelas upp på datorn.116 Förutom att 

ett datorprogram består av kod har det ett visuellt utryck när den spelas upp på en bildskärm. 

Detta kallas för programmets bildkärmslayout eller graphical user interface (GUI).117 Bild-

skärmslayouten kan vara både ett konstnärlig och ett litterärt verk beroende på vad som visas.  

Beroende på hur definitionen av filmverk i den nationella lagstiftningen ser ut är det möjligt att 

videospel hamnar inom denna definition, i vart fall till den grad att vissa delar omfattas. Att en 

sådan ordning gäller i Japan står klart.118 Vissa andra länder har dock vägrat att ge videospel 

skydd som filmverk även om videospel har rymts inom den existerande definitionen av verks-

kategorin. Den svenska innebörden av filmverk tycks kunna innefatta videospel.  

Ett vanligt argument mot att se verket som ett filmverk är att användaren (spelaren) har kontroll 

över utfallet.119 Om man godtar det argumentet kan det som spelaren har kontroll över aldrig 

kunna skyddas som ett filmverk. Argumentet går dock inte att tillämpa för videosekvenser i 

spelet som användaren inte kan påverka, dvs. de sekvenser som ser likadana ut för alla spelare 

och som undantas från spelarens kontroll. Det ska också tilläggas att många spel är linjära, 

vilket innebär att även om spelaren faktiskt kontrollerar exempelvis en karaktär så måste detta 

ske på ett specifikt sätt för att spelaren ska komma vidare. Argumentet bidrar därmed utan 

tvekan till tolknings- och gränsdragningsproblematik. Under senare tid har andra under-

hållningsmedium gett användaren en viss kontroll, bl.a. i form av interaktiv film och tv. Inter-

aktiv film och tv utgörs av färdiginspelade filmsekvenser men där användaren har möjlighet att 

                                                 
114 SOU 1956:25 s. 65 och NJA 2000 s. 580.  
115 NJA 2000 s. 580. 
116 Grosheide m.fl., s. 10. 
117 Nordell, Per Jonas, Ur svensk rättspraxis, NIR 2001 s. 290 – 337, s. 319 (cit. Nordell 2001).  
118 Grosheide m.fl., s. 10. 
119 Ibid., s. 10 f. 
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påverka hur berättelsen utvecklas. Varje filmsekvens borde här vara skyddad av upphovsrätten 

som filmverk medan argumentet om kontroll borde innebära att en eventuell sammansättning 

av filmsekvenserna inte skyddas eftersom användaren har kontroll. Kontrollargumentet kan 

också innebära att videospel som inte innehåller några videosekvenser inte kan skyddas som 

filmverk medan de som har det skyddas därefter. Om filmsekvensen är delvist utseendemäss igt 

beroende på spelaren, t.ex. genom att spelaren har valt utseende på sin karaktär, innebär detta 

att filmverk inte är för handen eftersom spelaren har kunnat påverka i vart fall något av det som 

spelas upp? Detta blir ytterligare en gränsdragningsproblematik med kontrollargumentet.  

Kontrollargumentet är nära besläktat med variationsargumentet som innebär att eftersom 

videospel varierar från speltillfälle till speltillfälle utgör det inte ett filmverk. Ett traditione llt 

filmverk har alltid samma innehåll. Det är således inte kontrollen som är problemet utan snarare 

att sekvenskedjan varierar. Liknande blir det så klart för interaktiva filmer (som dock är en 

modern företeelse) varav frågan uppstår om interaktiv film i sådant fall inte utgör filmverk utan 

i så fall är spel eller kan falla inom en annan typ av verkskategori. Åter igen blir frågan om 

enskilda sekvenser kan få skydd som filmverk men inte sammansättningen av dessa.  

Ett annan viktigt argument som använts mot att se videospel som filmverk är att användnings -

områdena är olika. Alla dessa argument användes i NJA 2000 s. 580 som diskuteras nedan.  

 

3.4.2 NJA 2000 s. 580 

Frågan om ett videospel kan skyddas som filmverk prövades av HD i NJA 2000 s. 580.120 Fallet 

rörde uthyrning och byteshandel med videospel. Rättighetsinnehavarna till de berörda spelen 

hävdade att videospelen utgjorde filmverk och därmed att undantaget från konsumtionsregle rna 

i 19 § p. 2 URL blev tillämplig. Svaranden ansåg att videospelen inte utgjorde filmverk enligt 

lagens mening varav konsumtion av rättigheterna gällde. Spelen ifråga var från 90-talet.  

Karnell angav i sitt utlåtande till tingsrätten att ett spelexemplar var att anses både som litterärt 

verk i form av källkod som utgör datorprogram  och som ett konstnärligt verk i form av filmverk 

när spelet spelades upp. Vilket medium som användes var inte relevant för bedömningen. 

Karnell avfärdade kontrollargumentet genom att konstatera att ”spelaren endast framkallar på 

förhand till filmverk programmerade möjliga val av bildföljder”. Utländsk rätt, däribland den 

                                                 
120 Fallet behandlade även frågan om det rörde sig om uthyrning enligt URLs mening men detta kommer inte att 

beröras i denna uppsats.  
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franska och amerikanska, hade redan gett videospel upphovsrättsligt skydd som filmverk och 

Karnell underströk vikten av en enhetlig internationell rättstillämpning.121  

Tingsrätten angav att kombinerat skydd var möjligt men kom fram till slutsatsen att åklagaren 

inte hade visat att videospelen hade den verkshöjd som krävdes för att kunna utgöra filmverk. 

Domstolen tycks ha förlitat sig till stor del av vad Karnell sagt i sitt utlåtande och argumente t 

till varför videospel kunde skyddas som filmverk var kortfattad. Det går dock att utläsa att 

tingsrätten beaktade att videospel kunde anses utgöra ”rörlig bild” eller ”bild i rörelse”, att det 

var ett resultat av en självständigt skapande insats samt att det inte spelade någon roll vilket 

medium som de rörliga bilderna upptagits på.  

I Hovrättens avgörande konstaterade domstolen att ”ett minimikrav för att ett filmverk ska anses 

föreligga är att det rör sig om en serie av bilder som, när de visas i sekvens, förmedlar ett intryck 

av rörelse”. Åter igen ansågs det medium som bilderna upptagits på vara utan relevans. Video-

spel kunder därför rymmas inom begreppet film. De aktuella spelen ansågs dock inte utgöra 

filmverk av den anledningen att det var till för att spelas och inte för att åses och att de utan att 

spelas framstår som helt meningslösa. Hovrätten lade stor vikt vid kontrollargumentet och 

angav att det är spelaren som avgör hur serien av rörliga bilder gestaltar sig och att helheten 

varierar från tillfälle till tillfälle. Karaktären och användningsområdet för spelen ansågs inte 

vara densamma som för traditionella filmverk. Inspelningsverksamheten hade därför ingen 

verkshöjd och de ifrågavarande spelen hade därför inte upphovsrättsligt skydd som filmverk.  

I HD inkom Karnell med ett kompletterande yttrande. I utlåtandet angav han att kravet på 

verkshöjd skulle tolkas i enlighet med EU-rätten som ställde ett lågt krav och att det var uppen-

bart att kravet på ”rörliga bilder” var lågt ställt. Spelarens insats, menade Karnell, saknade bety-

delse för bedömningen i fråga eftersom han eller hon endast valde mellan redan förutgivna 

alternativ; varje alternativ ”kedja” var en möjlighet given av upphovsmannen. Summan av de 

rörliga bildförloppen på skärmen utgjorde ett filmverk under den titel som videospelet bar.  

Även Levin inkom med ett yttrande i HD som istället lade ett större fokus på att spel är varor 

som förekommer i massomsättning och att sådana traditionellt skyddades som litterära verk 

eller som brukskonst. Vidare rörde det sig om varor som inte oväsentligt omsättes på andra-

handsmarknaden. Enligt Levin var det viktigt att ge konkurrensbegränsande aspekter ett större 

utrymme och ansåg att HD skulle beakta den följd det skulle få för andrahandsmarknaden om 

                                                 
121 Det kan dock ifrågasättas om exempelvis det amerikanska begreppet ”audiovisual work” kan likställas med 

begreppet filmverk. Detta kommer att beröras nedan i avsnitt 3.4.3.  
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videospel var att anse som filmverk. Hon ansåg vidare att det var motiverat att spelfilm, som 

har en hög produktionskostnad, skulle få ett särskilt skydd genom undantag från konsumtion. 

Däremot skulle inte detta skydd ges för alla typer av rörliga bilder eller bildsekvenser som 

kunde falla inom lagens skydd. Undantaget från konsumtion var historiskt betingat dels för att 

film vid lagens tillkomst inte var hemmabruksvaror samt att det vid lagens tillkomst främst 

spelfilm avsågs falla inom begreppet filmverk.122 Ensamrätten får, enligt Levin, bara ha den 

omfattning som är konkurrensfrämjande för att vara motiverad från samhällssynpunkt. Film 

och datorprogram hade undantagits konsumtion eftersom produktionen var kostsam och risken 

för olovlig kopiering var omfattande.  

Enligt Levin var det inte enbart ”rörliga bilder” som var karaktäristiskt för filmverk utan även 

”ett i filmformen beskrivet skeende och de samlade insatser som lett fram till detta”. Detta 

gällde oavsett om dessa bilder genererats elektroniskt eller inte; datoranimerade berättelser 

passade därför också in i begreppet filmverk. Däremot skulle inte allt som utgör rörliga bilder 

passa in under begreppet filmverk, särskilt inte när användningen var styrt ”till sin individue lla 

variation av ett datorprogram och en spelare”. Även Levin lade således stor vikt vid kontroll-

argumentet och att helheten varierar från speltillfälle till speltillfälle.  

Levin ansåg således, till skillnad från Karnell att de videospel som var för handen inte naturligt 

kunde ordnas in under någon av URL:s uppräknade verkskategorier, men att videospel möjligen 

kunde få skydd enligt slasktratten i 1 § p. 7 URL. Däremot uttalade hon vidare att om ett video-

spel var tillräckligt sofistikerat skulle det möjligen kunna utgöra filmverk. De aktuella spelen 

var inte det, särskilt då de tillhörde en äldre generation av videospel. Det skulle dock kunna ha 

varit annorlunda om det ingick rena filmsekvenser som spelades upp oförändrade varje gång 

vid en viss tidpunkt i ett spel. Sammanfattningsvis ansåg Levin att videospel skulle erkännas 

upphovsrättsligt skydd men att det redan rådde ett fullgott skydd för upphovsmännen för video-

spel utan att för den delen tolka in videospel under begreppet filmverk. Ur en rättspolitisk syn-

punkt var det ingen mening att ge videospel det starkare skyddet som filmverk hade.  

HD konstaterade i sin dom att även om det förvisso i motiven till lagen angavs att film var 

”bilden i rörelse” så var det främst ett konstnärlig eller beskrivande resultat av inspelnings-

verksamhet som hade varit i åtanke. Däremot skulle inte den använda tekniken eller medium 

spela någon roll vid avgörandet om ett filmverk var för handen i det enskilda fallet. Vidare 

                                                 
122 Levin ansåg dock inte filmverk i dagsläget fortfarande borde vara undantagen konsumtion eftersom marknaden 

förändrats sedan lagens tillkomst bl.a. genom att hemmakonsumtion av film var betydligt vanligare.  
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poängterade HD vikten av spelarens kontroll och påverkan på det uppspelande resultatet; att 

spel var meningslösa om de inte spelades och att de hade ett annat användningsområde än film. 

Det faktum att videospel inte var resultatet av inspelningsverksamhet som nämnts i lagmotiven, 

samt att det särskilt starka skydd som motiverats för filmverk inte kunde göras gällande för 

videospel som såldes i massupplaga togs också i beaktning. HD höll med Hovrättens argument 

om att videospelen till sin karaktär och sitt användningsområde skiljde sig avsevärt från tradi-

tionella filmverk och att bilderna var ett utflöde av det underliggande datorprogrammet. De 

aktuella videospelen utgjorde därför inte filmverk.  

HD:s motivering till att inte betrakta videospelen som filmverk var betydligt mer knapphändig 

än Karnells och Levins rättsutlåtande men HD tycks ha förlitat sig i stort på Levins resonemang. 

Det är kanske enkelt att dra slutsatsen utifrån domen att den helt utestänger möjligheten för 

videospel att skyddas som filmverk. Den slutsatsen ska dock göras med viss försiktighet särskilt 

med tanke på HD:s begränsade resonemang.  

HD och Levin lägger stor vikt vid kontrollargumentet. Levin öppnar dock för att andra spel än 

de aktuella kan innehålla videosekvenser som kan skyddas som filmverk under förutsättning att 

dessa ser likadana ut vid varje speltillfälle och att de upprepas vid samma tidpunkt i spelet. HD 

tar dock inte ställning till denna fråga. Klart är i alla fall att sådana sekvenser finns i flertale t 

spel. Dessa sekvenser implementeras i spelet och utgör icke-interaktiva scener som generellt 

ska bidra till att utveckla handlingen, dvs. förmedla en berättelse. Samma gränsdragnings-

problem som diskuterats ovan ställer sig dock på sin spets här; hur mycket eller lite påverkan 

krävs för att det inte ska anses vara filmverk. Kan skydd som filmverk ges för videosekvense r 

där spelaren endast har kunnat påverka karaktärernas utseende eller utstyrsel? Om skydd ska 

ges till videosekvenser som filmverk kan denna fråga behöva klargöras i framtiden.  

Det troliga är ändå att videosekvenser skyddas i vart fall i den mån de inte påverkas alls av 

spelarens val utan ser likadana ut från speltillfälle till speltillfälle. Till skillnad från den 

interaktiva delen av datorspel är dessa sekvenser till för att åses och inte att spelas. Dessutom 

bör de inte anses vara meningslösa utan spelaren, såsom HD bedömde att de interaktiva delarna 

av ett videospel var. Bara det enorma antalet videosekvenser tagna från videospel som lagts 

upp på sidor som YouTube bör vittna om detta. En enda video som utgör en sammanställning 

av videosekvenser från videospelet Starcraft 2 har i skrivandets stund spelats över fem miljoner 

gånger. Uppenbarligen har dessa sekvenser ett värde utöver att spelas. Det kan därför även 

finnas en mening att ge upphovsmannen ett skydd att kunna kontrollera spridningen av just 
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dessa. Tidigare var det även vanligt att videosekvenser utgjordes av ”traditionell” spelfilm, dvs 

en inspelning av vanliga skådespelare som agerar ut scenerna. Att sådana videosekvenser inte 

skulle anses utgöra filmverk bara för att de ingår i ett videospel får anses vara märkvärdigt då 

begreppet filmverk ska vara teknikneutralt.  

Nordell kritiserade kontrollargumentet och argumentet om användningsområde i domen med 

att hänvisa till att någon sådan avgränsning till begreppet filmverk varken gjorts i lag eller i 

förarbetena. Istället har fokus varit på den tekniska upptagningstekniken och det har funnits en 

presumtionsregel i doktrin och senare lagmotiv att videografiska verk omfattas av begreppet 

filmverk.123  

Det är intressant att HD dels uttalar sig att det för filmverk inte spelar någon roll vilken teknik 

eller vilket medium som använts för att därefter uttala sig att videospel inte är resultatet av 

inspelningsverksamhet utan är av ett underliggande datorprogram. Det senare innebar att 

videospel inte var att anse som filmverk. Uttalandena tycks vara oförenliga. Det bör inte heller 

vara förenligt med gällande rätt att inte ge filmer status som filmverk endast för att de är 

resultatet av ett underliggande datorprogram. Flertalet filmer är idag datoranimerade och dessa 

särbehandlas inte inom upphovsrätten från film som spelats in. Nordell kritiserade också 

uttalandet av HD av just detta skäl.124 Dagens filmer spelas dessutom ofta upp i form av kod på 

ett digitalt medium som DVD eller BlueRay, eller för den delen som en av datorn läst kod som 

omvandlar en fil till de bilder som spelas upp på skärmen.  

Det är också värt att notera att HD anger att de aktuella videospelen inte är att anse som film-

verk. Formuleringen öppnar för tolkningen att andra videospel än de aktuella faktiskt kan utgöra 

filmverk. En sådan tolkning kan dock möjligen vara överanalyserande. Nordell, Olsson och 

Olin tycks anse att HD helt utesluter videospels skyddsbarhet som filmverk.125 Huruvida så 

faktiskt föreligger kan dock ifrågasättas. Det kan likväl ha varit så att ordet aktuella har haft 

betydelse. Detta gäller särskilt med tanke på att HD till stor del tycks ha förlitat sig på Levins 

rättsutlåtande som angav att det kan finnas eller kommer att finnas videospel som är så pass 

sofistikerade att de var att anse som filmverk.  

De konkurrensbegränsade effekter som kunde ha effekten av att anse videospel som filmverk 

är, som främst Levin poängterar i sitt utlåtande, viktiga argument att ha i åtanke. Undantaget 

                                                 
123 Nordell 2001, s. 321. 
124 Ibid.  
125 Ibid., Olsson s. 51 och Olin, kommentar till 1 § URL. 
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för filmverk rörande konsumtion av upphovsrätten är svårligen motiverad på något videospel. 

Förvisso att undantaget knappast motiverad för filmverk i dag heller precis som Levin antyder. 

Även om flera spel idag kan ha sådan budget som klart överstiger många filmers säljs det i 

massupplagor i handeln och konsumeras hemma.126 Andrahandsmarknaden är också av större 

betydelse för spel än för filmer. Varför det är så kan dels bero på att spel generellt säljs till ett 

högre styckpris än filmer medan begagnade filmer sällan utbringar ett särskilt högt pris. Värdet 

på andrahandsmarknaden är därför viktigt att beakta. En begränsning av densamma skulle 

kunna medföra till minskad försäljning av spel över lag vilket självfallet får effekt för spel-

industrin.  

Upphovsrättens konkurrensbegränsande effekter är ett ständigt återkommande diskussions -

område och är utan tvekan viktig. Frågan är dock om man det är berättigat att inte se videospel 

som filmverk enbart av den anledningen att det kan få konkurrensbegränsade effekter på grund 

av en förlegad lagstiftning. Eftersom skälet till undantaget från konsumtionsreglerna för film-

verk inte längre gör sig gällande, i vart fall långt ifrån samma utsträckning, vore det möjligen 

mer berättigat att ta bort undantagsregeln snarare än att snäva in användningsområdet för 

filmverk. HD tog massförsäljningen av videospel i beaktande i domskälen och även om film 

förvisso ofta konsumeras på bio, konsumeras de även hemma genom försäljning i mass-

upplagor, eller genom streaming över internet. Massförsäljning av film är idag också ett faktum.  

Begreppet filmverk framgår inte i de unionsrättsliga direktive t däremot används ordet film i 

infosocdirektivet vilket får antas syfta till samma sak som filmverk. Av den anledningen kan vi 

ställa oss frågande om HD verkligen har haft behörighet att pröva innebörden av begreppet 

filmverk på det sätt som skett med tanke på vad som sagts ovan i avsnitt 2.3. Det finns nämligen 

anledning att utgå ifrån att begreppet filmverk är harmoniserat inom EU och att HD därmed 

skulle ha hänskjutit frågan till EU-domstolen snarare än att själva pröva den. Eftersom flera 

andra medlemsstater tycks ha gett videospel skydd som filmverk är detta särskilt påkallat. 127 

EU-domstolen har dock inte tagit ställning till om videospel är att anse som filmverk utan endast 

om videospel skyddas enligt infosocdirektivet. 

Den EU-rättsliga praxis som tagits upp har uppkommit efter att HD meddelade sin dom i NJA 

2000 s. 580. Men även svensk praxis har behandlat frågan i efterhand och då på ett marknads-

rättsligt plan. I MD 2011:29 ansågs videospel till Playstation 3 ha upphovsrättsligt skydd som 

                                                 
126 Bl.a. Både Call of Duty: Modern Warfare 2 och Grand Theft Auto V rapporteras ha haft budget överstigande 

200 miljoner USD ungefär densamma som den kända filmen Titanic.  
127 Se Karnell och Levins rättsutlåtande i NJA 2000 s. 580. 
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filmverk. Marknadsdomstolen konstaterade att videospelen innehöll förinspelade sekvenser av 

rörliga bilder med ljud, som inte varierade från speltillfälle till speltillfälle utifrån spelarens 

kommando. Dessa sekvenser ansågs utgöra självständiga filmverk. Detta innebar enligt 

Marknadsdomstolen att dessa spel skiljde sig markant från de spel som var för handen i NJA 

2000 s. 580. Detta bekräftades av det rättsutlåtande från Westman som parten Sony inkom med. 

Spelen åtnjöt därför skydd både som filmverk och datorprogram i detta fall.  

 

3.4.3 Filmverk eller audiovisuellt verk? 

I flera utländska länders rättsordningar förekommer begreppet audiovisuellt verk.128 Begreppet 

används ibland synonymt med begreppet filmverk men får ibland även en fristående innebörd. 

Enligt Nordell är inte audiovisuellt verk och filmverk samma sak.129 Han menar istället att 

audiovisuellt verk är bilder, med eller utan ljud, som är ”ämnat att förmedlas med något slags 

tekniskt hjälpmedel”.130 Vidare ska sekvensen vara väsentligen bestämd i förväg men inte 

nödvändigtvis helt och hållet.131 Begreppet är således vidare än begreppet filmverk och tycks 

enligt Nordell vara en övergripande kategori som förutom filmverk även omfattar videogram, 

tv-verk och videospel. Han menar att audiovisuella verk, till skillnad från filmverk, inte heller 

behöver ge intryck av rörelse.132 Även Westman tycks vara av den uppfattningen att filmverk 

och audiovisuellt verk inte är desamma.133 Olsson och Rosén tycks dock använda begreppet 

filmverk och audiovisuellt som synonymer.134 De menar att begreppet filmverk omfattar mer 

än vanliga spelfilmer och också omfattar ”tv-filmer och en mängd andra visuella och audio-

visuella produktioner”. Olsson har också uttryckt att HD i NJA 2000 s. 580 kommit fram till 

att videospel inte kunde ses som audiovisuella verk, trots att HD använder uttrycket filmverk 

och inte audiovisuellt verk.135  

Inom EU-rätten tycks begreppen dock vara skilda; artikel 2 i den engelskspråkiga versionen av 

skyddstidsdirektivet anges ”cinematographic or audiovisual works” och den svenska versionen 

använder begreppen ”filmverk eller audiovisuella verk”. När detta direktiv implementerades i 

den svenska lagstiftningen (42 § URL) används dock endast begreppet filmverk. Begreppet 

                                                 
128 Nordell, Per Jonas, Rätten till det visuella, Jure AB, Stockholm 1997, s. 161 (cit. Nordell 1997).  
129 Nordell 2001, s. 320. 
130 Nordell 1997, s. 162.  
131 Nordell 2001, s. 320. 
132 Nordell 1997, s. 162. 
133 Daniel Westmans rättsutlåtande till MD 2011:29. 
134 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-27). 
135 Olsson, s. 51. 
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audiovisuellt verk förekommer inte någonstans i URL. Med beaktande av att audiovisuellt verk 

är potentiellt bredare än begreppet filmverket kan den svenska regleringen innebära ett svagare 

skydd än vad EU-rätten tillåter. Enligt vad som sagts ovan om harmonisering av verkskate-

gorierna kan det dessutom medföra att begreppet filmverk inte är tillräcklig utan Sverige kan 

behöva implementera även begreppet audiovisuellt verk. Enligt Nordell har det internatione llt 

varit vanligt att inordna skärmbilder under audiovisuella verk.136  

Om EU-domstolens praxis ska tolkas så att även verkskategorierna har harmoniserats kan detta 

innebära att medlemsländerna tillämpar begreppen olika. Detta gäller då särskilt Sverige som 

inte ens tar upp skydd för audiovisuella verk. Inom EU är möjligheten till att klassifice ra 

videospel som audiovisuella verk divergerande, Spanien har inte ansett att videospel är audio-

visuella verk medan exempelvis Frankrike har det.137 Det skulle möjligen kunna argumenteras, 

vilket Olsson och Rosén kanske gör, att filmverk omfattar både filmverk och audiovisuellt verk. 

Men eftersom EU-lagstiftaren har gjort skillnad och då uppfattningen i Sverige varierar är det 

troligt att begreppen inte innebär samma sak.   

Många rättsordningar har dock inordnat videospel under verkskategorin audiovisuella verk.138 

Detta har dock ifrågasatts i doktrin av flera anledningar vilka Ramos räknar upp som 

följande:139 

i. Rollerna för de inblandade i skapelseprocessen av ett videospel skiljer sig från vad som 

vanligtvis gäller för audiovisuella verk, det går t.ex. inte att jämföra den roll som 

producenten och designern har för ett videospel med den roll en regissör och 

manusförfattare har för ett filmverk.  

ii. Videospelsproducenten kan ha behov av andra rättigheter än de som gäller för 

audiovisuella verk. 

iii. Audiovisuella verk innehåller fler närstående rättigheter som inte aktualiseras för 

videospel. 

 

                                                 
136 Nordell 1997, s. 171. 
137 Rendas, Tito, Lex specialis(sima): videogames and technological protection measures in EU copyright law, 

EIPR 2015 37 (1), s. 39 – 45. 
138 Ramos m.fl., s. 10. 
139 Ibid. 
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3.5 Framställare av ljud- eller bildupptagningar 

En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har enligt 46 § URL en ensamrätt 

till upptagningarna. Ensamrätten, som är en närstående rättighet, består i rätten att besluta över 

exemplarsframställan och tillgängliggörande för allmänheteten. 

Den som framställer en ljudupptagning är den som först har ordnat en inspelning av ljud.140 

Ljudet som spelas in behöver inte vara ett verk för att rättigheten ska erhållas utan det kan röra 

sig om alla möjliga ljud som ljudeffekter.141 Det spelar ingen roll om ljudet spelades in eller 

skapades direkt på en upptagning. De flesta videospel innehåller ljudeffekter och andra ljud 

som inte erhåller upphovsrättsligt skydd enligt 1 § URL. Inspelningarna av dessa ljud träffas 

dock av 46 § URL.   

Även framställare av rörliga bilder erhåller skydd enligt 46 § URL. Tidigare gällde skyddet 

endast filmverk men har sedermera uttryckligen utvidgats till rörliga bilder.142 Enligt Nordell 

är begreppet rörliga bilder snävare än audiovisuellt verk och är närmast att likna med det tyska 

begreppet Laufbilder eller det amerikanska motion pictures som i USA är en underkategori till 

audiovisuella verk.143 Det behöver således inte vara en film eller något liknande utan det räcker 

med att det är bilder som ger intryck av rörelse.144 Precis som med ljudupptagningar är det den 

framställare som först skapar upptagningen som erhåller rättigheten i fråga. Rörliga bilder 

innefattar troligen videospelets bildskärmsuttryck även när denna påverkas av spelarens 

kontroll. Levin uttalade i NJA 2000 s. 580 att 46 § URL möjligen skulle passa bättre in på de 

aktuella videospelen än filmverk.  

Att det är framställaren som erhåller rättigheten skulle därför kunna innebära att rättighe ten 

tillfaller spelaren när denne spelar in sin spelomgång. Sådana så kallade let’s play-videos är 

vanligt förekommande på hemsidor som YouTube och Twitch och omsätter idag miljoner varje 

dag tack vare sponsring. Det är dock värt att understryka att rätten till framställningen inte 

innebär en rätt till det upphovsrättsliga materialet som spelats in.  

 

                                                 
140 Olsson och Rosén, kommentar till 46 § URL (2016-07-27). 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Nordell 2001, s. 320. 
144 Ibid. 
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3.6 Skönlitteratur eller beskrivande framställning i skrift eller tal 

Den första verkskategori som uppräknas i URL är skönlitterär framställning i skrift eller tal och 

tar främst sikte på romaner, noveller, och andra typer av skönlitteratur. Däremot behöver inte 

verket bestå av vanliga bokstäver eller skrivtecken utan även andra typer av informations -

innehållande tecken räknas också. Det spelar inte heller någon roll om verket finns analogt eller 

digitalt.145 I svensk praxis har verkshöjden för dessa typer av verk ställt mycket lågt, både en 

nummerbank och en tidningsartikel om fel i madrasser har ansetts utgöra skönlitterära verk.146 

Redan under förproduktionen av ett videospel kan det förekomma att en betydande del av 

videospelets handling eller dialog har skrivits ned eller förekommit på annat sätt. För upphovs -

rättsligt skydd som skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal krävs inte att 

verket ska vara fastställd på ett permanent medium eller liknande.147 Man kan därför ställa sig 

frågan om själva handlingen, mytologin m.m. är skyddad enligt denna verkskategori innan 

spelet ens kodats. Detta skulle kunna liknas med ett manus eller bok som en film bygger på. Att 

en film är skyddad hindrar nämligen inte manuset eller boken från att skyddas. Huruvida så är 

fallet lär bero på hur det är utformad och hur originellt det är. Men med tanke på att originalitets-

kravet är satt väldigt lågt torde en hel del av detta förberedande material kunna skyddas som 

skönlitterärt verk. Wolk är av den uppfattningen att det som utgör förberedande designmater ia l 

i datorprogramdirektivet många gånger omfattar sådant som kan skyddas självständigt som 

litterära verk.148 Det tycks inte finnas någon anledning att göra en annan bedömning än vad hon 

gjort i frågan.  

Videospel kan innehålla en hel mängd med information som spelaren kan ta del av. I flera spel 

kan man exempelvis samla på sig kunskap (eng. lore) genom att läsa böcker i spelet. Innehålle t 

i dessa är oftast begränsade för att inte tråka ut spelaren men kan uppgå till samma storlek 

(ordmässigt) som en artikel. I spelet Dragon Age kan exempelvis spelaren samla på sig kunskap 

och när den väl en gång samlats in kan spelaren när som helst gå in och titta på dessa kunskaper 

i en särskild informationsbank, ofta kallad Codex. Innehållet kan bestå av information om spelet 

och dess mytologi, berättelser, poesi m.m. Under förutsättning att dessa når upp till det låga 

originalitetskravet borde dessa utgöra skönlitterär eller beskrivande framställning i enlighe t 

med p. 1 i 1 § URL.   

                                                 
145 Ibid., kommentar till 1 § URL (2016-06-22). 
146 NJA 1965 s. 523 och NJA 1985  s. 807.  
147 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL (2016-06-22). 
148 Wolk 2011, s. 298.  
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Om det litterära verket översätts till ett annat språk, erhåller översättningen upphovsrättsligt 

skydd enligt 4 § URL. Videospel översätts ofta till andra språk för att kunna utvidga den 

potentiella marknaden. Rättigheten till översättningen tillfaller den som utfört översättningen.   

 

3.7 Beskrivande verk 

Enligt andra stycket i 1 § URL anges att “till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i 

teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art”. Dessa typer av alster 

kan därmed också skyddas genom upphovsrätten. Eftersom dessa typer av verk beskriver 

någonting faktiskt är variationsutrymmet mycket snävt och därmed är även kravet på origi-

nalitet också mycket lågt ställt. Enligt Olsson och Rosén krävs endast ”en viss distans från äldre 

verk av samma slag eller en viss självständighet gentemot dessa”.149 I vissa fall kan såklart det 

beskrivande verket vara så pass originellt att upphovsrätt enligt annan verkskategori föreligger, 

t.ex. bildkonst eller litterärt verk.  

Flertalet spel kommer även med handböcker, bruksanvisningar och kartor. Även dessa skyddas 

genom upphovsrätten som beskrivande framställningar om de når upp till originalitetskravet. 150 

I många fall kan dessa förekomma på mer än ett sätt. Kartorna kan t.ex. bifogas i fysisk form 

till omslaget av spelet medan de även kan förekomma i spelen. Detta kan få den betydelsen att 

det ena skyddas inom en verkskategori medan den andra skyddas genom en annan verks-

kategori. Detta är nödvändigtvis inte ett problem eftersom beskrivande verk inte ger skydd för 

det beskrivna utan endast utformningen av det beskrivande verket.151 

 

3.8 Musikaliskt verk 

Musiken i videospelet är antingen skapat för just det spelet eller så är musiken licenserad. 

Ensamrätten till licenserat ljudmaterial tillfaller självfallet innehavaren av rättigheten, medan 

den ideella rätten stannar hos upphovsmannen. Musiken kommer att omfattas av upphovsrätt 

och skyddas som musikaliskt (konstnärligt) verk i de allra flesta fallen. Videospel kan också 

innehålla sång vilket också skyddas som musikaliskt verk.  

                                                 
149 Olsson och Rosén, kommentar till 1 § URL, (2016-07-13). 
150 Ibid.  
151 Ibid.  
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En obesvarad problematik rör musik som skapas av användaren genom videospelet. Det är 

oklart om en sådant alster kan erhålla skydd, vilket i vart fall teoretiskt borde kunna vara fallet, 

och i så fall vem som är att anse som upphovsman.  Troligen är det sällan som musik skapad i 

ett videospel når upp till originalitetskravet. Om det dock skulle göra det lär frågan bli om 

användaren faktiskt har haft möjlighet att påverka det skapande i en tillräckligt hög grad för att 

anses utgöra upphovsman. Har användarens valmöjligheter varit omfattande kan frågan ställas 

om spelutvecklaren kan anses utgöra upphovsman. Detta lär behöva besvaras från fall till fall.  

 

3.9 Utövande konstnärers rättigheter 

Utövande konstnärer har en närstående rättighet enligt 45 § URL som bland annat innebär att 

man inte får mångfaldiga en inspelning av deras framförande utan konstnärens samtycke.152 

Med utövande konstnär menas en person som framför ett litterärt eller konstnärligt verk eller 

folklore. Dialog kan därmed komma att skyddas som en närstående rättighet dels för utövande 

konstnärer enligt 45 § URL och dels för framställare av ljudupptagningar enligt 46 § URL. I 

vissa fall är det kompositörerna som även är utövande konstnär och framställaren av ljudupp -

tagningen.153  

Moderna videospel innehåller ofta dialog som generellt framförts av anlitade professione lla 

röstskådespelare. Det är inte heller ovanligt att musik och sång framförs av samma skådespelare 

eller andra. För att dessa ska erhålla rättigheten för utövande konstnärer krävs dock att det som 

framförs är ett upphovsrättsligt skyddat verk. Dialog skulle möjligen kunna vara skyddad som 

skönlitterärt verk medan sång och musik skulle kunna vara skyddad som musikaliskt verk. En 

inspelning av dessa framföranden skulle därför kunna omfattas av 45 § URL. Syftet bakom 

regleringen har bl.a. varit att skydda de som framför dialog vid dubbning eller i en animerad 

film.154 Detta resonemang torde vara lätt överförbar på dialog framförd i videospel så länge som 

dialogen inte är alltför enkel.   

 

                                                 
152 Olsson, s. 25.  
153 Grosheide m.fl., s. 10. 
154 Olsson och Rosén, kommentar till 45 § URL (2016-07-27). 
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3.10 Bildkonst 

Vad som utgör bildkonst i juridisk mening är inte helt klart definierat men har bl.a. ansetts 

utgöra framställningar där bilden i sig var huvudsyftet med dess skapande.155 Med andra ord, 

till skillnad från t.ex. brukskonst och arkitektur är inte huvudsyftet med bildkonsten att ha ett 

nyttigt användningsområde. Vilken teknik som används tycks spela mindre roll och svensk 

praxis har generellt inte varit sträng i sin bedömning att räkna alster som bildkonst.156 

Framförallt ska det röra sig om en ”fixerad framställning i (helst) varaktigt material av synliga 

former och föremål”, men som Nordell påpekar är det inte alls lätt att applicera denna 

formulering på mer moderna företeelser.157 Även bilder som framställts digitalt omfattas av  

begreppet under förutsättning att de skapats av en människa och inte maskinen, med andra ord 

så länge som det är en människa som har utfärdat kommandon till en dator är det människan 

som skapat det och därmed kan alstret anses utgöra bildkonst.158 

När det gäller bildkonst kan konstateras att videospelens design kan tänkas falla inom detta 

begrepp. Med design menas i det här avsnittet främst hur spelvärden kommer att se ut när spelet 

används av den slutliga användaren. Utvecklarens frihet att designa en spelvärd är generellt 

obegränsad med undantag för de ramar som redan nämnts samt den teknologiska utvecklingen 

ställer. Konceptdesign (eng. concept art) utvecklas i ett tidigt stadium av spelutvecklingen. 

Vanligtvis innebär det att artisterna får skapa design utifrån premisser som kan vara mer eller 

mindre bestämda. Designen som produceras här kan vara både tvådimensionell och 

tredimensionell.159 Tvådimensionell design kan vara konceptbilder (analogt eller digita lt 

framställda), spelbakgrunder och visuella strukturer som en design sedermera bygg uppepå. 

Tredimensionell designmaterial kan å sin sida vara animeringar, polygoner160 och texturer som 

byggs ovanpå polygoner.161 Det kan slutligen handla om ett stort antal individuella skapelser 

där flertalet aldrig kommer att implementeras in i spelet utan endast används som riktlinjer. 

Huruvida något kommer skyddas som bildkonst eller inte beror på om de når upp till kravet på 

originalitet. Eftersom designmaterialet är så pass varierat är det svårt att göra en generell 

bedömning av hur vanligt det är att originalitet föreligger. Med tanke på hur lågt kravet är samt 

                                                 
155 Nordell 1997, s. 66. 
156 Ibid., s. 66 f.  
157 Ibid., s. 67 ff.  
158 Ibid., s. 117 ff.  
159 Lee Mitchell, s. 95 ff.  
160 Polygoner är ihopsatta platta geometriska objekt som sätts ihop och bildar ett större objekt, exempelvis 

tredimensionella karaktärer. Se Lee Mitchell, s. 126.  
161 Bates, s. 176.  
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att mycket av designmaterialet är närmast att likna med konstnärliga verk måste det ändå anses 

vara att bildkonst föreligger i många fall. I vissa fall kan möjligen det dessutom finnas skydd 

som bildkonst i flera stadier eftersom skydd fås vid skapelsetillfället och ett analogt skapat verk 

kan bearbetas till en digital motsvarighet. Här uppstår såklart frågan om bearbetningen är att 

anse som ett självständigt verk eller en bearbetning. 

Problemet med bakgrundsbilder blir också om de kan ses som självständiga från resten av 

helheten som kommer till uttryck på skärmen. Scenkulisser till ett scenografiskt verk (teater) 

har ansetts utgöra ett självständigt verk och liknande argument bör kunna tillämpas på 

filmverk.162 Film- och teaterdekor har ansetts vara skyddat separat från scenografiska verk och 

filmverk men frågan om dekoren skyddas som en del inom helhetens verkskategori. Nordell 

menar att det inte fyller någon praktisk funktion att skilja scendekor eller kulisser från varandra 

och dela in dem i olika kategorier när det gäller digitalt skapade bilder eller filmer. 163 

Anledningen till detta, menar han, är att de inte nödvändigtvis tillkommit skilda från varandra. 

Många videospel består dock av en enskilt skapad bakgrundsbild varpå sedan en så kallad sprite 

(tvådimensionell bild som läggs ovanpå bakgrundsbilden) läggs på i efterhand. I många fall kan 

bakgrundsbilden ha ett egenvärde i sig och skapats med en konstnärlig ambition. I vissa fall 

skulle det, i vart fall teoretiskt, kunna vara så att det konstnärliga värdet är högre i bakgrunds -

bilden än det är för resten av delarna på bildskärmen.  

 

3.11 Fotografiska verk och fotografiska bilder 

Fotografiska verk är bilder som skapats genom en medveten framställningsprocess som är styrd 

av en människa.164 Skillnaden mellan bildkonst och fotografiska verk är dels rent teknisk; foto-

grafiska verk framställs alltid genom en kamera. Fotografiska verk som skyddas genom den 

egentliga upphovsrätten enligt 1 § URL ska skiljas från fotografiska bilder som skyddas som 

en närstående rättighet enligt 49 a § URL. Fotografiska verk kräver originalitet och ger ett skydd 

även för motivet medan skyddet för fotografiska bilder endast ger en bestämmanderätt över 

själva bilden men inte något skydd för motivet. För fotografiska bilder krävs inte heller 

originalitet utan skydd uppstår automatiskt. En fotografisk bild är en bild som uppkommit under 

                                                 
162 Nordell 1997, s. 150 f.  
163 Ibid., s. 151 f.  
164 Ibid., s. 95. 
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inverkan av ljus på därför känsliga ämnen eller annan jämförlig teknik.165 Detta innebär att den 

närstående rättigheten för fotografiska bilder även skyddar digital bilder och stillbilder från 

filmverk.166  

Om sekvenser i  ett videospel skyddas som filmverk skulle detta kunna medföra att även still-

bilder omfattas av 49 a § URL. Det som talar emot detta är dock att även fotografiska bilder till 

stor del är betydligt mer bunden till den använda tekniken än filmverk. Enligt Nordell omfattas 

inte bilder som skapats rent elektroniskt, t.ex. genom en CAD-utrustning (computer aided 

design), av skyddet.167 Sådan teknik är nämligen inte jämförlig med fotografi. Detta skulle 

innebära att bilder tagna från spel genom exempelvis som en skärmdump inte skulle omfattas 

av 49 a § URL. Det är vanligt att liknande bilder används i exempelvis marknadsföringssyfte. 

Om motivet är upphovsrättsligt skyddat uppstår inte nödvändigtvis ett problem, otillåte t 

användande av bilden är fortfarande förbjuden. Är motivet inte skyddat genom upphovsrätten 

uppstår dock problemet att skydd för bilden inte föreligger på något plan.  

Fotografiska bilder som digitaliseras och sen, möjligen efter bearbetning, implementeras i 

spelet borde dock anses omfattas av 49 a § URL men det kan rent praktiskt vara svårt för 

användarna att veta när så har skett.  

3.12 Multimediaverk 

Multimediaverk är ytterligare en verkskategori som inte finns uppräknad i 1 § URL och tycks 

ha tillkommit under senare tid. Det som karaktäriserar begreppet multimediaverk är att det är 

en kombination av flera olika typer av verkskategorier, ofta en kombination av både 

konstnärliga och litterära verk.168 Det är således enligt Westman ”ett sammansatt verk av flera 

olika prestationer som var för sig kan vara upphovsrättsligt skyddade om de uppfylle r 

originalitetskraven för den aktuella verkskategorin”.169 Enligt Ramos ses multimediaverk 

ibland som en typ av audiovisuellt verk men menar också att detta är en felaktig uppfattning då 

audiovisuella verk främst är till för att åses vilket multimediaverk och videospel inte är.170  

                                                 
165 Ibid., s. 97. 
166 Ibid., s. 98. 
167 Ibid.  
168 Olsson, s. 70. 
169 Se Daniel Westmans rättsutlåtande till MD 2011:29.  
170 Ramos m.fl., s. 10. 
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Att videospel skulle kunna skyddas som multimediaverk antyds av Levin.171 Vidare tycks EU-

domstolen anse att videospel kan kategoriseras som multimediaverk. EU-domstolen uttalade i 

Nintendo-domen att videospel är ”komplexa skapelser som inte bara innefattar datorprogram 

utan även beståndsdelar i form av bilder och ljud”. Enligt Wolk innebär detta uttalande att 

videospel kan kategoriseras som multimediaverk.172 

Multimediaverk är inte en helt etablerad term. I ljuset av Nintendodomen har begreppet 

komplexa verk kommit att börja användas. Ramos m.fl. har också använt sig av begreppet 

”complex works” i sin komparativa analys över videospelets rättsliga status i flertalet länder.173 

Även begreppet hybridverk förekommer.174 Det troliga är att alla dessa begrepp har samma 

innebörd. Möjligen att begreppen komplexa verk och hybridverk endast avser verk som består 

av audiovisuella element och datorprogram men detta är inte troligt. Ramos tycks använda 

hybridverk och multimediaverk synonymt.175 

 

3.13 Avslutande kommentar 

Enligt vad som sagts ovan kan det konstateras att följande verkskategorier kan bli aktuella för 

videospel: 

 Datorprogram 

 Databaser 

 Filmverk/audiovisuellt filmverk 

 Litterärt verk 

 Beskrivande verk 

 Musikaliskt verk 

 Bildkonst 

 Fotografiska verk 

 Multimediaverk  
 

 

 

 

 

                                                 
171 Levin i hennes utlåtande till NJA 2000 s. 580.  
172 Wolk 2016, s. 45.  
173 Ramos m.fl., s. 7. 
174 Rendas, s. 3.  
175 Ramos m.fl., s. 10.  
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Närstående rättigheter som kan bli aktuella för videospel är: 

 Sui generis skyddet för databaser 

 Rörliga bilder 

 Ljudupptagningar 

 Utövande konstnärens rättigheter 

 Fotografiska bilder 
 

Vissa av dessa verkskategoriers och närstående rättigheters tillämplighet på videospels 

uttrycksformer är mer klart än för andra. Antalet verkskategorier uppmärksammar problemet 

att flera personer kan anses vara upphovsmän till olika delarna. Om det inte redan reglerats 

genom lag eller i avtal kan det bli svårt att reda ut vem som innehar rättigheterna. De aktörer 

som kan erhålla rättigheter till sina individuellt skapade delar eller till en större helhet är bl.a. 

producenter, designer, programmerare och ägarna av de närstående rättigheterna (som utövande 

konstnärer och producenten av rörliga bilder ).176 En vanlig uppfattning är förvisso att materia l 

som skapats inom ramen för en anställning tillfaller arbetsgivaren även om detta inte 

uttryckligen reglerats i avtalet.177  

Det kommer finnas en hel del element i ett videospel som inte kommer att kunna skyddas genom 

upphovsrätten. Det är de saker som generellt inte kan sägas utgöra verk. Främst handlar det om 

sådant som exkluderas för att de är idéer, koncept eller liknande. Dessa fenomen faller utanför 

verksbegreppet.  

  

                                                 
176 Ramos m.fl. s. 9 f.  
177 Ibid., s. 10. 
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4. Hur videospelet skyddas 

4.1 Nationella verkskategoriers förhållande till unionsrätten 

EU-domstolen har inte i sin praxis tagit uttrycklig ställning till om de nationella verks-

kategorierna är förenliga med EU-rätten eller inte. I Infopaq angav domstolen att infosoc-

direktivet skulle tillämpas på alla typer av verk och att dessa skyddades om det var originella. 

Anledningen bakom EU-domstolens beslut var att tillgodose en enhetlig tillämpning av 

gemenskapsrätten. Gemenskapsbestämmelser skulle ges en unionsautonom innebörd när någon 

hänvisning till den nationella rätten inte gavs.178 Direktiven nämner flera verkskategorier. 

Någon hänvisning till de nationella rättsordningarna görs inte och inte heller återfinns det 

definitioner av dessa verkskategorier i direktiven. Av EU-domstolens uppföljande praxis kan 

konstateras att domstolen har tydliggjort kravet på en enhetlig tillämpning av direktive n.  

Begreppen databaser, datorprogram och fotografi har i upphovsrättslig mening harmoniserats 

genom direktiv. Andra verkskategorier bedöms ha olika innebörd i olika rättsordningar. En icke 

enhetlig tillämpning av verkskategorierna medför såklart att medlemsländerna kan komma att 

tillämpa direktiven annorlunda. Om exempelvis flera länder bedömer att videospel utgör 

filmverk eller audiovisuellt verk medan andra inte gör det innebär detta att medlemsländernas 

tillämpning av infosocdirektivet kan variera. Det kan således ifrågasättas om det över-

huvudtaget är möjligt att nationellt bestämma verkskategorier. Det är svårt att justifiera denna 

divergens särskilt med beaktande av direktivens syfte om enhetlig tillämpning inom unionen. 

EU-domstolen har dock inte tagit avstånd från nationellt bestämda verkskategorier.  

I förhandsavgörandet till Nintendo-domen konstaterade generaladvokaten att EU-domstolen 

inte hade behörighet att ifrågasätta den nationella domstolens slutsats om videospelen var 

skyddade som multimediaverk. Uttalandet pekar på att det är den nationella domstolen som har 

att avgöra vilken verkskategori som ett verk tillhör. EU-domstolen tog dock inte själv ställning 

till detta och generaladvokatens förslag är inte bindande för medlemsstaterna. Att medlems-

staterna skulle ha möjlighet att själva bestämma innehållet i verkskategorierna kan såklart också 

stödjas på att upphovsrätten historiskt sätt varit territoriell och att det inte gått att enas om en 

harmonisering av den inom EU. EU-domstolens utelämnande av detta i sina skäl i Nintendo-

domen kan dock även betyda att de inte velat upprepa generaladvokatens mening, t.ex. för att 

de inte håller med eller för att domstolen inte kunnat enas om detta. Det ska också tilläggas att 

                                                 
178 C-5/08 Infopaq, p. 27. 
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ett förhandsavgörande med liknande frågeställning var på väg upp i EU-domstolen när 

Nintendo-domen föll.179 Denna begäran togs återtogs dock efter att EU-domstolen släppt sitt 

beslut i Nintendo-domen. Möjligen hade EU-domstolen för avsikt att återkomma till frågan i 

detta fall. Något säkert om detta går dock inte att säga.  

Upprepade gånger har EU-domstolen poängterat att ett verk skyddas om det är upphovs-

mannens egna intellektuella skapelse, dvs. om originalitetskravet är uppfyllt. Några andra krav 

än originalitetskravet får inte ställas om det inte följer av direktiv. Det är därför viktigt att förstå 

hur nationellt bestämda verkskategorierna fungerar i förhållande till det enhetliga originalitets-

begreppet.  

De nationella verkskategorierna har på nationellt plan använts för att bestämma vilken nivå av 

originalitet som behövs för att skydd ska ges till en särskild typ av alster. Med andra ord har 

medlemsstater använt kategoriindelning av verk för att ge vissa typer av verk lättare eller 

svårare att erhålla skydd. Detta har i stort ansetts bero på det variationsutrymme som alstret 

ansetts ha. Som exempel kan nämnas brukskonst vars utformning till viss del är bunden; en stol 

måste ha en visst utformning för att fortfarande vara en stol. Detta påverkar således verkets 

variationsutrymme vilket har inneburit att kravet på verkshöjd har ansetts vara lågt ställt för 

just brukskonst. 

Med anledning av harmoniseringen av originalitetsbegreppet lär hänsyn till variationsutrym-

met vara oförenligt med EU-rätten. I Painer hade den nationella domstolen menat att porträtt-

fotografi svårligen erhöll upphovsrättsligt skydd eftersom utformningsmöjligheterna var be-

gränsade och att skyddet därmed var svagare.180 EU-domstolen konstaterade dock att flera 

valmöjligheter fanns för upphovsmannen och denne därmed hade möjlighet att sätta sin 

personliga prägel på verket.181 Det fanns inte heller något i direktivet som gav för handen att 

skyddet skulle vara sämre bara för att valmöjligheterna var mer begränsade.182 Dessa uttalanden 

visar på att verkskategorierna i vart fall inte får innehålla någon hänsyn till variationsutrymmet 

för möjlighet att erhålla skydd. Det går även att hävda att originalitetsbegreppet tar hänsyn till 

varitationsutrymmet till viss del eftersom det innefattar ett krav på att upphovsmannen kunnat 

göra egna och kreativa val. Detta är dock betydligt lägre ställt än vad flera medlemsländer har 

                                                 
179 C-458/13 - Grund m.fl. 
180 C-145/10 Painer, p. 85 – 86.  
181 Ibid., p. 92.  
182 Ibid., p. 97.  
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tillämpat på nationellt bestämda verkskategorier. Att ge ett sämre skydd med anledning av 

variationsutrymmet är dock inte godtagbart.   

EU-harmoniseringens påverkan på verkskategorierna kan möjligen gå längre än att harmonise ra 

originalitetsbegreppet till att gälla alla typer av verk. Infosocdirektivet tycks nämligen utgå från 

att vissa verk är skyddade enligt nationell lagstiftning.183 Eftersom vissa verkskategorier som 

filmer och fonogram räknas upp i direktivet tycks direktivet förutsätta att skydd för dessa 

föreligger i medlemsstaterna. Det är dock oklart om dessa är harmoniserade eller inte. Troligtvis 

var inte detta avsikten när direktivet kom just av den anledning att enighet varit svårt att uppnå. 

EU-domstolens uttalanden om vikten av en enhetlig tillämpning av direktiven samt dess 

benägenhet att utvidga unionsrätten för att täcka eventuella luckor skulle dock kunna innebära 

att domstolen inte tillåter divergens mellan tillämpningen av verkskategorierna när detta 

påverkar tillämpningen av unionsrätten. Det är därför möjligt att EU-domstolen i framtiden 

skulle kunna anse att de verkskategorier som anges uttryckligen i direktivet ska tolkas EU-

autonomt och däri-genom ge det en självständig innebörd. Om medlemsländerna ges möjlighe t 

att själva bestämma innehållet i verkskategorierna kan detta nämligen innebära att unionsrät ten 

tillämpas olika i olika länder. Detta kan illustreras med den diskussion som förts angående 

medlemsstaternas olika inställning till att ge videospel skydd som filmverk eller audiovisue l lt 

verk. Infosocdirektivet, liksom skyddstidsdirektivet, innehåller särskilda regler rörande just 

dessa. Förrän ett beslut om detta kommer lär dock divergensen mellan medlemsländerna 

fortfarande bestå.  

Även om EU-domstolen skulle ge de begrepp som förekommer i direktiven en EU-autonom 

innebörd finns det flera verkskategorierna som inte nämns. Dessa kan svårligen harmoniseras 

utöver att de ska tillgodose kravet på originalitet. Troligen är det svårt för EU-domstolen att 

harmonisera tillämpningen av begreppet multimediaverk eftersom denna inte räknas upp i något 

direktiv. Däremot påverkas kategorin av den enhetliga tillämpningen av originalitetsbegreppe t. 

En harmonisering av verkskategorierna enligt direktiven innebär inte heller nödvändigtvis att 

nationellt bestämda verkskategorier kan användas när direktiven inte är tillämpliga. Men hur 

rimligt det är för länder att exempelvis tillämpa två parallella definitioner av begreppet filmverk 

är såklart tveksamt.  

Flera länder har som Sverige en öppen uppräkning av verkskategorier, andra har dock en sluten 

sådan, dvs. en uppräkning som inte tycks ge skydd för andra typer av verk än de som 

                                                 
183 Axhamn, s. 346. 
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uttryckligen nämns. Det har ifrågasatts om sådana slutna kategorilistor verkligen är förenliga 

med EU-rätten.184 Med tanke på att skydd ska ges till alla verk som är upphovsmannens egna 

intellektuella skapelse finns det stora risker med att inte tillåta att nya typer av verk erhåller 

skydd. Även detta lär EU-domstolen behöva ta ställning till i framtiden.  

 

4.2 Tillämpligt EU-direktiv 

De verkskategorier och närstående rättigheter som behandlats i avsnitt 3 har i stort utgått från 

nationell tillämpning av desamma. Frågan uppstår hur videospelets uttrycksformer ska ses 

enligt unionsrätten för att avgöra vilket unionsrättsligt direktiv som blir tillämpligt.  

Enligt Rendas och Ramos kan videospel delas upp i antingen audiovisuella element såsom 

bilder, ljud och litterära verk och som datorprogram i form av kod.185 Med andra ord menar 

Rendas att videospel antingen kan kategoriseras som audiovisuellt verk som då inbegriper allt 

det som användaren upplever eller som datorprogram.  

Om videospel kategoriseras som audiovisuellt verk innebär denna uppfattning att skydd ges 

genom infosocdirektivet oavsett om uttrycksformen är ett litterärt verk, musikverk eller bild-

verk. Detta skulle få stora implikationer för svensk del som inte ens har implementerat begrep-

pet audiovisuellt verk utan endast använder begreppet filmverk. Rendas tolkning av det audio-

visuella verksbegreppet kan inte likställas med det svenska filmverk på det sätt som det tolkats 

av HD i NJA 2000 s. 580.  

Problemet med att indela videospel som audiovisuellt verk har tagit upp i avsnitt 3.4 men det 

ska också nämnas att det kan finnas flera anledningar till att främst se videospel som ett audio-

visuellt verk snarare än som datorprogram. Användningsområdet för audiovisuella verk kan 

förvisso anses vara att åses men det kan argumenteras att även videospel till viss del är till för 

att åses. Detta stöds bl.a. av MD 2011:29 som då gällde nyare och mer avancerade spel än de 

spel som var aktuella i NJA 2000 s. 580. De innehöll bl.a. videosekvenser som inte varierade 

från speltillfälle till speltillfälle och MD ansåg att sekvenserna var skyddade som filmverk. 

Förvisso råder det osäkerhet om hur begreppen filmverk och audiovisuella verk förhåller sig 

till varandra men det bör kunna utgås från att audiovisuella verk antingen är synonymt elle r 

                                                 
184 Rosati, Eleonora, Closed subject-matter systems are no longer compatible with EU copyright, GRUR Int, 

tillgänglig på http://ssrn.com/abstract=2468104, s. 1 ff. (cit. Rosati 2014).  
185 Ramos m.fl., s. 10 och Rendas, s. 39 – 45. 
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bredare än begreppet filmverk som det tillämpats i svensk rätt. I vart fall bör den slutsatsen 

kunna dras att audiovisuella verk och filmverk inte är synonyma och att filmverk är snävare 

men att ett filmverk också är ett audiovisuellt verk.  

Ett stort problem med att videospel som datorprogram istället för audiovisuella verk är att 

dagens spel, särskilt de mest avancerade, vilar på spelmotorer (game engines) som innehålle r 

en stor del av koden som används i videospelet. Spelmotorer används i stort till flera spel och 

av flera företag. En hel del kod kan dessutom bestå av open source software, dvs. datorprogram 

som är fritt tillgängliga för alla att nyttja och anpassa till sitt eget datorprogram.186 Om skydd 

endast ges som datorprogram kommer skyddsomfånget bli väldigt snävt och flera delar av 

koden kommer inte kunna skyddas överhuvudtaget. Kod skyddas så länge som den inte är 

identisk eller endast skiljer i oväsentlig mån från annan kod. Endast en begränsad del av 

videospelen kommer således skyddas. Det kan vidare konstateras att det stora värdet för 

videospel främst ligger i de uttrycksformer som användaren tar del av, dvs. de audiovisue lla 

elementen.  

 

4.3 Videospelets skydd vid konkurrerande direktiv 

Att ett datorprograms källkod, objektkod och förberedande designmaterial skyddas genom 

verkskategorin datorprogram står klart.187 Skyddet uppstår om datorprogrammet är originellt 

på så sätt att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.188 För svensk nationell del 

ansågs videospel från 90-talet skyddade som datorprogram i NJA 2000 s. 580. EU-domstolen 

kom i Nintendo-fallet fram till att videospel bestod av mer än bara datorprogram, således tycks 

även EU-domstolen anse att verkskategorin datorprogram är tillämplig på videospel. Trots att 

datorprogramdirektivet är lex specialis framför infosocdirektivet tillämpades dock det senare 

på videospelen i Nintendo-fallet. Hur videospelets datorprogram skyddas enligt datorprogram-

direktivet blir därför något oklart.  

Wolk har uttalat att ”när ett program består av annat upphovsrättsligt material som inte kan 

användas utan helheten ska infosocdirektivets bestämmelser i stället tillämpas och inte de 

särskilda bestämmelserna i datorprogramdirektivet”.189 Således tycks Wolk tolka det som att 

                                                 
186 Ramos m.fl., s. 93. 
187 Se avsnitt 3.2. 
188 C-355/12 Nintendo m.fl. 
189 Wolk 2016, s. 46. 
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om en del inte kan användas utan helheten blir infosocdirektivet tillämpligt på delen. Denna 

slutsats eller formulering kan ifrågasättas. EU-domstolen nämner nämligen inget om en dels 

funktion i förhållande till helheten. Däremot får Wolks slutsats stöd i den etablerade upp-

fattningen att skydd för verk som går att separera från varandra erhåller skydd separat från 

varandra.190 Således erhåller musik skydd som musikaliskt verk trots att det ingår i en helhet  

som ett filmverk eller ett videospel. EU-domstolens motivering är dock att verk som bidrar till 

verkets originalitet ska skyddas om ”de i sig bidrar till originaliteten hos verket i sin helhet”, 

vilket EU-domstolen redan konstaterat i Infopaq.191  

I Infopaq konstaterade EU-domstolen att delarna skyddas under förutsättning att de innehålle r 

vissa av de element som ger uttryck för upphovsmannens egen intellektuella skapelse.192 Dom-

stolen slog därefter fast att delar av en mening tagna från en artikel kunde anses förmedla den 

originalitet som förelåg i det bakomliggande skönlitterära verket.193 Detta tycks främst innebära 

att huruvida en del bidrar till helhetens originalitet eller inte beror främst på hur det bidrar till 

upplevelsen av helheten eller att den kan återspegla den originalite t som föreligger i helheten. 

Med andra ord tycks huruvida en del fungerar med eller utan helheten vara irrelevant för be-

dömningen. I Infopaq, som förvisso gällde mångfaldigande, uttalades inget om att orden inte 

kunde användas utan helheten eller något liknande utan endast att utdragen kunde utgöra intrång 

i tidningsartiklarna. Det ovan sagda bidrar till uppfattningen att ”delar som bidrar till helhetens 

originalitet” ska tolkas brett och kan även omfatta sådant som förvisso kan användas självstän-

digt utan helheten.  

Det är svårt att tänka sig att datorprogrammet inte anses bidra till videospelets originalitet i sin 

helhet. Detta gäller särskilt med beaktande av den vidsträckta tolkningen i Infopaq-domen. En 

diskussion om huruvida datorprogrammet kan användas utan videospelet i sin helhet bör inte 

anses vara relevant, däremot kan konstateras att det motsatta gäller; ett videospel kan inte 

fungera utan det underliggande datorprogrammet. Den samlade bedömningen utifrån EU-

domstolens praxis blir således att källkoden, objektkoden och det förberedande designmater i-

alet till koden kan kategoriseras inom verkskategorin datorprogram och skyddas både genom 

datorprogramdirektivet och infosocdirektivet. Frågan blir således vad som händer när dessa två 

ger uttryck för oförenlig reglering. Nintendodomen kan tolkas antingen som att infosocdirek -

                                                 
190 Olin, kommentar till 6 § (2016-07-20). 
191 C-5/08 Infopaq, p. 38 och C-355/12 Nintendo m.fl., p. 22.  
192 C-5/08 Infopaq, p. 39. 
193 Ibid., p. 47. 
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tivet i sådana fall alltid har företräde men kan också tolkas så att det direktiv som ger det 

starkaste skyddet som har företräde. Datorprogramdirektivet innehåller exempelvis särskilda 

bestämmelser om innehav och omsättning av kopior av datorprogram om det finns misstankar 

om att kopian gör intrång i datorprogrammets upphovsrätt.  

 Det EU-domstolen säger i Nintendodomen är att ”[i] den mån delar av ett videospel […] bidrar 

till verkets originalitet är de skyddade, tillsammans med verket i dess helhet, av upphovsrätten 

inom ramen för det regelverk som inrättats genom direktiv 2001/29”.194 Ordalydelsen av detta 

uttalande ger för handen att infosocdirektivet tar överhanden i alla lägen. Detta får stöd av 

generaladvokatens uttalande om att datorprogramdirektivet blir tillämpligt när skyddsända-

målet helt och hållet omfattas av det, dvs. när det enbart har att göra med ett datorprogram och 

inte när det rör verk som kan falla inom flera verkskategorier.195  

Rendas har kritiserat EU-domstolen och generaladvokatens tillämpning av infosocdirektivet på 

videospel då han anser att de har använt principen om lex specialis felaktigt. Han menar iställe t 

att principen om lex specialis skulle ha medfört att datorprogramdirektivet skulle tillämpas på 

videospelen ifråga eftersom syftet bakom datorprogramdirektivets artikel om kringgående av 

skyddsåtgärder var tillämplig på videospelet som helhet. Vidare anser Rendas att skydd enligt 

datorprogramdirektivet är mer ändamålsenligt eftersom de audiovisuella elementen är beroende 

av det underliggande datorprogrammet.196 Detta argument liknar det HD använde i NJA 2000 

s. 580 för att kategorisera videospelen som datorprogram snarare än filmverk. Minero å sin sida 

tycks hålla med domstolen i den bedömningen att videospel är mer än bara datorprogram och 

därför ska infosocdirektivet tillämpas.197 

Vad gäller konflikt mellan databasdirektivet och infosocdirektivet kan konstateras att databas-

direktivet också utgör lex specialis. Hur det ska tolkas för videospel är dock oklart då EU-

domstolen inte tagit ställning till detta. En gissning är dock att EU-domstolen skulle göra 

samma bedömning som i Nintendo-domen och anse att databasen skyddas enligt infosoc-

direktivet som en del av helheten (videospelet) så länge som kraven är uppfyllda.  

                                                 
194 C-355/12 Nintendo m.fl., p. 23. 
195 Ibid., p.34. 
196 Rendas, s. 39 – 45. 
197 Minero, Gemma, Videogames, consoles and technological measures: the Nintendo v PC Box and 9net Case, 

EIPR 2014 36 (5), s. 335 – 339. 
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En tolkning, som bl.a. Favale tycks öppna för, att både datorprogramdirektivet och infosoc-

direktivet är tillämpliga på videospel vilket medför att det starkare skyddet används.198 Rosati 

menar istället att datorprogramdirektivet endast kan tillämpas om infosocdirektivet inte är 

tillämpningsbart.199 Innan EU-domstolen kommit med ett klart ställningstagande till om 

infosocdirektivet alltid ska användas på videospel eller om detta är beroende på hur den 

nationella lagstiftningen ser ut är det fortfarande oklart hur databasdirektivet och datorprogram-

direktivet ska tillämpas på videospel när infosocdirektivet är tillämpligt. 

4.4 Fragmenterat eller enhetligt skydd för videospel? 

Eftersom olika verkskategorier kan bli tillämpliga uppstår frågan om varje verkskategori 

skyddas var för sig enligt den särskilda regleringen eller om man, genom att se verket som en 

helhet, kan ge ett enda enhetligt skydd, t.ex. under verkskategorin multimediaverk. Rendas 

kallar det fragmentariska skyddet för distributiv tillämpning (eng. distributive protection 

approach).200 Stöd för att skyddet är fragmentariskt återfinns bl.a. i generaladvokatens uttalande 

i Nintendo-domen. Generaladvokaten uttalade nämligen att om olika tekniska skyddsåtgärder 

för datorprogrammet och på det övriga materialet användes skulle datorprogramdirektive t 

tillämpas på datorprogrammet och infosocdirektivet skulle tillämpas på det övriga materialet. 201 

Även Ramos m.fl. menar att varje individuellt uttrycksform skyddas separat från de andra inom 

olika verkskategorier.202 Liknande tolkning skulle kunna göras av EU-domstolens dom i BSA 

där EU-domstolen uttryckligen anger att källkod, objektkod och förberedande designmater ia l 

skyddas som datorprogram medan användargränssnittet skyddas enligt infosocdirektivet.  

Problemet med detta synsätt, vilket togs upp i ett tyskt rättsfall, är att det kan vara behäftat med 

betydande svårigheter att avgöra vilket uttryckssätt som faktiskt är det skyddade objektet enligt 

lagstiftningen.203 Det fallet rörde, precis som Nintendofallet, kringgående av skyddsåtgärder.204 

Den tyska domstolen konstaterade att det var svårt att avgöra om skyddsåtgärderna var där för 

att skydda datorprogrammet eller det audiovisuella verket.205 

                                                 
198 Favale, Marcella, A Wii too stretched? The ECJ extends to game conoles the protection of DRM – on tough 

conditions, EIPR 2016 37(2), s. 101 – 106.  
199 Rosati 2014, s. 6. 
200 Rendas, s. 39 – 45.  
201 C-355/12 Nintendo m.fl., p. 34. 
202 Ramos m.fl., s. 7. 
203 Rendas, s. 39 – 45. 
204 Minero, s. 335 – 339. 
205 Rendas, s. 39 – 45. 
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Trots eventuell problematik med detta synsätt står det klart att flera länder, däribland Sverige 

idag tillämpar den distributiva tillämpningsmetoden.206 Andra länder tycks skydda videospel 

som en helhet antingen som datorprogram eller som ett audiovisuellt verk, beroende på vad 

som har bedömts utgöra videospelets kärna.207  

Den andra möjligheten förutom det distributiva skyddet är alltså att ge ett enhetligt skydd för 

hela videospelet under en verkskategori. Som diskuterats ovan skulle det kunna vara under 

multimediaverk, audiovisuellt verk eller som datorprogram. Detta skulle kunna få bort 

problematiken med konkurrerande direktiv. För att få reda under just vilken kategori som skulle 

bli aktuell behöver dock besvaras av EU-domstolen i ett förhandsavgörande eftersom EU:s 

medlemsstater idag tillämpar olika verkskategorier på videospel. Nintendo-domen skulle kunna 

anses stödja denna typ utav skydd eftersom videospelet tycks anses vara skyddat som en helhet, 

som ett multimediaverk. Eventuella delar skyddas då tillsammans med helheten. Helhetens 

skydd skulle i sådana fall konsumera skyddet för delen, precis som den tycks ha gjort i 

Nintendo-domen. Rosati tycks mena att så är fallet och uttalar att länder som tillämpat den 

distributiva tillämpningsmetoden måste överge denna för det enhetliga skyddet.208 Denna 

slutsats förutsätter dock att delen inte erhåller dubbelt skydd utan endast kan erhålla skydd 

genom ett direktiv. Om dubbelt skydd fås kan skyddet fortfarande anses vara fragmentar isk 

eftersom delarna fortfarande kan skyddas separat från varandra.  

Något som ytterligare talar för ett enhetligt skydd för videospel är att listan av verkskategorie r 

i Bernkonventionen är öppen, dvs. det som inte passar in under någon av de uppräknade 

verkskatgorierna kan ändå skyddas som verk. Istället anger artikel 2 i Bernkonventionen att 

”[t]he expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, 

scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as 

books, pamphlets […]”. Det är således endast exempel som räknas upp. Videospel kan sägas 

vara en annan typ av verk än de uppräknade, men det är fortfarande ett verk om det når upp till 

kravet på originalitet. Således borde verket, videospelet, ses som en helhet. Vilken ny 

verkskategori som videospel inordnas under blir då av underordnad betydelse eftersom skydd 

erhålls oavsett och ingen särreglering finns.  

Det har föreslagits att en egen verkskategori inrättas för videospel. Enligt Ramos skulle detta 

kunna ske för att inrätta en reglering som bättre tar hänsyn till videospelet som fenomen snarare 

                                                 
206 Ramos m.fl., s. 11. 
207 Ibid. 
208 Rosati 2014, s. 6.  
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än att försöka inrätta videospel under redan existerande verkskategorier.  209 Med en sådan 

ordning skulle lagstiftaren således kunna ta hänsyn till videospelsutvecklarnas behov av skydd, 

de särskilda förutsättningar videospelsutvecklingen medför och till de många skapare som är  

inblandade. För att en sådan ordning skulle få verkan krävs dock att detta reglerades inter -

nationellt eftersom videospelsbranschen och försäljningen till stor del verkar över gränserna. 

Med tanke på den stora påverkan som Kanada, Japan och USA har inom branschen är det också 

tveksamt om det räcker med en harmonisering inom EU. En sådan harmonisering skulle såklart 

dock kunna påverka den internationella utvecklingen. Det är dock inte heller självklart att en 

sådan reglering är nödvändig. Med tanke på vad som sagts ovan angående verksbegreppets 

öppenhet skulle man kunna nöja sig med att endast ge upphovsrättsligt skydd till videospel utan 

att för den delen behöva kategorisera in den under en kategori. Det enda som krävs är att video-

spelet utgör upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Däremot skulle en egen verkskate-

gori för videospel vara av betydelse för att eventuellt särreglera skyddet till dem.  

 

4.5 Avslutande kommentar 

Det framgår av flertalet rättsfall från EU-domstolen att infosocdirektivet är ett fullhar-

moniseringsdirektiv.210 Avsteg får således endast göras om detta medges uttryckligen i 

direktiven. Detsamma lär gälla de övriga direktiven på upphovsrättsområdet. Syftet bakom 

direktiven är att uppnå en harmonisering av upphovsrätten och motverka eventuella handels -

hinder på den inre marknaden.211 Den osäkerhet som nu råder angående vidden av harmoni-

seringen motverkar dessa syften. Osäkerheten är särskilt påtaglig vad gäller videospel som inte 

helt naturligt delas in under en traditionell verkskategori. Den divergerande tillämpningen 

mellan medlemsstaterna påverkar marknaden ytterligare särskilt med beaktande av videospels -

branschens internationella aspekter.  

Behovet av en harmoniserad syn på skyddet för videospel ökar i takt med videospelens 

utbredning och breddade användningsområde. Det behövs därför mer klargörande beslut från 

EU-domstolen för att harmonisera medlemsstaternas tillämpning av direktiven. När väl de 

frågor som behandlats i detta avsnitt har prövats och uppklarats kan möjligen andra fråge-

ställningar, som är speciella för just videospel, behandlas. En obesvarad frågeställning rör 

                                                 
209 Ramos m.fl., s. 94. 
210 C-170/12 Pinckney, C-466/12 Svensson m.fl. och  C-419/13 Art & Allposters International BV. 
211 Rosati 2014, s. 13.  
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exempelvis skyddsbarheten för livesända spelsessioner och med tanke på denna underhåll-

ningsforms ökade popularitet tillkommer ett behov av att reglera upphovsrätten till detta.212 Till 

dess att EU-domstolen eller något harmoniseringsdirektiv tar ställning till dessa frågor lär dock 

tillämpningen vara fortsatt varierande medlemsstaterna emellan.  

  

                                                 
212 Ramos m.fl., s. 95.  
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