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ABSTRACT 
This master thesis is a pilot study of the legal aspects regarding the social phenomenon called 

esports. The purpose of this paper is to clarify the key legal issues that the phenomenon of 

esports causes. This thesis contains of two parts; A comprehensive description of the esports as 

a technical- and social construction, and a legal analysis of e-sport as a technical and social 

construction. The analysis primary goal is to determine how the different social conditions is to 

be legally classified, and to consider what rules should or may apply. 

Since esports is a global phenomenon there are global aspects taken in consideration 

regarding the social study, however, the legal study is based on Swedish law.  

The description of esports as a technical and social construction contains both a definition 

of esports and also a description of the esports industry. The esports industry is presented 

through the parties operating in the industry. These are; Players, clubs, game developers, 

streaming services, event companies, viewers and non-governmental organisations.  

Due to the key role of the player, the legal analysis focuses on the contractual relationship 

between players and the other parties operating in the industry. The first subject to be covered 

is the players’ income. In espors the tournament prizes can be huge and depending on if the 

money is transferred directly to the player or through the club there are different rules to be 

considered regarding taxation. As a part of this subject are also the so called donations. These 

donations may in some cases be considered as gifts and are therefore liberated from taxes.  

The second subject to be covered is relationship between the players. This relationship may 

in some cases cause a partnership between the parties that leads to a special kind of corporation 

called enkelt bolag.  

The third subject to be covered is the relationship between the player and the club. This 

relationship may lead to an employment relationship, and under this topic the author will cover 

the possible consequences.  

The fourth subject to be covered is the relationship between the player and the game 

developers. This legal relationship is based on a so called end user license agreements. These 

agreements allows the game developers to take action (ban or delete accounts) against players 

who breaches the agreement. Under this topic the author discusses to what extent these types 

of actions are allowed.  

The fifth subject to be covered is the international aspects of consumers and employees. So 

called weak-party contracts in e-sports. Both Youtube and Twitch are so called streaming 

services but to what extent does the international private laws apply to the relations between 
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the users of the service and the company is discussed under this subject. It is also discussed if 

players can be classified as employees under international private laws.  

The sixth and last subject to be covered is copyright questions regarding esports matches 

and the right to record them and broadcast them. Under this topic the extent of the game 

developers’ copyright is put to the test.  
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1. INLEDNING 

1.1 Välkommen till e-sportens värld – här är den 
Det är den varmaste tiden på året. Vi befinner oss i Seattle i den Amerikanska delstaten 

Washington. Vid KeyArena Centre hörs förväntansfulla skrik och rop från entusiastiska 

ungdomar. De har väntat länge utanför ingången, vid den röda mattan, för att kunna få en skymt 

av sina idoler. Ljudnivån ökar. Där kommer dom - spelarna. Ur svarta limousiner kliver dom ut 

i varma augustiluften, en efter en, vinkar, skriver några autografer och fortsätter in på den röda 

mattan. I takt med att spelarna försvinner in i lokalen minskar ljudnivån. Det är dags att inta 

sina platser. Inne på arenan är det svalt och mörkt. Biljetterna till evenemanget sålde slut på 

fem minuter och arenan är fylld till råge På scenen syns två glasburar, som i På Spåret fast 

större. Där ska spelarna sitta. Mellan burarna står den, Aegis of the immortal, vinnarpokalen. 

Sexton lag går in och ett kommer vinnande ut. 20 miljoner personer runt hela världen kommer 

att titta på evenemanget. Spelet är Dota 2, ett av världens mest kommersialiserade och 

publikdragande datorspel. I potten ligger 161 443 409 kr. Spelet kan börja, Good luck and have 

fun!  

E-sport, som fenomenet heter, är tävlingsinriktat datorspelande. E-sport kan beskrivas som 

en tävling mellan två eller flera personer i en virtuell miljö där framgången hänförs till spelarnas 

talang. De senaste åren har branschen för tävlingsinriktat dator och tv-spelande ökat kraftigt. 

Tittarsiffror, prissummor och antalet sponsorer fortsätter slå nya rekord varje år. Strålkastare 

har därför börjat riktas mot branschen och redan etablerade aktörer inom media vidgar sitt 

omfång till att omfatta även e-sport. 

I Sverige har det traditionella mediabolaget Modern Times Group AB (MTG) tagit ett stort 

kliv in i e-sportsvärlden och gjort investeringar värda 964 miljoner kronor. Internationellt sett 

har amerikanska företaget Amazon.com, Inc. också visat intresse för e-sporten och investerat 

motsvarande 6,7 miljarder kronor i streamingtjänsten Twitch.1 SVT sänder e-sport, 

kvällstidningen Aftonbladet har en sida för e-sport och det finns gymnasielinjer med e-

sportsinriktning.  

För att förstå hur stort fenomenet är kan vi ta Felix Kjellberg som exempel. Felix hoppade 

av Industriell Ekonomi på Chalmers för att spela datorspel på heltid. På streaminghemsidan 

youtube.com lägger han upp videos på sig själv på sig själv när han spelar diverse datorspel. 

                                                   
1 970 miljoner dollar 25 augusti 2014 med en kurs på c:a 6,9kr per 1 dollar.  
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”PewDiePie”, som han kallar sig, har 42 miljoner prenumeranter på hans Youtube-kanal. Med 

egna ord säger Felix följande i Sommar i P1: 

”Många ungdomar tittar inte längre på TV, de sitter framför datorn för att se på youtube. En 

jämförelse med Svenska mått skulle kunna vara: Ta en deltävling av melodifestivalen, lägg till en 

Allsång på Skansen och ett Let’s Dance så har du sammanlagt lika många tittare som jag har på 

varje film jag lägger upp. Jag försöker släppa två om dagen, i snitt tio minuter långa.” 

Mediekanaler som Felix Youtube-kanal når ut till miljontals personer och blir därmed en plats 

för marknadsföring. Många företag marknadsför sig redan i branschen. Red Bull, Monster 

Energy Drink, Intel, Microsoft, Coca Cola, Logitech är bara några av stora och välkända bolag 

som ofta syns som sponsorer.  

E-sporten har vuxit explosionsartat och det saknas klarhet i hur branschen faktiskt ser ut. 

Eftersom e-sporten omfattar stora ekonomiska transaktioner, en gigantisk publik och engagerar 

några av världens största företag är det viktigt att akademiker och verksamma jurister vet hur 

branschen fungerar. Fenomenet liknar sport, men vilar på helt andra tekniska och fysiska 

förutsättningar. E-sporten bör därför ställa nya krav på den gällande rättsordningen och det är 

precis detta som denna uppsats kommer att behandla. Genom att studera vilka aktörer som är 

närvarande i branschen och belysa deras funktioner och enskilda strukturer ska författaren 

problematisera e-sport juridiskt.  

Uppsatsen kommer inledas med en sociologisk undersökning av fenomenet e-sport. 

Författaren kommer därmed söka definiera vad e-sport är och hur branschen ser ut ur ett 

överskådligt sociologiskt perspektiv. Därefter kommer branschens olika aktörer att studeras 

mer ingående. Slutligen ska resultatet av den sociologiska undersökningen problematiseras 

genom gällande rätt, där analysen består av att klassificera e-sportens sociala förhållanden 

juridiskt. 

1.2 Syfte 
Denna uppsats är en pilotstudie av en inte tidigare rättsligt undersökt företeelse. Syftet med 

uppsatsen är att klarlägga vilka centrala rättsliga frågeställningar som fenomenet e-sport ger 

upphov till. För att detta ska vara möjligt krävs en övergripande beskrivning av fenomenet e-

sport som teknisk och social konstruktion. Syftet kan sägas vara att framställa en e-sportsrättslig 

översikt för jurister. Detta innebär inte att det bara rör sig om deskriptioner av gällande rätt. 

Analysen ligger främst i bestämningen av hur de olika social förhållandena rättsligt ska 
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klassificeras, och att överväga vilka regler eller regelpaket som ska, bör eller kan vara 

tillämpliga.  

1.3 Frågeställningar 
Studien förutsätter besvarandet av ett stort antal frågeställningar av blandad sociologisk, teknisk 

och rättslig natur. Några centrala sådana är följande: 

• Vad är e-sport? 

• Vilka är branschens centrala aktörer och vad har de för funktion? 

• Vilka är de centrala rättsliga frågeställningar som fenomenet ger upphov till?  

o Vilka regelpaket gäller för en spelares inkomster?  

o Hur ska e-sportlaget rättslig klassificeras?  

o Är spelaren att anse vara arbetstagare i förhållande till klubben?  

o Hur ser spelarens förhållande till spelutvecklaren ut? 

o Vilka weak party contracts är centrala inom e-sporten?  

o Hur långt sträcker sig spelutvecklarens upphovsrätt?  

o Vad innebär ett samarbete mellan arrangörer? 

1.4 Metod 

1.4.1 Rättssociologi 
Metoden som kommer användas i denna uppsats kommer till största del att vara 

rättssociologisk. Genom den rättssociologiska metoden ges författaren möjlighet att introducera 

ämnet e-sport för juridiken, eftersom uppsatsen är en pilotstudie av ett område som inte tidigare 

behandlats inom svensk rättsvetenskap. 

Inom rättsvetenskapen fyller rättssociologin funktionen att vara brygga mellan juridik och 

samhälle. I en rättssociologisk undersökning är det relationen mellan samhället och juridiken 

som är i fokus.2 

”Rättssociologin kompletterar juridiken genom att studera rättssystemets samhälleliga grunder och 

konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer.”.3 

                                                   
2 Nationalencyklopedin, rättssociologi, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättssociologi, hämtad 29 april 2016. 
3 Nationalencyklopedin, rättssociologi, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättssociologi, hämtad 29 april 2016. 
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Enligt rättssociologisk metod ska författaren i huvudsak betrakta hur samhället påverkar rätten 

och hur rätten påverkar samhället. Rättssociologen intresserar sig för rättens orsaker eller 

uppkomst och vilka rättens konsekvenser eller funktioner är.4 Håkan Hydén beskriver det 

rättssociologiska angreppssättet som horisontellt jämfört med det rättsdogmatiska. Det 

rättsdogmatiska angreppssättet på rätten beskriver rätten från politiska beslut till tillämpning 

(vertikalt) medan rättssociologiska ser till samhällsfunktioner som påverkat rätten och vilka 

konsekvenser rätten haft på samhället (horisontellt). Vidare förklarar Hydén att det 

rättssociologiska perspektivet används av praktiskt verksamma jurister för att bygga en 

argumentation medan det rättsdogmatiska perspektivet används av domare för att besluta om 

en dom.5 

Egen reflektion: Jämför rättssociologin med en maskin och denna maskin innehåller gällande 

rätt. I maskinen stoppar den som studerar rätten in sociologiska fakta i ena änden. Maskinen 

applicerar sedan gällande rätt på dessa sociologiska fakta och spottar sedan ut resultatet 

presenterat som konsekvenser och funktioner av rättens tillämpning. 

För denna uppsats innebär det rättsociologiska perspektivet att författaren ska studera 

fenomenet e-sport och se hur det förhåller sig till gällande rätt. Sociologisk fakta om hur 

fenomenet e-sport ser ut och fungerar kommer samlas in genom fem intervjuer. Syftet med 

intervjuerna är att dessa ska bygga grunden till den sociologiska undersökningen, berika 

analysen och hjälpa författaren att identifiera centrala rättsliga frågeställningar.  

Författaren har valt att hålla semi-standardiserade intervjuer. Semi-standardiserade 

intervjuer bygger på vissa standardfrågor som ställs till alla som intervjuas, dessa 

standardfrågor kompletteras med följdfrågor som varierar.6 Semi-standardiserade intervjuer ger 

författaren möjlighet att styra intervjuerna åt rätt håll utan att låsa intervjupersonen inom en viss 

ram. Dessutom ges författaren möjlighet att jämföra intervjupersonernas svar.  

Vidare har författaren valt att transkribera intervjuerna och bifoga dessa som bilaga till 

uppsatsen.7 Eftersom detta är en pilotstudie kan en transkriberad intervju vara av intresse för 

vidare forskning.  Om författaren istället skulle t.ex. sammanfatta intervju och bifoga 

sammanfattningen som bilaga kan sammanfattningen präglas av författarens egna tankar och 

idéer.8 Genom transkriberingen kan läsaren således själv bilda sig en uppfattning om intervjun 

och därmed blir källan mer autentisk.  

                                                   
4 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, 2002, s. 16. 
5 Hydén, s. 17. 
6 Flick, Uwe, Von Kardorff, Ernst, Steinke, Ines, A Companion to Qualitative Research, 2004, s. 253 ff. 
7 Flick, m.fl., s. 248 ff. 
8 Flick, m.fl., s. 296 ff. 
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Intervjuerna kommer att kompletteras med annat material i syfte att detta material ska bidra 

till en nyanserad bild av branschens sociologiska del. Syftet med övrig materialinsamling är att 

underlätta för författaren att genom intervjuerna kunna dra vissa generellt universella 

slutsatser.9 

Genom det sociologiska materialet kommer strukturer, funktioner och relationer som 

karaktäriserar branschens centrala aktörer att uppdagas. Dessa strukturer, funktioner och 

relationer kommer att klassificeras rättsligt och ställas mot gällande rätt. Slutligen ska 

konsekvenserna av den rättsliga klassificeringen diskuteras.   

Författaren ser vissa risker kopplade till metodvalet. Intervjuerna kräver att det finns någon 

som är villig till att medverka. De mest lämpade intervjupersonerna kanske inte vill, eller kan, 

medverka och i så fall blir författaren tvungen att välja en mindre lämpad intervjuperson. De 

personer som väl ställer upp på en intervju kan vilja vara anonyma och då faller källans 

trovärdighet. Dessutom ser författaren vissa risker med att antalet intervjuer endast är fem 

eftersom det leder till en mindre nyanserad bild av branschen. För att undvika dessa risker 

kommer författaren arbeta med att minska antalet anonyma intervjupersoner och att komplettera 

intervjumaterialet av annat material som kan stärka eller kritisera det som framgått av 

intervjuerna.   

Vidare finns det risker med att hålla semi-standardiserade intervjuer. Källan kommer aldrig 

att bli helt autentisk eftersom författaren kommer leda intervjun. Författaren anser dock är det 

nödvändigt för att hålla intervjun till ämnet.  

1.4.2 Rättsvetenskaplig metod  
Uppsatsen kan inte genomföras utan att också använda en metod för att fastställa gällande rätt. 

För detta syfte passar den rättsdogmatiska metoden eftersom det behövs en metod för att 

bestämma vad som är gällande rätt. Dessutom är författarens uppgift är att fastställa vilka regler 

som ska, bör eller kan tillämpas och den rättsdogmatiska metoden ger författaren förmågan att 

hantera reglerna. Det innebär att författaren ska identifiera vad som presumtivt kan ge upphov 

till rättsliga problem, att identifiera – eller lokalisera – reglerna själva, och att analysera 

reglernas tillämpningsområden med beaktande av bl.a. reglernas ändamål och 

tolkningsprinciper som legalitetsprincipen.   

                                                   
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, u. 3, 2015, 

s. 49. 
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Rättskälleläran är idag den rådande dogmen för att avgöra vad gällande rätt är.10 Claes 

Sandgren skriver  

”[…] den som följer allmänt accepterade regler för juridisk argumentation når ett resultat som kan 

betecknas som gällande rätt.”.11 

Aktörer som använder sig av allmänt accepterade regler för juridisk argumentation är praktiskt 

verksamma jurister, prejudikatinstanser, myndigheter eller rättsvetenskapligt verksamma 

jurister.12 Genom dessa aktörers argumentation kan gällande rätt således utrönas.  

Antalet källor som gällande rätt består av, s.k. rättskällor, antas enligt rättskälleläran vara 

begränsade till vissa kategorier.13 Vanligen anges dessa vara lag förarbeten, prejudikat, doktrin 

och sedvana. Det råder olika meningar om hur snävt eller extensivt dessa källkategorier ska 

uppfattas.14 Givet är att kategorin ”lag” egentligen innefattar all författning, inkl. bindande 

myndighetsföreskrifter och bindande unionsrättsligt material (Regeringsformen (RF) 8 kap 

1§).15 Åtskilliga rättsliga aktörer inkl. rättsvetenskapligt verksamma tillmäter även 

myndighetsrekommendationer och icke formellt bindande unionsrättsligt material visst 

rättskällevärde.16 Alla aktörer erkänner rättskällevärdet hos prejudikat, i bemärkelsen att 

avgöranden från domstolar som är inrättade för att verka vägledande på rättstillämpningen och 

för att verka rättsbildande. Åtskilliga aktörer tillmäter även beslut på lägre nivåer (underrätters 

avgöranden och myndigheters förvaltningsbeslut) rättskällevärde.17 I vissa fall beaktas även 

skiljedomar.18 Vad beträffar sedvana står det klart att dispositiv rätt vanligen ger handelsbruk 

och andra bindande sedvanor företräde. Många aktörer beaktar utöver detta även standardavtal, 

särskilt om de har fått stor spridning och om de har utarbetats av branschen i gemenskap, s.k. 

agreed documents.19 

I denna studie uppfattas begreppet rättskälla extensivt. I branscher där branschens karaktär 

ger upphov till att tillmäta mer extensiva rättskällor legitimitet bör rättsdogmatiken ge den 

                                                   
10 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 49. 
11 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk, Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 118, nr 4-5 s. 648, 2005, s. 

650. 
12 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43. 
13 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43. 
14 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43. 
15 Nationalencyklopedin, lag, http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lag, hämtad 4 april 

2016. 
16 Lilja, John, Mannheimer, Katarina, Larsson, Sam, Forskningsmetoder i socialt arbete, u. 1, 2005, s. 130 ff. 
17 Lilja, m.fl. s. 130 ff. 
18 Se. NJA 2000 s.538. 
19 Se, Bernitz, Ulf Standardavtalsrätt, u. 7, 2008, s. 20. Se även standardavtalets roll inom vissa branscher, t.ex. 

inom sjö- och transporträtten som mer eller mindre regleras av standardavtal. Se. Falkanger, Thor, Bull, Hans 
Jacob, Brutaset, Lasse, Scandinavian Maritime Law – The Norwegian Perspective, u. 3, 2011, s.106-107. Se 
även; GENCON 94, SUPPLYTIME 2005 eller CONGEBIL 94. 
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möjligheten. En bransch som karaktäriseras av starka aktörer, internationella affärer, 

kolliderande rättssystem och enskilda individer som kräver lagens skydd är branschen för 

sjöfartstransporter. I den branschen används standardavtal, sedvana och skiljeavgöranden som 

hierarkiskt starka rättskällor ibland starkare än nationella lagar.20 Branschen för e-sport kan, 

vissa avseenden, liknas med branschen för sjötransporter. E-sporten karaktäriseras också av 

starka aktörer, internationella affärer, kolliderande rättssystem och enskilda individer som 

behöver skyddas.  På grund av hur rättsdogmatiken ser på en bransch som har dessa karaktärer 

känner sig författaren sig trygg med att tillmäta sedvana, standardavtal, agreed documents eller 

annat handelsbruk ett värde av att vara en rättskälla.21 

Att beakta traditionellt hierarkiskt låga rättskällor bör medföra vissa risker. Dels riskerar 

uppsatsen att ge en bild av rätten som inte speglar hur en prejudikatinstans faktiskt skulle döma 

i det enskilda fallet eftersom domstolen i sin bedömning bör beakta rättskällelärans mer 

traditionella hierarki. Å andra sidan ger uppsatsen en mer nyanserad bild av hur rätten faktiskt 

tolkas av de aktörer som agerar på området. En annan risk är att rättskällematerialet blir 

omfattande och det blir svårt att behandla allt inom ramen för denna uppsats. Risken är därmed 

att visst regionalt handelsbruk kommer lämnas utan avseende eftersom fokus hela tiden kommer 

ligga på Sverige.   

1.5 Material 

1.5.1 Sociologiskt material 
Författaren kommer basera den rättsociologiska undersökningen på fem intervjuer. Syftet med 

intervjuerna är att de ska ligga till grunden för insamlandet av det övriga materialet. Intervjuerna 

kommer hållas av författaren själv. Författaren har ägnat sig åt självstudier i sociologi och 

rättssociologi inför intervjuerna. Intervjuerna transkriberas och bifogas som bilaga. 

Intervjufrågorna är semi-standardiserade.  

Att använda sig av traditionellt erkända källor, som till exempel vetenskapliga artiklar eller 

vetenskaplig litteratur är att föredra men eftersom detta är en pilotstudie är avsaknaden av 

traditionellt erkända källor påtaglig stor. En risk med att använda sig av källor funna på internet 

är att det är svårt för författaren att värdera källans trovärdighet eftersom det är svårt att verifiera 

författarens ursprung, källans tänkta målgrupp eller kontexten i vilken källan kom till. För att 

                                                   
20 Falkanger m.fl., s.106-107. 
21 Bernitz, s. 18. 
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minska dessa risker har författaren valt att i sin materialinsamling utgå från intervjuer med 

personer som jobbar inom branschen. Syftet med övrig materialsamling kommer därför vara att 

verifiera eller kritisera det som kommit fram under intervjuerna för att. Med detta arbetssätt ges 

den sociologiska undersökningen nyanserad bild av e-sporten samtidigt som den behåller en 

stark legitimitet.  

För att komplettera intervjuer kommer även en hel del material att hämtas från internet. 

Hemsidan Newzoo.com arbetar kontinuerligt med att undersöka e-sportsmarknaden ur ett 

ekonomiskt perspektiv och säljer sedan sin information vidare. Vissa av branschens största 

företag använder sig av Newzoo:s tjänster, till exempel Electronic Sports League. Författaren 

använder sig av gratismaterial från Newzoos hemsida.  

Författaren kommer även att använda sig av nyhetsartiklar, vissa kan vara publicerade i 

tryckt skrift och andra på nätet. I huvudsak kommer nyhetsartiklarna endast användas för att 

beskriva vissa historiska händelser inom e-sport.  

För att söka definiera ord eller förtydliga begrepp använder sig författaren av 

nationalencyklopedins hemsida, ne.se. Nationalencyklopedin, som startades 1985 på ett 

initiativ av riksdagen, bör anses vara en stark källa. 

I många fall vänder sig författaren till källan för att hämta information. När författaren 

undersöker ett specifikt företag, eller spelutvecklare vänder sig författaren till företagets 

hemsida för att läsa användaravtal eller pressmeddelanden.  

Författaren har i vissa fall använt sig av fältstudier. Till exempel har författaren tittat på e-

sportsmatcher för att upptäcka hur sponsorer hittar nya vägar att synas. Från fältstudier kommer 

skärmdumpar sparas och bifogas som bilaga. 

1.6 Avgränsningar och fokus 

1.6.1 Spelmarknaden för e-sport 

1.6.1.1 Allmänt 

Begreppet spelmarknaden kan i det vardagliga språket dels syfta på den marknad som hanterar 

den typ av spel som kräver tillstånd från lotteriinspektionen, dels syfta till spelmarknaden 

utomlands som inte kräver tillstånd från lotteriinspektionen, dels syfta till marknaden för 

sällskapsspel eller också syfta till marknaden för dator och tv-spel.  I denna uppsats är det den 
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senare marknaden som kommer att behandlas eftersom det är den marknad som är knuten till 

e-sport.23 

Spelmarknaden för dator och tv-spel är bred och det är för att det finns en rad olika sätt att 

komma åt och använda de produkter som företagen skapar. För att förstå marknaden kan den 

delas upp i typer av spel och genrer av spel. Typer av spel ska förstås utifrån den plattform som 

spelet spelas på. Till exempel: konsolspel, datorspel eller mobilspel. Genrer av spel ska förstås 

genom karaktären på spelet i sig, hur den virtuella världen är utformad. Till exempel: 

Förstapersonskjutarspel, Multiplayer online battle arena spel, realtidsstrategispel, 

plattformsspel, rollspel, Massive multiplayer online role playing game spel.  

1.6.1.2 Typer av spel 

E-sport kan beröra i stort sett alla typer av dator-, konsol-, eller mobilspel i vid bemärkelse. 

Denna uppsats kommer däremot att endast fokusera på spel som spelas på en dator. 

Anledningen till detta är att de datorspelen har betydligt fler antal tittare än övriga 

spelplattformar. Med datorer avses spel som kan spelas på en persondator.  

Risker med denna avgränsning är att ett helhetsperspektiv bortses från. TV- spel är en del av 

e-sport.24 Spel som Super Smash Bros och Mortal Combat X har många tittare, många spelare 

och relativt små prispotter. Däremot ser inte författaren att det finns några avsevärda skillnader 

för TV-spelbranschen som datorspelsbranschen. Det är samma aktörer som håller i eventen, 

samma sponsorer däremot kan spelarna och publiken utgöra olika målgrupper.25 Dessutom kan 

e-sportslagets aspekter försvinna vid en studie av endast tv-spel eftersom många tv-spel bara 

består av två spelare, en mot en. Därför är ger en studie av endast datorspel ett vidare perspektiv.  

1.6.1.3 Genrer av spel 

Undersökningen kommer begränsa sig till ett begränsat antal spelgenrer. Författaren har valt att 

begränsa uppsatsen till tre genrer av spel; Realtidsstrategi (RTS), Multiplayer Online Battle 

Arena (MOBA), förstapersonskjutare (FPS). Urvalet av dessa genrer har sedan huvudsakligen 

gjorts utifrån spelgenrens karaktär och popularitet.  

1.6.2 Geografi 
Den sociologiska undersökningen av e-sportsbranschen kommer göras globalt men med 

utgångspunkt i Sverige. Anledningen till att undersökningen är global är för att aktiviteten i 

                                                   
23 Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3. 
24 Bilaga 5. 
25 Bilaga 5. 
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branschen sker över nätet.26 Eftersom e-sporten i regel inte har några nationella gränser kan inte 

den globala aspekten bortses från.27 Däremot så kommer utgångspunkten att vara Sverige 

eftersom målgruppen för uppsatsen är svenska jurister. En global undersökning med 

utgångspunkt i Sverige ger författaren möjligheten att beakta e-sportsbranschens 

makroperspektiv vilket är viktigt för att kunna dra slutsatser kring närvarande aktörer och deras 

funktion för att sedan applicera detta på svensk rätt.  

1.6.3 Rättsområden 
Eftersom detta är en pilotstudie kommer den rättsliga undersökningen sträcka sig över en 

mängd olika rättsområden. För att kunna fokusera undersökningen krävs det att ämnet inte blir 

för brett. Uppsatsens huvudsakliga ämnesområde är civilrätt.  

Spelaren har en central roll inom e-sporten och är i många avtalsförhållanden en svagare 

part, i egenskap av konsument eller arbetstagare. Därför kommer den rättsliga undersökningen 

att ha spelarens relationer i fokus.  

1.7 Disposition 
Denna uppsats kommer huvudsakligen att delas in i två delar. Den första delen är en sociologisk 

undersökning av e-sport som tekniskt- och socialt fenomen. Denna del består i stora drag av en 

definition av e-sport och sedan en redogörelse för branschen. Den andra delen är en rättslig 

undersökning. Denna del inleds med att belysa de centrala rättsliga frågorna som kommer 

behandlas. Dessa är; spelarens inkomster, spelarens relation till övriga spelare, spelarens 

relation till klubben, spelarens relation till spelutvecklaren, Weak-Party contracts inom e-

sporten samt slutligen en diskussion kring den inspelade e-sportsmatchens upphovsrättsliga 

aspekter. Därefter avslutas uppsatsen med ett par avslutande ord och sedan följer 

källförteckning med bifogade bilagor.  

 

1.8 Begreppsförklaringar 
 

                                                   
26 Bilaga 2. 
27 Se avsnitt 3.6.1 om e-sportens multiplayer-natur. Dock kan vissa hemsidor endast nås från vissa länder. Till 

exempel så är SVT:s digitala tjänster blockerade att nås från andra länder än Sverige. Se: 
http://www.svt.se/tittarservice/hitta-svar/program/rattigheter-i-svt-play hämtad den 15 maj 2016. 
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MOBA Förkortning för Multiplayer Online Battle Arena, en 

spelgenre, där fem spelare möter varandra. Det lag 

som först förstör det andra lagets bas vinner. 

 

RTS En förkortning för Real Time Strategy, en spelgenre 

som går ut på att samla resurser för att bygga en bas 

och sedan kunna mobilisera en armé för att förinta sitt 

motstånd. 

 

FPS En förkortning för First Person Shooter, En spelgenre 

som definieras utifrån sättet som spelaren upplever 

spelet. Vanligtvis ser spelaren sin karaktärs händer, 

vapen och sikte.  

 

LAN Förkortning för Local area network, eller personer 

som samlats för att tillsammans spela dator och tv-spel 

på ett lokalt nätverk. Idag används begreppet för stora 

som små träffar, och det motsvaras av verbet lana.  

 

Content delivery-system Med ett Content delivery-system avses i denna 

uppsats ett digitalt system som distribuerar annan 

digital mjukvara. Exempel på välkända sådana system 

är App-store, eller Android Market.  

 

Multiplayer När ett datorspel spelas samtidigt av flera personer. 

 

Singelplayer   När ett datorspel endast spelas av en person. 

 

Crowdfounding En typ av metod för att finansiera projekt eller idéer, 

används inom e-sporten för att höja prispotter. 

Metoden går ut på att projektets fans donerar eller 

investerar pengar i idén eller projektet. Investeringen 

behöver inte vara kopplad till någon motprestation, 

men kan vara det.  
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Streaming Ett begrepp som förklarar sättet att överföra material 

via nätet. Genom streaming görs material tillgängligt 

utan att det behöver laddas ner på datorn. Att ladda ner 

en film tar till exempel upp plats på en dator, till 

skillnad från att streama (verb) en film på till exempel 

Youtube.  
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2. EMPIRISK UNDERSÖKNING 

2.1 Vad är e-sport?  

2.1.1 Allmänt 
E-sport är en förkortning av ”elektronisk sport”. Begreppet härstammar från Sydkorea men är 

idag ett vedertaget begrepp världen över.28 Den sakliga definitionen av e-sport är tävlingar som 

är utförda med hjälp av datorer.29 Kärnan i e-sport är att två eller flera personer tävlar mot 

varandra i en virtuell miljö med hjälp av en dator eller konsol.30 Dock kan begreppet e-sport 

även avse specifika evenemang eller turneringar.31 Begreppet e-sport innefattar alltså inte bara 

fenomenets kärna utan även företeelser som kan associeras med e-sportens kärna (sponsorer, 

klubbar, evenemang etc.).  

E-sport bör enligt vissa likställas med sport, till exempel erkänner Sydafrika och Sydkorea 

fenomenet som en idrott.32 Andra menar att e-sport endast är ett reklamfenomen, som all annan 

TV.33  

Jag menar att det ena inte utesluter det andra och det beror på från vilket perspektiv 

betraktaren väljer att se fenomenet. För arrangörer och sponsorer är e-sporten ett fenomen som 

ger upphov till nya möjligheter att tjäna pengar genom public relations. E-sporten når ut till en 

målgrupp av tittare som annars kan vara svår att nå genom traditionell TV.34 Ur detta perspektiv 

är e-sporten ett reklamfenomen. Väljer betraktaren däremot att se e-sporten ur spelarens 

perspektiv liknar e-sporten traditionell sport. Spelarna spelar i lag, det är bara de absolut bästa 

spelarna som når toppen, det finns ett element av hobby i spelandet som liknar sporten, det är 

skicklighet och inte tur som avgör vem som vinner, inkomstkällor för proffs är sponsorer osv. 

Dock är detta min personliga uppfattning om e-sport som ett globalt fenomen.   

2.1.2 E-sportens status i Sverige 
E-sportens och datorspelandets status i Sverige är i förändring. Thomas Arnroth beskriver hur 

datospelande har uppfattats på 80-talet:  

                                                   
28 Bilaga 2. 
29 Se Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 5. 
30 Bilaga 1. 
31 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/e-sport, hämtad 2 mars 2016. 
32 Bilaga 2. 
33 Bilaga 1. 
34 Se avsnitt 4.2.7. 
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”Datorspelandet har sedan 80-talet målats upp som en farsot med risker för allt från våldsutveckling 

och beroende till social isolering, dåliga skolresultat och övervikt. Med andra ord: En tämligen 

värdelös aktivitet för soffpotatisar”35 

Det är en mentalitet som håller på att förändras och det är snabbt. I riksdagsmotion 2014/15:822 

föreslog Rickard Nordin från Centerpartiet att e-sport ska likställas med traditionell sport. 

Motionen av Nordin avstyrktes av kulturutskottet som i sitt betänkande hänvisade att frågan 

skulle avgöras av Riksidrottsförbundet.36 Riksidrottsförbundet har inte tagit upp frågan än, så 

e-sport kan därför inte, i Sverige, likställas med traditionell sport.37 Det visar å andra sidan på 

att samhället har öppnat upp sig för fenomenet.  

Storföretag investerar i e-sport, se till exempel MTG:s förvärv av Dreamhack och Electronic 

Sports Leage och Amazons uppköp av Twitch.  

2016/2017 startar NTI-gymnasiet en gymnasielinje med inriktning på e-sport, detta i 

samarbete med Svenska e-sportsföreningen.  

E-sporten börjar få en mer legitim status i Sverige och det svenska näringslivet verkar se 

potential i branschen.  

2.1.3 Spelen inom e-sport 

2.1.3.1 Allmänt 

Alla olika spel lämpar sig inte för e-sport. Vissa spel innehåller endast ett ensamspelarläge och 

saknar därmed flerspelarläge. Andra spel kanske är mer baserade på långsiktig progression och 

därför går det inte att kora någon vinnare. Gemensamt för de spel som återfinns i e-sporten är 

att: 38 

• Det är fler än en spelare som tävlar mot varandra. 

• Det är spelarnas skicklighet som är avgör vem som vinner  

2.1.3.2 Multiplayer online battle arena (MOBA) 

I MOBA-spel ser spelaren sin karaktär ovanifrån. Spelaren kontrollerar karaktären genom att 

klicka på spelplanen med muspekaren. Vanligtvis kontrolleras bara en karaktär. I spelet möts 

                                                   
35 Thomas Anroth, E-sportare låter sig inte stoppas, Riksidrottsförbundets webbplats, 2014-10-12. 

http://www.rf.se/Idrottskronikor/Idrottskronikor/AlAvLkronikor/E-sportarelatersigintestoppas/. 
36 Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4. 
37 Bilaga 2. 
38 Bilaga 2. 



24 
 

två lag och det laget som förstör det andra lagets bas vinner. I lag om fem kontrollerar spelarna 

varsin hjälte och alla spelare har olika roller att fylla.39 

Defence of The Ancients 2 (Dota 2)  

Dota 2 är skapat av spelutvecklaren Valve, tillsammans med IceFrog. Dota 2 är känt för att ha 

en stark gemenskap och många gånger har det beskrivits att det finns en god kontakt mellan 

spelarna och spelutvecklarna.40 Vissa påstår att det är en stor del till spelets framgång. Spelet 

är ett MOBA spel och var det första spelet i kategorin att nå framgång. Idag har spelet strax 

under 13 miljoner unika spelare varje månad.  

League of Legends (LoL) 

League of Legends är ett MOBA spel inspirerat av Dota. Spelet är utvecklat av Riot Games och 

har vuxit kraftigt sedan det släpptes 2009. Enligt Riot Games hade spelet i genomsnitt 27 

miljoner spelare per månad 2014.41 LoL är gratis att spela men för att kunna spela alla karaktärer 

krävs det antingen att spelare har låst upp dessa genom att spela eller genom att betala för dom.  

2.1.3.3 Förstapersonsskjutare (FPS) 

Spelgenrens namn ger tydlig ledning till hur spelidén fungerar. Ett FPS–spel definieras utifrån 

perspektivet som spelaren ser spelet.42 I ett FPS-spel ska perspektivet motsvara hur spelet 

uppfattas av karaktären som spelaren styr. Spelaren ser ofta karaktärens vapen, händer och 

vapnets sikte. Ett FPS-spel går ofta ut på att skjuta motståndarna och hålla sin karaktär vid liv.  

Counter- Strike: Global Offensive (CS:GO) 

CS:GO är ett FPS-spel som ägs och utvecklas av Valve. Spelet finns tillgängligt via Steam och 

är en vidareutveckling av Half- Life modifieringen Counter – Strike. I CS:GO finns det två lag, 

terrorister och anti-terrorister.  

Det finns olika typer av spellägen som används inom e-sporten. Dels är det gisslanscenario, 

dels bomscenario. I gisslanscenariot är målet att anti-terroristerna ska rädda gisslan medan 

terroristerna ska hindra dem. I bombscenariot ska terroristerna spränga en bomb medan anti-

terroristerna ska hindra dem.43  

                                                   
39 Bilaga 4. 
40 Bilaga 4. 
41 http://www.riotgames.com/articles/20140711/1322/league-players-reach-new-heights-2014, hämtade den 20 

maj 2016. 
42 Bilaga 4.  
43 Bilaga 4. 
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2.1.2.4 Realtidsstrategispel (RTS) 

Ett realtidsstrategispel går ut på att samla resurser för att bygga en bas och sedan kunna 

mobilisera en armé för att förinta sitt motstånd. Motståndet består av andra spelare som försöker 

göra detsamma mot dig och därav tävlingsmomentet. Utmaningen ligger i att använda tiden så 

effektivt som möjligt för att få försprång gentemot sina motståndare och att kontrollera många 

olika karaktärer på samma gång.44 

Starcraft II 

Starcraft II är uppföljaren till Starcraft som länge varit med i e-sporten. Starcraft II är utvecklat 

av Blizzard Entertainment och har hittills släppts i tre olika expansioner; Starcraft II: Wings of 

Liberty, Starcraft II: Heart of the Swarm och Starcraft II: Legacy of the void. 

Starcraft var ett av de första spelen att sändas på TV och då sändes det på kanalerna 

Ongamenet och MBCGame i Sydkorea. Programmen började sändas 2000 och slutade att 

sändas 2012 i båda kanalerna.45  

2.2 E-sportbranschens centrala aktörer  

2.2.1 Identifiering 
E-sporten som bransch innehåller många aktörer och funktioner och för att förstå branschen 

utgår denna uppsats från e-sportens kärna. Enligt den sakliga definitionen krävs en virtuell 

tävlingsmiljö och någon som kontrollerar den. Det ger de första två, och de mest grundläggande 

aktörerna inom e-sport; spelarna och spelutvecklarna. Spelutvecklarna tillgodoser spelarna den 

virtuell miljön – spelet. Dock speglar inte den sakliga definitionen branschens faktiska 

förhållanden eftersom den sakliga definitionen inte styrs på samma sätt som den faktiska - av 

pengar. För att studera hur branschen faktiskt ser ut går det inte att undgå att studera hur flödet 

av pengar ser ut. I e-sportbranschen kommer pengarna från två huvudsakliga källor; tittare och 

sponsorer.46 Genom att sponsra företag, event eller enskilda spelare får sponsorerna publicitet. 

Tittarna kan bidra till prispotter genom s.k. crowdfounding, eller ge enskilda bidrag till spelare 

i form av s.k. donationer. För att sponsorer och tittare ska kunna mötas krävs det ytterligare 

aktörer eller funktioner och dessa är streamingplattformar och arrangörer.47 Arrangörer ser till 

                                                   
44 Bilaga 4. 
45 http://www.esportsearnings.com/organizations/129-mbcgame-starcraft-league Hämtad den 19 februari 2016. 
46 Bilaga 1, Bilaga 3.  
47 Bilaga 4. 
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så att evenemanget äger rum och tar hand om allt praktiskt som ligger bakom evenemanget 

medan streamingplattformen ser till så att det finns en stabil plattform där tittare kan mötas och 

för att dela sin upplevelse. Tittarna kommer för att se de bästa spelarna spela mot varandra och 

det är där klubbarna kommer in i bilden. Klubbarna sköter spelarnas administrativa jobb och 

ser till så att spelarna har en stabil ekonomisk grund även om de inte alltid presterar på topp 

(vinner turneringar), klubbarna jobbar också med att plocka fram nya talanger.48 För att 

kontrollera detta kluster av aktörer har privata och statliga sammankallande globala och 

nationella organisationer vuxit fram.49 För att summera så kan branschen delas in i dessa 

centrala aktörer: 

• Spelare 

• Klubbar 

• Spelutvecklare 

• Streamingplattformar  

• Arrangörer 

• Tittare 

• Sponsorer 

• Sammanslutande globala och nationella organisationer 

2.2.2 Aktör: Spelare 
Spelaren eller utövaren är den som sitter bakom datorskärmen och kontrollerar den virtuella 

världen. Proffsspelaren är artisten, atleten, stjärnan – den personen som publiken vill se och har 

därmed en väldigt central roll. Amatörspelaren är den som spelar av rent nöje utan direkt syfte. 

Spelaren är ofta också densamma som tittaren.50 Proffsspelare har ofta anknytning till en klubb 

och det är genom klubben som proffsspelaren kan delta i de största evenemangen.51 Klubben 

ger ofta spelaren ersättning månadsvis och avtalet mellan klubben reglerar bland annat hur 

potentiella turneringsvinster och sponsorintäkter delas mellan klubb och spelare.52 

Det finns spelare som spelar utan någon klubb och tjänar pengar på reklamintäkter från att 

sända ut sitt spelflöde genom en stream. Dessa spelare kallas inom branschen för pub-stars och 

                                                   
48 Bilaga 5. 
49 Bilaga 2. 
50 https://newzoo.com/insights/articles/global-esports-market-report-revenues-to-jump-to-463-million-in-2016-

as-us-leads-the-way/, hämtad den 16 maj 2016. 
51 Bilaga 5. 
52 Bilaga 5. 
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exempel på sådana är AdmiralBulldog eller Pewdiepie.53 Spelaren är då vanligtvis kopplade till 

någon av streamingtjänsterna Youtube eller Twitch och har ett högt antal prenumeranter på sina 

kanaler.54  

Alla proffsspelare spelar under en pseudonym, ett alias. Pseudonymen blir spelarens 

artistnamn och det är inte sällan som publiken inte ens vet vad en spelares riktiga namn är.55 

På grund av spelarens centrala roll uppstår många relationer mellan spelaren och övriga 

aktörer på marknaden.56 Spelaren har en relation med sina medspelare, till exempel kan spelarna 

vara knutna till varandra genom ett bestående eller tillfälligt lag. Där det bestående laget 

karaktäriseras av att samma spelare återkommande spelar tillsammans och det tillfälliga laget 

är ihopsatt av rena tillfälligheter. Spelaren har också relationer till spelutvecklaren eftersom 

spelaren för att spela spelet genom s.k. slutanvändaravtal.57 Vissa spelare skapar också 

relationer till sponsorer i form av sponsoravtal. Spelaren har också en relation till arrangörer 

genom avtal för specifika evenemang. 

2.2.3 Aktör: Klubbar 
Enskilda spelare eller lag kan plockas upp av klubbar. Klubbarna kan fungera som 

paraplyorganisationer för ett eller flera lag. Klubbarna kan ha lag som spelar olika typer av spel 

och behöver därför inte nödvändigtvis vara bundna till ett visst spel.58 Klubbarna hanterar det 

administrativa arbetet; bokar matcher, sköter avtal med arrangörer, sköter sponsoravtal, 

hanterar resor, boende, träning, betalar löner och liknande.59 

Klubbarna drivs nästan uteslutande i någon typ av vinstdrivande bolagsform.60 Även om det 

finns svenska spelare som spelare på professionell nivå är det bara två större klubbar som är 

registrerade i Sverige, dessa är Ninjas in Pyjamas och Team Property BB2.61 

Ninjas in Pyjamas Gaming AB är ett svenskt registrerat aktiebolag med VD Jim Patric 

Jönsson i spetsen. Bolaget registrerades 2014 och har sitt säte i Landskrona. Bolaget omsatte 

cirka 7, 7 miljoner kr 2015.62 Team Property AB är ett svenskt registrerat aktiebolag med säte 

i Stockholm. Lars Andreas Emmanuel Gillberg är VD och företaget registrerades 2015.63 Ett 

                                                   
53 Bilaga 5. 
54 Bilaga 4. 
55 Bilaga 4. 
56 Bilaga 2. 
57 Se Bilaga 6- 14. 
58 Bilaga 5. 
59 Bilaga 5. 
60 Bilaga 5. 
61 http://webbutik.abf.se/ftp/files/VIRT076Drivaesportlag.pdf, hämtad den 7 mars 2016. 
62 http://www.allabolag.se/5569599532/Ninjas_in_Pyjamas_Gaming_AB, hämtad den 16 maj 2016. 
63 http://www.allabolag.se/5590077078/Team_Property_Gaming_AB, hämtad den 16 maj 2016. 
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lag där alla spelarna är svenska är The Alliance som spelar Dota 2 är registrerat i USA under 

organisation GoodGame Agency. 

2.2.4 Aktör: Spelutvecklare 

2.2.4.1 Allmänt 

En spelutvecklare är tillverkaren bakom spelet, vanligtvis ett större företag. En spelutvecklare 

inom e-sport är också ofta arrangör av turneringar. Spelutvecklarna arbetar kontinuerligt med 

att uppdatera spelen. De spelutvecklarna som denna uppsats kommer behandla är knutet till de 

spel som kommer behandlas. Spelutvecklarna är därför Valve, Riot Games och Blizzard 

Entertainment.  

2.2.4.2 Valve 

Valve är ett Amerikanskt företag som utvecklar och distribuerar datorspel. Företaget ligger 

bakom titlarna Dota 2 och CS:GO. Valve grundades av Gabe Newell och Mike Harrington i 

mitten av 1996. Genombrottet kom när företaget lanserade spelet Half-Life.  

Valve äger de immateriella rättigheterna för CS:GO och Dota 2. Därför har företaget en 

policy för hur Valve anser att deras immateriella rättigheter får återges. 64 

Steam 

2003 lanserade Valve content delivery-systemet Steam som är en plattform för att distribuera 

spel och spelrelaterad programvara.65 Steam är ett program som installeras på datorn. Genom 

Steam kan användaren komma åt sina spel, köpa nya spel, koppla upp sig på det interna sociala 

nätverket och administrera sitt konto och användarprofil.  

Det slutanvändaravtal som Steam använder heter heter Steam Subscribers Agreement (SSA), 

detta kompletteras av Steam Online Code of Conduct.66 

2.2.4.3 Riot Games 

Riot Games Inc är ett amerikanskt spelutvecklarföretag med sate I USA. Företaget är ett 

dotterbolag till Tencent Holding, som är ett kinesiskt investmentföretag.67 Förutom att utveckla 

spelet LoL så annordnar företaget turneringar. Bland annat League of Legends Chapionship 

                                                   
64 Bilaga 13. 
65 Se http://store.steampowered.com/, hämtad den 16 maj 2016. 
66 Bilaga 12. 
67 http://www.riotgames.com/articles/20110204/147/tencent-acquires-majority-stake-riot-games, hämtad den 14 

maj 2016. 
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series. Eftersom Riot games äger de immateriella rättigheterna till LoL har företaget en policy 

för hur de anser att dessa får återges i andra verk.68  

League of Legends slutanvändaravtal heter End use licence agreement League of Legends 

(EULALOL).69 Detta kompletteras av Terms of use agreement (TOU) League of Legends. 

2.2.4.4 Activision Blizzard  - Blizzard Entertainment 

Blizzard Entertainment är en spelutvecklare som drivs i aktiebolagsform och är registrerad på 

Nasdaq. Företaget har huvudkontor I Santa Monica, Kalifornien. Företaget grundades 2008 

genom en sammanslagning av företagen Activision och Blizzard. Majoriteten av aktierna ägdes 

av företaget Vivendi SA men såldes tillbaka till bolaget på hösten 2014.70  

Blizzard Entertainment är utvecklare av Startcraft II och som ägare till de immateriella 

rättigheterna har de en policy för hur de anser att dessa får användas.71 Blizzard Entertainment 

har också ett slutanvändaravtal, det heter Battle.net End User License Agreement (BNEULA).72 

2.2.5 Aktör: Streamingplattformar 

2.2.5.1 Allmänt 

En streamingplattform är en tjänst där privatpersoner och företag kan ladda upp videoinnehåll 

eller sända ut videoinnehåll live. Denna aktörs funktion är att agera mötesplats för sponsorer, 

spelare, tittare, arrangörer och spelutvecklare. I denna uppsats kommer de två största 

plattformarna Twitch och Youtube att behandlas.73  

2.2.5.2 Twitch.tv 

Twitch är en videstreamingplattform. På Twitch visas dator-och tv-spels relaterade videos live 

eller på begäran. Twitch köptes 2014 upp av nätbutiken Amazon för 970 miljoner dollar.74 Vid 

uppköpet hade Twitch cirka 55 miljoner unika besökare på en månad75. I februari 2016 har 

Twitch 100 miljoner unika besökare per månad.76 

                                                   
68 Bilaga 9. 
69 Bilaga 12. 
70 http://investor.activision.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=849896 Hämtad den 24 februari 2016. 
71 Bilaga 8. 
72 Bilaga 6. 
73 Bilaga 4. 
74 http://www.businessinsider.com/amazon-buys-twitch-2014-8?IR=T, hämtad den 7 februari 2016. 
75 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1960768, hämtad den 7 februari 

2016. 
76 http://www.twitch.tv/p/about, hämtad den 1 mars 2016. 
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Användarna kan integrera med varandra och med utsändarna genom chatt. Twitch är 

användarbaserat vilket betyder att innehållet skapas och sänds av användarna. Användare som 

har stor publik kan ingå i samarbete med Twitch och därmed tjäna pengar på den reklam som 

visas på användarens sida.  

På Twitch är videoinnehållet inriktat på dator och tv-spel och enligt Twitch finns alla spel 

och spelgenrer på hemsidan. Det är vanligt att användarna filmar sig själva under tiden de 

spelar, d.v.s. en kamera visar spelarens ansikte medan en annan visar spelarens skärm. Det är 

antingen talangfulla spelare, duktiga underhållare, informativa kommentatorer eller kända e-

sportare som har flest följare på sina kanaler.77  

Videoinnehållet varieras med reklam och när användarna får tillräckligt många följare och 

tittare så finns det möjlighet att bli en så kallad Twitch-partner. Kraven för att bli en Twitch-

partner är användaren ska ha genomsnittligt över 500 genomsnittliga tittare, regelbundet 

sändningsschema på minst 3 gånger i veckan samt att innehållet överensstämmer med Twitchs 

användarvillkor.78 En Twitch-partner får ta del av intäkterna från sin kanal och kan själv 

bestämma längd och frekvens på reklam på sina videos.79 De största spelutvecklarna, 

arrangörerna, spelarna och kommentatorerna har egna Twitch-kanaler och är Twitch-partners.80 

Tittarna kan betala för ett abonnemang hos en Twitch-partners kanal. Tittaren låser därmed upp 

fler funktioner, som till exempel en chatt för endast betalande prenumeranter, speciella 

uttryckssymboler eller obegränsad åtkomst till sändningsarkiv.  

En tittare som gillar en specifik kanal eller användare på Twitch har ofta möjlighet att donera 

pengar till kanalen eller användaren.81 Detta fenomen kallas för donationer och är inte en 

funktion som är skapad av Twitch.82 Användarna använder sig av tredjepartsprogram för att 

möjliggöra för detta. Twitchalerts är ett exempel på ett sådant företag.83 Transaktionen sker 

direkt från donationsgivaren till donationstagaren, dvs. att pengarna inte hamnar hos den tredje 

parten.84 En donation kan vara kopplad till att donationsgivaren erhåller en motprestation av 

donationstagaren. Till exempel kan donationsgivaren få sitt namn publicerat på 

donationstagarens kanal eller få ett meddelande publicerat i livesändningen.85 

                                                   
77 https://www.twitch.tv/p/partners, hämtad den 16 maj 2016. 
78 Se, https://www.twitch.tv/p/partners, hämtad den 16 maj 2016, se dock Bilaga 2 där det anges att dessa regler 

går att undgå med vissa förutsättningar.  
79 https://www.twitch.tv/p/partners, hämtad den 16 maj 2016. 
80 Bilaga 4. 
81 Bilaga 1. 
82 Bilaga 4.  
83 https://www.twitchalerts.com/faq, hämtad den 16 maj 2016. 
84 https://www.twitchalerts.com/faq, hämtad den 16 maj 2016. 
85 Se Bilaga 16. 
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2.2.5.3 Youtube.com 

Youtube är, som Twitch, också en hemsida för videostreaming. De stora skillnaderna mellan 

Youtube och Twitch är dels att Twitch huvudsakligen har liveströmmat material medan 

Youtube huvudsakligen har sitt innehåll på begäran, (ej live). Däremot ses stora liveevenemang 

allt oftare på Youtube.86 Twitch riktar sitt videoinnehåll mot spel medan Youtube riktar sig mot 

en bredare publik.  

Youtube grundades 2005 och har sedan dess vuxit till att bli världens största streaming sida 

för videos. 2006 köptes Youtube upp av Google. För tittaren är Youtube gratis och Youtube får 

in sin vinst genom reklamintäkter. Den som lägger upp sina videos på Youtube tar del av 

reklamintäkterna. Dels så tjänar användare pengar på antalet personer som tittar på ett klipp 

men också på antalet prenumeranter till användarens kanal.  

Youtube har likt Twitch även ett partnerprogram där kanaler som uppfyller vissa kriterier 

kan kvalificera sig för att bli en Youtube– partner.87 Kriterierna tar sikte på originaliteten i 

kanalens videos och att innehållet inte strider mot upphovsrätt eller användarvillkoren. En 

Youtube- partner har vissa fördelar och enligt Youtube själva så innebär ett partnerskap bland 

annat att användaren kan analysera sitt resultat och utöka sina intäktsmöjligheter.88 

2.2.6 Aktör: Arrangörer 

2.2.6.1 Allmänt 

Arrangörer anordnar turneringar och andra tävlingar inom e-sporten. Arrangörer kan delas in i 

två kategorier förstapartsarrangörer och tredjepartsarrangörer. En förstapartsarrangör är den 

som också äger de huvudsakliga rättigheterna spelet, d.v.s. spelutvecklaren. Exempel på sådana 

event är Valves turnering The Dota 2 major chamionship och Riot Games turnering League of 

Legends World Championship. En tredjeparts arrangör är en arrangör som inte äger spelet men 

ändå väljer att arrangera en turnering eller liknande evenemang. Exempel på sådana event är 

Major League Gaming, ESL, Dreamhack.89 

2.2.6.2 The Dota Major Championship 

Sedan april 2015 håller Valve fyra turneringar per år som gemensamt kallas The Dota 2 Major 

Champoinship.90 Valve låter i sin tur olika arrangörer, t.ex ESL, arrangera själva turneringen. 

                                                   
86 Till exempel kunde vem som helst se Eurovision Song Contest 2016 genom Youtube.  
87 https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=sv, hämtade den 15 maj 2016. 
88 Se vidare, https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=sv, hämtade den 15 maj 2016. 
89 Bilaga 4.  
90 http://www.esportsearnings.com/tournaments, hämtad den 16 februari 2016. 
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The international heter en av de fyra turneringarna och är den största turneringen någonsin inom 

e-sport sett till prispott. Prispotten var initialt 1,6 miljoner dollar och steg till 18,4 miljoner 

dollar genom s.k. crowd founding. (se Dota 2 kompendium)  

2.2.6.3 League of Legends World Championship 

Riot Games ser årligen till så att en tredjepartsarrangör arrangerar Leage of Legends World 

Championship. Turneringen har anordnats sedan 2011 och första pris i turneringen är 1 miljoner 

dollar.91 

2.2.6.4 Major League Gaming (MLG)  

Major League Gaming Grundades 2002 och blev 2006 den första e-sportsligan att sändas på 

TV i USA.92 MLG var i början och mitten av 00-talet tillsammans med World Cyber Games en 

av de största ligorna i e-sportsvärlden. MLG köptes upp av Blizzard Entertainment och ingår 

nu i deras medienätverk.    

2.2.6.5 Dreamhack 

Dreamhack är en tredjepartsorganisation som dels annordnar sina egna turneringar men har 

också arrangerat Dota 2 International och League of Legends World Championship. Dreamhack 

köptes år 2015 upp av svenska MTG och ska under 2016 expandera sin verksamhet till USA 

och Tyskland.93 

2.2.6.6 Electronic Sports League (ESL) 

Turtle Entertainment är innehavare av varumärket Electronic Sports League (ESL) vilket också 

innefattar bland annat ESL Intel Extreme Masters och ESL One. Turtle Entertainment är också 

ägare till ESL play som är ett gemenskapsnätverk för de som spelar i ESL.94 Electronic Sports 

League är ett varumärke och ett spelarnätverk. ESL arrangera tävlingar och turneringar på 

amatörnivå och proffsnivå. Genom Turtle Entertainment kan regionala e-sportsföretag få licens 

att driva ESL i sin region. ESL finns representerat i alla världsdelar och har huvudkontor 

Tyskland.95 ESL:s tävlingar är uppdelat i tre kategorier; Open, Major och Pro. ESL:s 

spelarnätverk kan kommas åt genom gemenskapsnätverket ESL Play. 

                                                   
91 Bilaga 4 
92 https://web.archive.org/web/20120623054109/http://www.usanetwork.com:80/sports/mlg/, hämtad den 19 

februari 2016. 
93 https://www.mtg.com/sv/press-releases/mtg-koper-dreamhack/, hämtad den 17 maj 2016. 
94 Bilaga 3. 
95 Bilaga 3. 
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Svenska ESL ägs och drivs av Clutch Entertainment.96 Clutch har sitt huvudkontor i centrala 

Stockholm och har innehaft ESL-licensen sedan april 2015.97 

Modern Times Group (MTG) 

MTG är ett svenskt medieföretag som äger bland annat Viasat, tv3 och flera svenska 

radiostationer. Under år 2015 tog MTG ett kliv in i e-sporten genom två större förvärv. För 720 

miljoner kronor köpte MTG 74 procent av Turtle Entertainment.98 MTG köpte också världens 

största datorspelsfestival, svenska Dreamhack, för 244 miljoner kronor.99  

2.2.7 Aktör: Tittare 
Inom e-sporten kan publiken delas upp i två kategorier, turneringstittare och e-sportsentusiaster. 

En turneringstittare är en person som tittar på de stora turneringarna men inte spelar spelet och 

inte heller konsumerar e-sport utöver turneringarna. E-sportsentusiaster är personer som 

konsumerar e-sport genom att dels kolla på turneringar men också genom att spela spelen och 

titta på annat spelrelaterat videomaterial.  

År 2015 mättes antalet unika tittare till sammanlagt 226 miljoner och av dem var antalet 

entusiaster 115 miljoner.100 54 procent av tittarna är mellan åldrarna 21 och 35 år och av dem 

så är ungefär 70 procent män och 30 procent kvinnor. Åldern 21 till 35 år har under de senaste 

åren blivit en svårare målgrupp för traditionell TV att nå ut till. 44 procent av tittarna finns i 

Asien, 25 procent i Europa, 19 procent i Nordamerika och resterande 12 procent är utspritt i 

resten av världen. 

2.2.8 Aktör: Sponsorer 

2.2.8.1 Allmänt 

Det finns många olika sponsorer inom e-sport men dessa kan delas in i två huvudkategorier; 

sponsorer med direkt koppling till e-sport och sponsorer utan direkt koppling till e-sport. De 

sponsorer som har en direkt koppling med branschen är till exempel Intel Corporation som är 

ett elektronikföretag som bland annat gör datorprocessorer, eller HyperX som säljer e-

                                                   
96 http://esport.aftonbladet.se/esport/esl-tar-ett-kliv-norden-viktigaste-gaming-regionerna-varlden/, hämtad den 

15 februari 2016. 
97 Bilaga 3. 
98 http://esport.aftonbladet.se/esport/mangmiljonaffaren-klar-mtg-koper-in-sig-i-turtle-entertainment/, hämtad 

den 16 februari 2016. 
99 https://www.mtg.com/sv/press-releases/mtg-koper-dreamhack/, hämtad den 17 maj 2016. 
100https://newzoo.com/insights/articles/global-esports-market-report-revenues-to-jump-to-463-million-in-2016-

as-us-leads-the-way/, hämtad den 20 februari 2016. 
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sportsrelaterade produkter. 101 De sponsorer som inte har någon direkt koppling till e-sport till 

exempel Red-Bull, Coca-Cola eller Master Card. 

Sponsorns funktion inom e-sporten är att vara inkomstkälla.102 Sponsorn får publicering 

genom spelare, arrangörer, klubbar och streamingplattformar för att sprida sin affärsverksamhet 

till tittarna. 103 

2.2.8.2 Sponsring i e-sport 

Sponsring i e-sport kan i många fall jämföras med traditionell sport. Det finns klubbtröjor där 

sponsorn kan få sitt varumärke tryckt, arenor kan döpas efter ett sponsrande företag, hela lag 

kan döpas efter ett sponsrande företag för att nämna några exempel. Däremot finns det vissa 

typer av motprestationer som är utmärkande för just e-sporten.  

Motprestation genom att klubbars spelare byter sina alias till att även innehålla sponsorns 

namn.104 Om mitt alias när jag spelar är till exempel ”Lucas” och min sponsor är Stockholms 

universitet skulle en motprestation kunna vara att jag bytte mitt alias till att vara ”Lucas 

Stockholms universitet”.105  

2.2.9 Sammanslutande globala och nationella organisationer 

2.2.9.1 Sverok 

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund och medlemmarna är uppdelade i föreningar. 

Sverok samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Förbundet är alltså inriktat på alla typer av 

spel och inte främst e-sport. Föreningen får till stor del sina intäkter från Myndigheten för 

ungdoms och civilsamhälesfrågor.106 

Sverok har bland annat utvecklat skriften Svensk e-sports Code of Conduct tillsammans med 

bland annat Dreamhack, Svenska e-sportsföreningen och kända spelare som Joakim ”Akke” 

Akterhall från svenska e-sportslaget The Alliance.107 Uppförandekoden tar upp bland annat 

etiska regler för spelare och arrangörer men ger också konkreta exempel på önskvärt beteende. 

                                                   
101 Till exempel så heter en av världens största turneringar ESL Intel Extreme Masters. Vidare kan HyperX ses i 

slutet av många spelares alias när de spelar. Se Bilaga 15.  
102 Bilaga 3. 
103 Bilaga 1. 
104 Bilaga 1. 
105 Se Bilaga 15.  
106 http://www.sverok.se/sverok/, hämtad den 18 maj 2016. 
107 http://www.respectallcompete.se/koden/, Hämtad den 23 maj 2016 



35 
 

2.2.9.2 Svenska e-sportsföreningen (SeSF) 

Svenska e-sportsföreningen grundades 2008 med syftet att främja e-sport i Sverige.108 

Föreningen är en ideell verksamhet och är religiöst, partipolitiskt och etniskt oberoende. 

SeSFs arbete består i att nå sina mål. Det högsta målet är idag att bli Sveriges rikstäckande 

förbund för e-sport. SeSF bygger stabil plattform som e-sporten i Sverige kan byggas upp på.109 

Plattformen ska bestå av ett gemensamt regelverk och en gemensam förståelse för hur spelare, 

domare, turneringsadministratörer, turneringsorganisationer och lag ska förhålla sig till 

varandra. SeSF vill bygga upp en enhetlighet i en annars splittrad bransch. SeSF har bland annat 

skapat en utbildning för domare och spelare.110 

SeSF är knutet till Internationella e-sportsförbundet (IeSF) som Sveriges representant. SeSF 

är en fullvärdig medlem i IeSF. 

2.2.9.3 The international e-sports federation (IeSF) 

Det internationella e-sportsförbundet har säte i Seoul i Sydkorea.111 Förbundet är globalt 

sammanslutandet för de nationella e-sportsförbundet förbunden som finns i världen. Sedan 

starten 2008 har antalet medlemsländer stigit från 9 till 42. Många stornationer inom e-sporten 

är representerade i IeSF, däribland Kina, Tyskland, Sydkorea och Sverige. Dock är USA ännu 

inte medlem. Enligt Magnus Jonsson, styrelseledamot i IeSF, är detta på grund av att det finns 

ingen amerikansk bolagsform, eller föreningsform, som passar för de krav IeSF ställer på en 

medlem.112 

IeSF fungerar som ett globalt, bistående och sammankallande organ för e-sport.113 Förbundet 

är uppdelat i fem kommittéer som alla har olika ansvarsområden. Det finns till exempel en 

kommitté för spelare och en för domare. Förbundet anordnar en gång per år IeSF 

Championship, där nationella förbundens utvalda spelare tävlar mot varandra. IeSF driver också 

frågor för e-sporten på ett internationellt plan, till exempel så driver IeSF frågan om e-sport ska 

definieras som en sport. I Mars 2016 fick IeSF motsvarande 16, 4 miljoner kronor för att öppna 

en e-sportsakademi. Akademin ska utbilda arrangörer och domare.  

  

                                                   
108 http://www.sverok.se/sverok/ , hämtad den 18 maj 2016. 
109 Bilaga 2. 
110 Bilaga 2. 
111 Se IeSF:s stadgar, http://ie-sf.com/en/regulation/regulation1.php, hämtad den 18 maj 2016. 
112 Bilaga 2. 
113 Bilaga 2. 
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3. RÄTTSLIG UNDERSÖKNING 

3.1 Identifiering av centrala rättsliga frågeställningar 
Den första centrala frågeställningen som författaren identifierade i den sociologiska 

undersökning var frågor som handlar om spelarens relationer med övriga aktörer. Spelaren har 

en roll som är ytterst central ur ett juridiskt perspektiv eftersom spelaren ingår i avtalsrelationer 

med alla andra aktörer. Dessutom är spelaren ofta ung och affärsmässigt oerfaren till skillnad 

från övriga aktörer som ofta utgörs av redan etablerade företag. Bryce Blum är amerikansk 

jurist och har arbetat i e-sportsbranschen sedan flera år och uttrycker spelarens situation så här:  

“Becoming a pro esports player is an overwhelming process. This type of career is so new, and 

resources to help navigate the space are so sparse, that even veteran players often lack the knowledge 

and support to protect their interests, understand their value, and capitalize on their opportunity. 

[…]”114 

Eftersom spelaren har en central roll i branschen och eftersom det finns ett affärsmässigt 

kunskapsglapp mellan spelaren och övriga aktörer kan det tänkas att de avtal som spelare ingår 

i kommer vara föremål för juridiska tvister.  De centrala rättsliga frågorna i e-sportsbranschen 

bör därför involvera spelare och spelarens rättsliga relationer.  

Inledningsvis kommer spelarens inkomster att klassificeras juridiskt. Under samma avsnitt 

diskuteras även spelarens förhållande till arrangören eftersom arrangörer betalar ut vissa 

prispengar. Inom ramen för spelarens inkomster faller dessutom fenomenet med s.k. donationer 

och därför kommer detta fenomen att klassificeras rättsligt.  

Efter detta avsnitt kommer spelarnas förhållande till varandra att analyseras. Spelare 

samverkar ofta i ett lag eller en klan som i vissa avseenden kan liknas vid en association. Därför 

kommer e-sportslaget att klassificeras ur ett associationsrättsligt perspektiv.   

Det är vanligt att professionella spelare spelar i en klubb. Förhållandet liknar ett 

arbetsrättsligt förhållande och därför kommer relationen mellan klubben och spelaren att 

behandlas ur ett arbetsrättsligt perspektiv.  

Eftersom datorspelet utgör grunden till förhållandet mellan spelare och spelutvecklare krävs 

det en klassificering av datorspelet för att studera förhållande mellan dessa aktörer. Därefter 

                                                   
114 https://www.esportssource.org/2016/04/snoopeh-and-esportslaw-launch-esports-player-resource-center.html, 

hämtad den 17 maj 2016. 
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kommer spelutvecklaren möjlighet att vidta ingripande åtgärder mot en spelares spelkonto att 

diskuteras.  

På grund av att e-sporten globala karaktär går det inte att bortse från de internationella 

provat- och processrättsliga reglerna. Där har jag valt att fokusera på de regler som är 

utmärkande för konsumenter och arbetstagare samt applicerat detta på e-sportsbranschen.  

Slutligen kommer två övriga frågor som är intressanta i e-sportsbranschen ur ett 

affärsmässigt perspektiv att behandla. Dels kommer spelutvecklaren immaterialrättsliga skydd 

av sitt spel att diskuteras ur ett upphovsrättsligt perspektiv och dels konsekvenserna av 

samarbete mellan arrangörer, när det gäller tidpunkten för at hålla ett evenemang, att diskuteras 

ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. 

3.2 Spelarens inkomster  

3.2.1 Turneringsvinster 
Det finns olika situationer när en spelare får inkomst som härrör från en prestation i en turnering. 

Dels finns det amatörturneringar när vinsten är ett mindre betydande ekonomiskt belopp, dels 

finns det de största proffsturneringarna när vinsten är av ett mer betydande ekonomiskt 

belopp.115 Inkomsterna från proffsturneringar når oftast spelaren genom klubben, medan 

inkomsterna från amatörturneringar betalas ut till det konto som laget registrerat.116 Spelarnas 

och klubbens andel av vinsten regleras ofta genom förhandsbestämda avtal.117 En 

turneringsvinst inom e-sport hänför sig inte till en slump utan till spelarnas prestationer och 

därför handlar vinsterna inte om sådan spelvinst som kan vara skattefri, se inkomstskattelagen 

(1999: 1229) (IL) 8 kap. 3, 4 §§.118 

Om turneringsvinsten betalas direkt från arrangören till spelarna kan spelarens inkomst 

beskattas inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt 13 kap. 1§ st. 1 ska inkomster på grund 

näringsverksamhet falla inom detta inkomstslag. Vidare anges att med näringsverksamhet avses 

en förvärvsverksamhet som bedrivs självständigt och yrkesmässigt. En förvärvsverksamhet ska 

tolkas som att verksamheten bedrivs med ett vinstsyfte.119 Dessutom bör verksamheten rikta sig 

                                                   
115 Jämför t.ex. ESL Open (500 euro) med The Dota 2 Major Championshiop 2015 (18 miljoner dollar). 
116 Bilaga 3. 
117 Quiles. Roger R, The Little Legal Handbook For Esports Teams, 2015, s. 9. 
118 Se t.ex. Riksdagsmotion 2014/15:822 som bekräftar att lotteriinspektionen anser att spelen inom e-sport är att 

anse som s.k. skicklighetsspel. 
119Andersson, Mari, Enérus Saldén, Anita, Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – En kommentar (1 jan. 2015, Zeteo), 

kommentaren till 13 kap. 1 §. Därmed utgör inte det faktumet att e-sportslaget kan anses som ett enkelt bolag 
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åt allmänheten, vilket innebär att en verksamhet där det huvudsakliga intresset är personligt 

borde ha ett starkare förvärvssyfte än en verksamhet som uppenbart riktar sig åt allmänheten.120 

En självständig verksamhet innebär att verksamheten inte får bedrivas som anställning.121 Ett 

stort antal olika uppdragsgivare kan tala för att det föreligger självständighet.122 Med 

yrkesmässig avses att verksamheten ska bedrivas med viss regelbundenhet eller viss 

omfattning.123 En verksamhet som har stor omfattning kan anses vara bedriven yrkesmässigt 

även om verksamheten endast varar under en kort period.124 

Eftersom spelarna ofta tycker det är kul att spela spelet och antagligen skulle spela spelet 

även om spelandet ger någon inkomst så bör ett deltagande i ett evenemang ses som ett aktivt 

val att spela för att tjäna pengar. Även om spelaren i sig inte nödvändigtvis bedriver en 

näringsverksamhet så är spelandet, i denna form, en förvärvsverksamhet.125 Förhållandet 

mellan spelare och arrangör är tillfälligt för det specifika evenemanget, dock är spelarens 

verksamhet varaktig eftersom en spelare vanligtvis deltar i olika turneringar kontinuerligt. I och 

för sig kan spelarens verksamhet i sig vara under anställningen hos en tredje part, klubben. 

Enligt ordalydelsen i 13 kap § 1 st. 2 IL, ska dock vid en bedömning av självständigheten bl.a. 

beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren.126 Uppdragsgivaren i detta fall är arrangören, 

eftersom det är denna som anvisar arbetet men också eftersom det är arrangören som betalar 

spelarens potentiella inkomst. I förhållande till uppdragsgivaren är bör spelaren i regel kunna 

ses som självständig eftersom spelaren ofta deltar i många evenemang med olika arrangörer 

årligen. Därför borde inte spelarens förhållande med en tredje part ha någon inverkan, förutsatt 

att uppdragsavtalet inte ger några andra förutsättningar. Om spelaren kan uppfylla kravet på 

självständighet bör övriga förutsättningar vara uppfyllda och därmed bör spelaren kunna 

beskattas under inkomstslaget tjänst.  

Om turneringsvinsten betalas från arrangören till klubben och sedan till spelaren bör 

spelarens inkomst beskattas under inkomstslaget tjänst. Denna typ av lösning torde vara 

vanligare.127 Enligt 10 kap. 1 § IL räknas inkomst, som inte ska räknas som inkomst av 

näringsverksamhet, till inkomstslaget tjänst om inkomsten hänför sig till anställning, uppdrag 

                                                   
nödvändigtvis att det handlar om förvärvsverksamhet, eftersom det enkla bolaget snarare ska ha ett syfte än ett 
vinstsyfte. 

120 Lindencrona, Gustav, Lodin, Sven-Olof, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-Almendal, Teresa, 
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, u. 14, 2013, s. 287. 

121 Andersson m.fl., kommentaren till 13 kap. 1§. 
122 Lindencrona m.fl., s. 289. 
123 Andersson m.fl., kommentaren till 13 kap. 1§. 
124 Lindencrona m.fl., s. 290. 
125 Lindencrona m.fl., s. 287. 
126 Se vidare, Prop. 2008/09:62, s. 33. 
127 Se t.ex. Quiles, s. 9 eller Bilaga 4. 
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eller annan inkomstgivande verksamhet. Nedan behandlas frågan om när en spelare bör anses 

vara arbetstagare i förhållande till klubben, se avsnitt 5.4.  

En utbetalning från klubben torde kunna ske i form av ett engångsbelopp utöver lön. Ett 

sådant belopp bör kunna klassificeras som ett tantiem.128 Ett tantiem bör dock beräknas med 

utgångspunkt i rörelsens resultat.129 En turneringsvinst höjer visserligen resultatet för klubben, 

men en klubb kan vara kopplat till flera olika lag och alla dessa lag kan påverka klubbens 

resultat utan att behöva påverka de enskilda lagens inkomster. Det kan därför vara tänkbart att 

ett sådant belopp snarare bör klassificeras som en provision eller ett arvode, eftersom 

ersättningen är en inkomst som erhålls på grund tjänsten bör det tas upp i inkomstslaget tjänst 

enligt 11 kap. 1 § IL.130 

En vinst i form av ett föremål kan vara skattefri. I Inkomstskattelagen 8 kap. 4 § anges att 

tävlingsvinster är skattefria till tre procent av ett prisbasbelopp (c:a 1300 kr, den 18 maj 2016). 

Förutsättningarna är att vinsten inte hänför sig till anställning eller uppdrag och att vinsten inte 

är i form av kontanter eller liknande.131 

3.2.2 Donationer 
Donationer är pengar som tittaren ger till spelaren. Ordet donation är synonymt med ordet gåva, 

därför kan det vara nära till hands att studera om donationer inom e-sporten kan klassificeras 

som en gåva.132 En gåva karaktäriseras av att det är en benefik rättshandling, d.v.s. att den är 

motprestationslös.133 För att en förmögenhetsöverföring ska kunna klassa som en gåva torde 

förmögenhetsöverföringen ha skett frivilligt och att givaren haft en viss gåvoavsikt.134 En 

donation kan vara, till synes, motprestationslös eller kopplad till en viss motprestation. I 8 kap. 

2 § IL anges att en gåva är skattefri. Det innebär att om en donation kan klassificeras som en 

gåva är således donationen skattefri. En skattefri gåva ska vara en rent benefik rättshandling 

från gåvogivaren till gåvotagaren.135 Dock kan en överlåtelse som sker mot ersättning utgöra 

ett s.k. blandat fång om ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens värde full ut.136 

Detta innebär att alla donationer som betyder att en donationsgivare erhåller en motprestation 

                                                   
128 Se SKV 403 utgåva 36, s. 25. 
129 Brockert, Mats, Nilsson, Peter, Bokslut och deklaration A-Ö (16 maj 2016, Zeteo), Under rubrik 

”Personalkostnader – tantiem och liknande ersättning”. 
130 Se SKV 403 utgåva 36, s. 25. 
131 Se vidare, Prop. 1989/90:110 s. 332. 
132 Nationalencyklopedin, donation, http://www.ne.se/upuppslagsverk/ordbok/svensk/donation, hämtad den 18 

maj 2016. 
133 Lindencrona m.fl., s. 88. 
134 Lindencrona m.fl., s. 90. 
135 Andersson m.fl., kommentaren till 8 kap. 2§. 
136 Lindencrona m.fl., s. 89. 
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inte kan klassificeras som en gåva. Men att en donation där motprestationen är liten i 

förhållande till donationens storlek bör kunna ses som ett sådant blandat fång.137 

Donationer där en spelare får sitt namn eller ett meddelande publicerat innebär en viss 

motprestation.138 En sådan donation bör klassificeras som en försäljning av en tjänst. Därför 

bör donationstagaren beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller inkomstslaget tjänst 

(hobbyverksamhet) beroende på om inkomsterna är personens huvudsakliga inkomstkälla eller 

inte, se 12 kap. 37 § IL. Om donationen där spelaren får sitt namn publicerat är förhållandevis 

stor borde detta kunna utgöra ett s.k. blandat fång.139  

Därmed kvarstår frågan om en donation som saknar motprestation kan anses vara en gåva, 

eller om det faktiska tillhandahållandet av kanalen kan anses vara tillräckligt för att en 

motprestation ska anses föreligga. För det första måste det föreligga en 

förmögenhetsöverföring, vilket det ostridigt gör i detta fall.140 Det kan dock ifrågasättas om det 

föreligger en sådan gåvoavsikt som avses med i inkomstskattelagen. En person som donerar 

pengar utan att få en direkt motprestation torde dock göra detta som ett tack, eller som ett tecken 

på uppskattning. Det torde inte vara så att denna avsikt nödvändigtvis innebär att gåvotagaren 

gjort en insats för givaren.141 Det torde alltså finnas en viss typ av gåvoavsikt. En person som 

sänder ut sitt spelförlopp live bör juridiskt sett kunna likställas med en gatumusikant.142 I EU 

domstolens dom C-16/93, punkterna 16-17, framgår att de pengar som en gatumusikant erhåller 

från personer som passerar förbi inte kunde anses räknas som en ersättning för 

tillhandahållandet av en tjänst.  

” Firstly, there is no agreement between the parties, since the passers-by voluntarily make a donation, 

whose amount they determine as they wish. Secondly, there is no necessary link between the musical 

service and the payments to which it gives rise. The passers-by do not request music to be played 

for them; moreover, they pay sums which depend not on the musical service but on subjective 

motives which may bring feelings of sympathy into play. Indeed some persons place money, 

sometimes a considerable sum, in the musician' s collecting tin without lingering, whereas others 

listen to the music for some time without making any donation at all.” 

På samma sätt som en person kan ströva ner för en gata och höra en mängd olika musikanter 

eller andra artister framföra sina verk kan en person scrolla igenom streamingkanaler på Twitch 

                                                   
137 Blandade fång torde snarare vara aktuellt när fallet rör fastigheter. Se Lindencrona m.fl., s.196.  
138 Se Bilaga 16. 
139 Lindencrona m.fl., s. 89. 
140 Se avsnitt 4.2.5.1. 
141 Se vidare, Lindencrona m.fl., s. 90, om remuneratorisk gåva.  
142 Skatteverkets ställningstagande, Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt, dnr. 131 23895-

16/111. 
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eller Youtube och se personer sända ut sitt spelförlopp. Om verket berör den förbipasserande 

och den förbipasserande vill lämna en donation borde det inte spela någon roll om donationen 

sker i en hatt eller genom en teknisk lösning. För dessa fall borde en donation kunna anses vara 

en gåva och donationstagaren är därmed vara befriad från att betala skatt på detta belopp.  

3.3 Spelarens relation till övriga spelare - Vad är ett e-

sportslag sett från ett juridiskt perspektiv?  
Att spela datorspel i ett lag, eller i en klan är inte ovanligt. På amatörnivå har spelarna vanligtvis 

ingen uttalad juridisk koppling till varandra. Spelandet sker på basis av att det är underhållande. 

På en professionell nivå sker spelandet ofta organiserat genom en klubb. Emellan amatör och 

proffsnivå är det däremot oklart om vad själva e-sportslaget har för juridisk status. I följande 

avsnitt kommer jag undersöka vad e-sportslaget, samlingen av spelarna, juridiskt sett kan 

klassificeras som.  

3.3.1 Enkla bolag i e-sporten 
HD har tidigare visat att egendomliga konstellationer kunnat innebära att ett enkelt bolag har 

uppstått konkludent, kan detta ske inom e-sporten?143 Enkla bolag regleras i Lagen (1980:1102) 

om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Ett enkelt bolag föreligger om en eller flera personer 

har träffat avtal om att driva bolag utan att det föreligger ett handelsbolag (1 kap 3 § HBL). Ett 

enkelt bolag kan inte förvärva rättigheter eller skyldigheter och är med andra ord ingen juridisk 

person (1 kap. 4 § HBL). För att ett bolag ska uppstå krävs det att följande tre rekvisit är 

uppfyllda:144 

1. Avtalsförhållande mellan bolagsmännen (bolagsavtal) 

2. Gemensamt bolagsändamål (bolagsavtalets innehåll)  

3. Delägarna förpliktade att verka för det gemensamma bolagsändamålet 

Bolagsavtalet har inga formkrav, avtalet kan därmed ingås skriftligt, muntligt eller genom 

konkludent handlande. 145  Avtalet kan slutas på bestämd eller obestämd tid. Parterna kan därför 

ovetandes ingå i en samverkan som innebär ett bolagsavtal.146 I NJA 1986 s. 402 har ett enkelt 

bolag uppstått genom att ett antal personer tippat på fotbollsmatcher gemensamt. I det nämnda 

                                                   
143 NJA 1986 s. 402. 
144 Lindskog, Stefan, Lagen om handelsbolag och enkla bolag – en kommentar på internet (5 maj 2016, Zeteo), 

1.1 Inledande anmärkningar. Se även Sandström, Torsten, Handelsbolag och enkla bolag, u.6, 2011, s.18. 
145 NJA 1986 s.402, NJA 1962 s. 359 
146 Se t. ex. NJA 1986 s.402 
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fallet satsade de inblandade 30 kr i veckan, beloppet lämnades till en bolagsman som sedan 

lämnade in tipskupongen. Avtalet har inget direkt krav på varaktighet, enligt 1986 års fall är en 

begränsad varaktighet att anse som tillräcklig. Däremot torde avtalet kräva en framåtsyftande 

bundenhet, att parterna avser att vara bundna under avtalets varaktighet.147 

Mellan bolagsmännen ska det finnas en intressegemenskap.148 Det ska finnas ett gemensamt 

mål att uppnå, ett syfte med verksamheten.149 Bolagsmännens inbördes intressen eller 

engagemang behöver inte vara lika stort, men varje part bör dra någon typ av fördel av 

avtalet.150 Fördelen behöver inte nödvändigtvis vara ekonomisk vinst.151 En verksamhet som är 

resultatinriktad (ekonomisk vinst) uppfyller kraven för gemensamt bolagsändamål.152 Vidare 

torde en bolagsmans rätt till andel av vinsten vara typisk för ett bolagsförhållande.153 En annan 

faktor som kan tala för ett gemensamt bolagsändamål är at bolagsmännen valt att samverka 

under gemensamt namn.154 Intressegemenskapen behöver inte vara särskilt tydlig eller särskilt 

stark utan den ska snarare vara den väsentliga grunden för avtalet.155 

För att ett bolag ska anses föreligga krävs dessutom en bidragsplikt för bolagsmännen. 

Plikten innebär att bolagsmännen ska verka för att bolagets ändamål ska uppfyllas. I vilken grad 

eller på vilket sätt varje enskild bolagsman ska bidra spelar inte direkt någon roll, det väsentliga 

är att bidra.156 Beroende av vad bolagsändamålet är kan bidragsplikten art variera mellan 

bolagsmännen, i t. ex 1986 års fall var vissa bolagsmäns plikt att bidra genom att tippa på 

kuponger, en annan bolagsmans plikt att lämna in kupongerna.  

För att slutligen avgöra om ett bolag föreligger bör det därefter göras en slutbedömning.157 

Utöver den isolerade slutbedömningen som görs för varje rekvisit så görs även en 

helhetsbedömning för alla tre rekvisiten.158 En slutbedömning av alla tre rekvisiten kan ta sikte 

om samarbetet skulle strida mot goda seder och därför vara ogiltigt enligt allmänna 

avtalsrättsliga principer (pactum turpe).159 Slutbedömningen kan också ta sikte på om 

                                                   
147 Lindskog, 1.2.2.  
148 Lindskog, 1.3.1. 
149 Sandström, s. 22. 
150 Lindskog, 1.3.2. 
151 Lindskog, 1.3.2. 
152 Se, NJA 1945 s. 545 och RH 2004:20. 
153 Sandström, s. 23.  
154 Sandström, s. 24. 
155 Se, RH 1990:14 
156 Lindskog, 1.4.3 
157 Se, NJA 1962 s. 359, se även, Sandström, s. 27. 
158 Lindskog, (5 maj 2016, Zeteo), 1.5.1 
159 Lindskog, (5 maj 2016, Zeteo), 1.5.1 
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förhållandet ska regleras av andra rättsregler istället för de associationsrättsliga, till exempel 

föreningsrättsliga.160  

Inom e-sport är det inte ovanligt att det finns amatörlag. Det finns till och med inbyggda 

system i spelen som är utformade för kunna registrera flera spelare till ett- och samma lag. 

Laget i sig kan gå upp i ranking, ha en egen logga och ett eget namn. I vissa spel finns virtuell 

valuta, eller poäng som lagen kan tävla om. Om laget blir tillräckligt bra, får tillräckligt hög 

ranking kan spelarna få sponsorer och tjäna pengar. Laget kan även registrera sig i turneringar, 

både på amatörnivå och på proffsnivå.  

Om spelarna gemensamt skapar laget och registrerar sina lagmedlemmar via den inbyggda 

tjänsten i spelet bör det uppstå en uttrycklig viljeförklaring att samverka. Om spelarna inte 

registrerar ett lag torde även en viljeförklaring att samverka kunna uppstå konkludent. Att 

överenskommelsen att samverka är amatörmässig bör inte betyda att kriteriet för samverkan 

rent associationsrättsligt inte går att uppnås (jfr NJA 1986 s. 402). 

Innehållet i överenskommelsen att samverka måste stämma överens med HBL: s krav på 

gemensamt bolagsändamål. Det kan finnas många syften med att spela e-sport i ett lag och alla 

syften behöver inte vara nära anknutet till näringslivet.  Överenskommelsen kan innebära; att 

underlätta spelandet, att vinna matcher, på lång sikt förbättra sin spelförmåga som grupp 

och/eller enskild individ, öka lagets ranking, ren underhållning, förvalta lagets immateriella 

rättigheter (varumärke).  

I vilka fall bör en överenskommelse mellan spelare inom e-sporten kunna anses innebära ett 

bolagsavtal? I 1986 års fall kunde HD konstatera att enkelt bolag uppstått bland annat eftersom 

innehållet i överenskommelsen reglerade hur vinsten skulle fördelas. På en amatörnivå i e-sport 

regleras sällan hur vinsten ska fördelas eftersom parterna sällan gör en vinst (ekonomisk). 

Virtuella poäng och ranking kan sägas vara en slags vinst eftersom detta leder laget till 

progression. Fördelningen av virtuella poäng och ranking bestäms inte av spelarna utan snarare 

av de begränsningar som spelutvecklarna ställer upp, men det är bestämt hur fördelningen sker. 

På grund av att det inte är spelarna själv i sin viljeförklaring som avgör hur eventuell vinst 

fördelas är det svårt att tyda en viljeförklaring som innebär att samverka i bolagsform när det 

organiserade spelande sker på basis av underhållning, åtminstone enligt 1986 års fall.161 Dock 

                                                   
160 NJA 1998 s. 717 - båtlag med fixerat antal medlemmar ansågs utgöra en ideell förening.  
161 Se även: NJA 1960 s. 454 där enkelt bolag inte ansågs föreligga även fast parterna ingått en 

överenskommelse om fördelning av kostnader.   
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skapar laget ofta ett gemensamt namn att samverka under, dessutom finns ofta en tydlig logga 

vilket i talar för att ett verksamheten har ett bolagsändamål.162 

När spelandet övergår från att vara på ren underhållningsbasis till att bli mer organiserat och 

resultatinriktat framträder laget som en tydligare associationsfigur. Enligt ovan presenterade 

rättsfakta torde faktorer som att laget börjar medverka i tävlingar, börjar bygga sitt varumärke, 

skaffar- eller försöker skaffa sponsorer, eller kommer överens om hur eventuell vinst ska 

fördelas får laget tala för att det finns en vilja om att samverka i en mer organiserad form. När 

lagets samverkan mer liknar ett bolag än ett gäng vänner som spelar för att ha kul finns det inga 

direkta hinder för att ett enkelt bolag kan uppstå.  

För de fall då det går att utröna ett gemensamt bolagsändamål ska det också finnas en 

bidragsplikt för att uppnå målet för att ett enkelt bolag ska föreligga. För de fall laget syfte är 

progression finns det många sätt en spelare kan bidra till att målet uppnås. En plikt borde anses 

finnas om spelare kontinuerligt spelar i laget eller på annat sätt bidrar till att laget gör 

progression eller regression.  

Av den isolerade slutbedömningen går det att dra slutsatsen att enkla bolag kan uppstå inom 

e-sporten, eftersom det finns situationer då varje enskilt kriterium för att ett enkelt bolag ska 

uppstå är uppfyllt. Det gäller då att göra en samlad helhetsbedömning. Ett e-sportslag torde inte 

strida mot goda seder, då bestämmelsen snarare borde vara tillämplig i det fall det handlar om 

fråga om en rånarliga ska anses utgöra enkelt bolag. E-sportslaget har inget olagligt eller 

omoraliskt syfte.163 

Borde förhållandet i ett e-sportslag borde regleras av andra rättsregler? Enligt boken ”Driva 

e-sportslag” bör e-sportslag drivas i föreningsform, detta förespråkar även Svenska e-

sportsföreningen.164 En förening behöver stadgar och en ekonomisk förening ska dessutom 

registreras, till skillnad från en ideell förening som inte behöver registreras. En förening är en 

öppen association till skillnad från ett bolag som är en sluten association och detta kan vara den 

avgörande skillnaden mellan de båda rättsfigurerna.165 Om associationen skulle uppfylla 

kriterierna att både vara ett enkelt bolag och en förening är det dock parternas val av form som 

är avgörande.166 

                                                   
162 Sandström, s. 24.  
163 Pactum Turpe.  
164 Larsson, Aaron, Driva e-sportslag. Se även Bilaga 2. 
165 Se, Lindskog, 2.2.4, Se även, Sandström, s. 27. 
166 Lindskog, 2.2.5 
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Spelutvecklarnas tekniska förutsättningar ger spelarna möjligheten att skapa laget som sluten 

association (till exempel är det bara lagets administratör som kan bjuda in och acceptera nya 

medlemmar).  

Branschnormen verkar därmed dra åt två olika håll.  Däremot behandlar boken ”Driva e-

sportslag” inte det faktum att en förening är en öppen association, och tar inte upp bolagsformen 

som ett alternativ. Det skulle dock kunna vara så att boken uppmanar till att ett e-sportslag kan 

utgöra en sluten ideell förening (se NJA 1998 s. 717), även detta inte uttryckligen nämns. 

Spelutvecklarna behandlar å andra sidan inte frågan över huvud taget. Min slutsats blir att boken 

inte kan tillmätas alltför hög status av att vara talande för branschens normer. Spelarna anpassar 

sig nämligen efter de tekniska förutsättningarna som spelutvecklaren ger, vilket kan ge uttryck 

för att spelarna anser att e-sportslaget ska drivas i sluten associationsform.  

Om branschnormen är att e-sportslaget bör drivas i en sluten association torde den samlade 

slutbedömningen innebära att det inte föreligger några rättsliga hinder för att ett enkelt bolag 

uppstår inom e-sporten.  

3.3.2 Tänkbara konsekvenser av att e-sportslaget anses vara ett enkelt bolag 
Till skillnad från handelsbolag är ett enkelt bolag är inte en juridisk person. Eftersom det enkla 

bolaget inte är någon juridisk person är bolagsmännen personligt ansvariga för bolagets 

åtaganden. Bolagsmännens inbördes förhållande regleras i lag om inget annat har avtalats. 

Enligt 4 kap. 1 § 2 st. HBL är huvudregeln att bolagsmännen fria att avtala om inbördes 

förhållanden men att 4 kap. 2-4 §§ tillämpas om något sådant avtal inte föreligger. Enligt 4 kap. 

2 § ska vissa av bestämmelserna om handelsbolag gälla även enkla bolag, närmare bestämt 2 

kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 och 14 §§. Till exempel ska samtliga bolagsmäns samtycke krävas för 

att ny bolagsman ska få inträda i bolaget. Dessutom kan övriga bolagsmän få ersättning av en 

bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget när han fullgör sina uppgifter. 

För bolagets likvidation och upplösning gäller också vissa av handelsbolagslagens regler i 2 

kap. 24-27 §§ om likvidationsgrunder, 2 kap. 29- 30 §§ om alternativ likvidation. Se 4 kap. 7 -

9 §§ för reglerna kring enkla bolags likvidation. 

Eftersom enkla bolag inom e-sporten till stor del bör ske genom konkludent handlande borde 

det inte finnas en bestämd avtalstid. Därför borde regeln i 2 kap. 24 st. 2 gälla för de flest av 

bolagen. Regeln innebär att för sådana bolagsavtal som slutits på obestämd tid har bolagsman 

rätt att säga upp bolagsavtalet när som helst, bolaget ska då träda i likvidation inom sex månader 

efter uppsägningen. Om en bolagsman dör eller sätts i personlig konkurs ska bolaget genast 

träda i likvidation om ingen annan överenskommelse träffas enligt 2 kap. 29 § och det innebär 
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att den omkomna bolagsmannen istället utträder ur bolaget. Att ett e-sportslag ska likvideras 

om en av spelarna försätts i personlig konkurs kan vara en överraskning för branschen.  

Bolagsavtalet är grunden till det enkla bolaget och utgör fundamentet till bolagsmännens 

inbördes rättigheter och skyldigheter. För att de dispositiva reglerna i HBL ska kunna avtalas 

bort men måste de ersättas av något annat regelsystem.167 Rättsläget är oklart i vilken grad detta 

kan göras och vilka krav som ställs på bolagsavtalet.  

”Det kan tänkas att en part försöker undvika tillämpning av bestämmelserna i HBL med påståendet 

att det inte var parternas avsikt att ett bolag skulle föreligga (då med konsekvensen att det för avtalet 

skulle gälla något annat dispositivt regelsystem). Visserligen bör i princip avtalsfrihet föreligga 

(innebärande att de dispositiva bestämmelserna i HBL kan ersättas med annat dispositivt 

regelsystem, […]), men en sådan partsavsikt har presumtionen mot sig. Ett argument för det är, att 

om parterna verkligen avsåg att ersätta reglerna i HBL med andra regler, så borde det ha kommit till 

ett tydligt uttryck.” 168 

I NJA 1923 s.586 kunde sedvänja sättas framför HBL: s regler och därmed anses vara en del av 

bolagsavtalet. De regler som rättsförhållandets natur ger upphov till kan därför sättas framför 

de dispositiva reglerna i HBL.  

Ett e-sportslag kan i många fall hanteras via spelets egna tekniska miljö. Den tekniska miljön 

sätter vissa gränser. Till exempel har många lag en administratör. Administratören kan 

bestämma vem som har rätt till inträda i laget och vem som inte har det. Administratören kan 

också i vissa fall ha möjligheten att avlägsna någon från laget. Detta är i många fall den tekniska 

miljöns gränser och därmed bolagets sedvänja. Detta är tydliga avsteg från HBL men de torde 

gälla som sedvänja eftersom alla spelare väljer att anpassa sig efter dessa förutsättningar.   

3.4 Spelarens relation till klubben 
En klubb är ett sammankallande organ för spelarna i ett eller flera lag. Under detta avsnitt 

behandlas den individuella spelarens relation till klubben. Klubben bedrivs ofta i form av en 

association. Kan en spelare anses vara anställd av klubben, och vilka effekter skulle det få?  

3.4.1 Arbetstagarbegreppet 
För att avgöra om en person är arbetstagare får den som söker svaret vända sig till arbetsrätten. 

Enligt arbetsrätten finns ingen exakt definition på begreppet arbetstagare, dock kan det vara 

                                                   
167 Lindskog, 4.1.0. not. 1. 
168 Lindskog, 4.1.0. not. 1. 
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enkelt att känna igen typiska arbetstagarförhållanden.169 Arbetstagare brukar skiljas från 

uppdragstagare.170 En uppdragstagare är ofta egenföretagare som bedriver en självständig 

näringsverksamhet som avses i 13 kap inkomstskattelagen, till exempel hantverkare.171 Om 

fråga gäller för mer unika typer av anställningsliknande relationer bör en helhetsbedömning 

göras där de faktiska förhållandena under vilka arbetet utförs beaktas. 172 Vid en 

helhetsbedömning kan en mäng olika faktorer beaktas, för att bara nämna några:173 

• Huvudmannens ledning och kontroll av arbetet 

• Vilken part som står för utrustning 

• Viss garantilön för den presterande parten 

• Sedvänja i branschen174 

Den som är arbetstagare förvärvar de rättigheter och tvingande regler som är gällande enligt 

b.l.a. LAS och MBL.175 Dessutom utvidgas personens skydd ur en internationellt privat- och 

processrättslig synpunkt, se avsnitt 5.6.2.  

3.4.2 Bör spelare anses vara arbetstagare förhållande till klubben?  
En relation mellan klubb (huvudmannen) och spelare (presterande) kan variera från klubb till 

klubb, däremot baseras relationen oftast på ett avtal. 

Klubben är den part som bistår spelaren med material. Till exempel sker oftast träning i 

klubbens lokaler och med klubbens datorer. Dessutom är det klubben som sköter det 

administrativa arbetet med arrangörer och sponsorer, vilket betyder att det är klubben som också 

kontrollerar spelarens arbete. Däremot är det spelaren som (dock tillsammans med övriga 

spelare) är ansvarig för prestationen. Det är inte heller ovanligt att klubben betalar ut en viss 

ersättning månadsvis oberoende av spelarens prestationer på turneringar.  

Däremot har spelaren en stor makt att också kontrollera arbetet, om spelaren inte vill delta i 

en viss turnering, kan inte klubben tvinga spelaren. Spelaren har sitt eget varumärke att tänka 

på också, inte bara klubbens. Egentligen fungerar klubben som en musikagentur. Agenten 

(klubben) bokar gigg (turneringar) och artisten (spelaren) kommer dit för att uppträda (spela). 

                                                   
169 Sigeman Tore, Arbetsräten. En översikt, u. 5:4, 2011, s. 27. 
170 Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, 

u.3, 2013, s. 23. Se dock, AD 1969 nr 31 - ”jämställda uppdragstagare”, när uppdragstagare på grund av sin 
ställning till uppdragsgivaren kan jämställas med arbetstagare.  

171 Sigeman, s. 27. 
172 NJA 1949 s. 768. 
173 Källström & Malmberg, s. 26. 
174 AD 1979 nr. 12. 
175 Källström & Malmberg, s. 129 ff.  
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Dock finns det en stor skillnad och det är att spelarna sällan är näringsidkare samt att spelarna 

ofta får en garantilön från klubben, vilket inte torde vara fallet för artister. 

Enligt definitionen av arbetstagare begreppet torde en spelare i många fall anses vara anställt 

av klubben. Dels eftersom klubben leder arbetet i. o. m. att klubben styr bokningar av event och 

håller träningar m.m., dels eftersom spelaren i regel får en viss garantilön och dels eftersom 

klubben oftast är den part som står för material.176 

Det skulle dock kunna diskuteras kring om det borde strida mot branschens sedvänja att anse 

en spelare vara arbetstagare. I ett globalt perspektiv torde inte en spelare inom e-sport ses som 

en arbetstagare i förhållande till klubben, utan snarare som uppdragstagare.177  

Konsekvenser för spelare och klubbar 

Konsekvenserna av att det uppstår ett anställningsförhållande kan bli stora. Spelare har 

möjlighet att organisera sig fackligt för att tillsammans arbeta fram de normer dom tycker ska 

gälla i branschen. Genom fackföreningarna kan kollektivavtal träffas med till exempel 

arbetsgivaren eller en arbetsgivarorganisation, se, lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL).178  

En ytterligare konsekvens är att spelarna förvärvar anställningsskydd enligt lagen (1982:80) 

om anställningsskydd (LAS). För spelare som är tillsvidareanställda innebär detta att det krävs 

en saklig grund för att säga upp avtalet se, 7 § LAS. En sådan saklig grund är antingen 

arbetsbrist eller personliga skäl.179 Det krävs att arbetsgivaren kan uppge skälen samt att skälen 

för uppsägningen är acceptabla.180 Dessutom gäller turordningsregeln som huvudregel vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist, se 22 § LAS. 

För att slippa dessa skyddsregler i LAS skulle en klubb kunna tänkas tillämpas en s.k. allmän 

visstidsanställning, se 5 § LAS. En sådan anställning är bara möjlig under en viss tid, se närmre 

5 § st. 2 LAS. En s.k. intermittent anställning skulle kunna tillämpas vid sådana anställningar 

där en arbetstagare vid upprepade kortvariga tillfällen kallas in för att arbeta.181 Det är då viktigt 

att arbetsgivaren är tydlig, vid ingåendet av anställningsavtalet, att anställningen ska vara 

intermittent.182  

                                                   
176 Se Bilaga 5.  
177 Quiles, s. 7. 
178 Källström & Malmberg, s. 59. 
179 Källström & Malmberg, s. 133. 
180 Källström & Malmberg, s. 133, 143. 
181 Källström & Malmberg, s. 117. 
182 AD 2012 nr 44. 



49 
 

Arbetsmiljölagens (1977:1169) (AML) kan tillämpas vid ett anställningsförhållande. Denna 

lag innebär både skyldigheter för arbetsgivaren men också för arbetstagaren, se kravet på 

samverkan 3 kap 2 § AML.183 Se också kap. 2 AML för arbetsmiljöns beskaffenhet.  

 

3.5 Avtalsrelationen mellan spelaren och spelutvecklaren 

3.5.1 Förhållandets juridiska klassificering 
Relationen mellan spelare och spelutvecklare grundar sig i datorspelet. För att kunna diskutera 

relationen vidare behövs ett klargörande för vad ett datorspel är. Ett datorspel är ett 

upphovsrättsligt skyddat verk, se upphovsrättslagen (1960:729) (URL) 1 kap 1§.184 Spelets 

olika komponenter kan förvärva olika typer av upphovsrättsligt skydd. Programkoden, 

förberedande designmaterial (ritningar, flödesscheman, förberedande kod), dokumentation 

eller instruktioner som ingår i spelet kan vara skyddat litterära verk.185 Bilder och figurer kan 

ha skydd som konstnärliga verk.186 Musiken i spelet kan ha skydd som musikaliskt verk.187 

Filmsekvenser kan ha skydd som filmverk.188 

När någon ”köper” ett datorspel så betalar personen en summa för att få en licens som 

innebär att personen kan får nyttja spelet. Upphovsrättshavaren upplåter sin upphovsrätt genom 

licensavtalet.189 Licensavtalet utgör därför grunden för relationen mellan spelutvecklare och 

spelare. Spelutvecklaren är licensgivare och spelaren är licenstagare. Vanligen kallas dessa 

licenser för slutanvändaravtal, eller end user license agreement och är en typ av 

standardavtal.190  

LOL och Dota 2 är gratis att spela, vilket betyder att spelutvecklaren inte får någon 

motprestation i form av pengar, därför har det diskuterats att sådan fri programvara kan utgöra 

ett benefikt avtal.191 Å andra sidan bör motprestationer kunna ske i form av överföring av 

personuppgifter eller annan information.192 Eftersom användarna registrerar sig med sina 

                                                   
183 Se om arbetstagarens upplysningsplikt 3 kap. 4 § AML. Se även, Källström & Malmberg, s. 245. 
184 Ekstrand, Malin, Föreläsning Immaterialrätt när det handlar om datorspel och appar, del 1, Bird & Bird, 

Patent och registreringsverkets webbsända seminarier, hämtad 2016.  
185 Ekstrand, del 1.  
186 Ekstrand, del 1. 
187 Ekstrand, del 1. 
188 Ekstrand, del 1. 
189 Olofsson Jessica, Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod, 2003, s. 28. 
190 Bernitz, s. 15. 
191 Olofsson, s. 33.  
192 Se COM(2015) 634 final, där det erkänns att en sådan personuppgift kan ha ett ekonomiskt värde.  
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personuppgifter och dessa sedan kan användas av spelutvecklarna i sin marknadsföring borde 

de ske någon form av utbyte av prestation eftersom båda parter drar nytta av avtalet.  

3.5.2 Slutanvändaravtal 
Valve har inga uttryckliga slutanvändaravtal som är specifika för just Dota 2 eller CS:GO. 

Däremot följer det av SSA att spel som är utvecklade av Valve faller inom ramen för detta avtal 

(Se 2 § A SSA).193 För Blizzard Enterainments Starcraft II gäller BNEULA och för Riot Games 

LOL gäller EULALOL. Dessa avtal är standardiserade avtal som spelutvecklaren erbjuder alla 

spelare. Vanliga bestämmelser i avtalet är klausuler som klargör vad spelet innefattar, vilka 

parterna är, klausuler om spelutvecklarens ansvarsbegränsning, domsrättsklausuler, 

lagvalsklausuler och klausuler ingripande åtgärder mot spelares konto. 

Till slutanvändaravtalet kan det tillkomma uppförandekoder, eller liknande tilläggsavtal. 

Sådana avtal kan benämnas som till exempel Terms of use, Code of conduct eller Video policy. 

Innehållet i tilläggsavtalen kan variera, men vanligen omfattar de till exempel regler om fusk, 

oönskat beteende, matchfixning (läggmatcher), otillåten marknadsföring, spridning av virus 

eller spridning av spelutvecklarens immateriella rättigheter. Om en spelare bryter mot reglerna 

kan det leda till att spelutvecklaren vidtar ingripande åtgärder mot spelarens konto (kontot blir 

avstängt, avslutat eller raderat).  

Spelutvecklarna har sina egna regler för när- och på vilken grund de kan vidta ingripande 

åtgärder mot en spelares konto. Eftersom spelarna kan ha investerat mycket tid och pengar på 

sina konton och en ingripande åtgärd mot en spelares konto kan innebär att spelaren inte får 

återse sin investering är det intressant att analysera detta närmre.  

Följande är utdrag ur respektive spelutvecklares användarvillkor. Just det valda stycket berör 

ingripande åtgärder på spelarens konto.  

Terms of use agreement League of Legends (III D p. 1):194 

“[…] RIOT GAMES RESERVES THE RIGHT TO SUSPEND, TERMINATE, MODIFY OR 

DELETE YOUR ACCOUNT AT ANY TIME FOR ANY REASON OR NO REASON, WITH OR 

WITHOUT NOTICE TO YOU, AND WITH NO LIABILITY OF ANY KIND TO YOU. […]”  

                                                   
193 Bilaga 12. 
194 Bilaga 11. 
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SSA (9 § C):195 

” Valve may cancel your Account or any particular Subscription(s) at any time in the event that (a) 

Valve ceases providing such Subscriptions to similarly situated Subscribers generally, or (b) you 

breach any terms of this Agreement (including any Subscription Terms or Rules of Use). In the event 

that your Account or a particular Subscription is terminated or cancelled by Valve for a violation of 

this Agreement or improper or illegal activity, no refund, including of any Subscription fees or of 

any unused funds in your Steam Wallet, will be granted.”  

BNEULA (10 § B II):196 

“Blizzard reserves the right to terminate this Agreement at any time for any reason, or for no reason, 

with or without notice to you. For purposes of explanation and not limitation, most Account 

suspensions and terminations are the result of violations of this Agreement. In case of minor 

violations of these rules, Blizzard may provide you with a prior warning and/or suspend your use of 

the Account due to your non-compliance prior to terminating the Agreement or modifying or 

deleting an Account.” 

[Blizzard Entertainment]Termination of service without prior notice for serious violations of 

the Battle.net End User License Agreement:197 

“As stated in the Battle.net End User License Agreement (the “Agreement”), Blizzard Entertainment 

SAS (“Blizzard”) reserves the right to permanently terminate the Agreement, the Battle.net® service 

(“Battle.net”) and/or a license to any Blizzard’s interactive game (the “Games”) without prior notice, 

resulting in an immediate and permanent account 'ban' if you engage in behaviour that Blizzard 

considers to be a serious violation of the Agreement. “Serious violations” of the Agreement would 

include the following:” 

Riot games bibehåller sig rätten att vidta ingripande åtgärder mot en spelares konto när som 

helst och ingreppet kräver ingen grund. Vidare friskriver sig Riot Games från allt ansvar 

gentemot spelaren. Steam kan vidta ingripande åtgärder mot spelares konto om Steam upphör 

med sin tjänst eller om spelaren bryter mot användaravtalet. Om kontot avslutas av Steam på 

grund av att spelare bryter mot användaravtalet kommer spelare inte att få tillbaka pengarna 

som finns i deras Steam Wallet. Blizzard Entertainment anser att det finns olika grader av brott 

mot användaravtalet - allvarliga och mindre allvarliga. Allvarliga brott kan leda till avstängning 

utan förvarning. För mindre allvarliga brott mot användarvillkoren delar Blizzard 

Entertainment ut en varning och om spelaren inte upphör med det oönskade beteende stängs 

                                                   
195 Bilaga 12. 
196 Bilaga 6. 
197 Bilaga 7. 
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kontot av. Dock bibehåller sig Blizzard Entertainment rätten att säga upp licensen när som helst 

av vilken anledning som helst enligt slutanvändaravtalet. 

I de flesta fall torde en ingripande åtgärd därmed vara påkallad om spelaren brutit mot en 

överenskommelse i slutanvändaravtalet, eller annat tilläggsavtal.   

3.5.3 Ifrågasättande av avtalsvillkor om ingripande åtgärder 
En tänkbar grund för ifrågasättande av avtalsvillkoren i användarvillkoren är tvingande 

konsumentregler. Eftersom förhållandet mellan spelare och spelutvecklare är ett förhållande där 

spelaren oftast agerar utanför sin näringsverksamhet medan spelutvecklaren agerar inom sin 

näringsverksamhet. Varken konsumentköplagen (1990:932) eller konsumenttjänstlagen 

(1985:716) är direkt tillämpliga, se 1-2 §§ i båda lagarna.  

Däremot bör lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) vara 

tillämplig, se. 1 - 2§ AVLK. Lagen tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkare använder när 

de erbjuder tjänster, varor eller andra nyttigheter till konsumenter.198 Även om ordalydelsen i 

lagen anger att den ska tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkaren erbjuder konsumenten 

kan lagen tillämpas avtalsvillkor i ett redan träffat avtal, se NJA II 1994 s.75.199  kraven enligt 

AVLK om avtalsobjekt ska avtalet gälla varor, tjänster eller andra nyttigheter. I prop. 

1994/95:17 framgår att 1994 års lag om avtalsvillkor konsumentförhållanden ska ersätta 1971 

års lag med samma namn.200 Vissa bestämmelser har motsvarande ordalydelse som i 1971 års 

lag.201 Propositionen till 1994 års lag tar inte upp frågan om hur begreppet andra nyttigheter 

bör tolkas. Enligt Prop. 1976/77:110 s. 43 framgår att:  

”Med "annan nyttighet" avses bl. a. fast egenom. […] Lagen blir tillämplig inle bara när del gäller 

villkor som används vid försäljning eller annan överiålelse ulan också då fråga är om upplåtelse av 

rättigheter av olika slag [tillagd fetstil]. Sålunda gäller lagen såväl vid uthyrning av lösöre, 

exempelvis bilar och TV-apparater, som vid upplåtelse av nyttianderält till hus eller jord, exempelvis 

hyra, arrende och tomträtt.” 

Dessutom bör lagen ha betydande tillämpning på avtalsvillkor som tillämpas likadant i flera 

olika fall, standardavtal.202 Enligt vad som här har framkommit bör AVLK kunna tillämpas 

                                                   
198 Bernitz, s.29, 170 ff.  
199 NJA II 1994 s. 75: ”Men även de avtalsvillkor som ingår i ett träffat avtal anses -erbjudna- i lagens mening 

och omfattas därför av reglerna. Lagens tillämpningsområde är vidsträckt genom att den tillämpas på 
avtalsvillkor över hela konsumentområdet, vilket innebär att den omfattar även avtal rörande fast egendom 
(jfr prop. 1976/77:110 s. 43).”. 

200 Prop. 1994/95:17.  
201 Prop. 1994/95:17. 
202 Bernitz, s.170. 
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licensavtalet mellan spelare och spelutvecklare eftersom avtalet är en upplåtelse av en rättighet 

som spelutvecklaren erbjuder spelaren. 203 

Om AVLK kan tillämpas följer av 10-14 §§ vissa civilrättsliga bestämmelser. Följderna av 

en tillämpning av bestämmelserna innebär bl.a. att oklara avtalsvillkor tolkas till förmån för 

konsumenten (10 § AVLK) och att 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område (AvtL) kan tillämpas med vissa gynnande begränsningar för 

konsumenten (11 § AVLK). Båda dessa bestämmelser kräver att avtalsvillkoret inte varit 

föremål för individuell förhandling. För att vidga konsumentens skydd än mer framgår därför 

av 12 § en presumtionsregel i vilken presumeras att avtalsvillkor inte anses ha varit föremål för 

individuell förhandling. Dessutom kan en näringsidkare som använder sig av oskäliga 

avtalsvillkor förbjudas att använda liknande bestämmelser i andra fall (3 § AVLK).  

De begränsningar som kan göras i 36 1 st. § AvtL innebär bl.a. att:  

”omständigheter som inträffat efter det att avtalet ingåtts får inte beaktas till konsumentens nackdel 

på så sätt att ett avtalsvillkor som annars vore att anse som oskäligt inte kan åsidosättas eller jämkas” 
204 

Eftersom alla slutanvändaravtal hos företagen presenterade ovan är standardavtal, är inga 

avtalsvillkor mellan dessa spelutvecklare och spelare föremål för individuell förhandling.205 

Detta innebär alltså att för det fall ett avtalsvillkor är oklart så ska det tolkas till förmån för 

konsumenten. 

Dessutom anges i lagen att skäligheten i avtalsvillkoren bedöms genom 36 § AvtL. Enligt 

st. 1 kan ett oskäligt avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende. Detta är dock numera inte 

möjligt inom ramen för sådana avtalsvillkor som är att bedöma som oskäliga enligt 

avtalsvillkorsdirektivet, och därmed sådana som är oskäliga enligt 11 § AVLK. EU-domstolen 

har i flera fall förklarat att ogiltigförklaring av det oskäliga villkoret är den enda rättsföljden,206 

men det är dock möjligt att ersätta villkoret med en dispositiv rättsregel.207  

För att avgöra om ett avtalsvillkor är oskäligt ska hänsyn tas till avtalets innehåll, 

omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 

                                                   
203 I direktivet (93/13 EEG), som är anledningen till lagändringen i AVLK 1994 anges dock endast varor och 

tjänster som avtalsobjekt. Direktivet anger däremot att konsumenter får ges ett vidare skydd i nationell 
lagstiftning. Detta borde därför innebära att den svenska lagen ger ett utvidgat skydd för konsumenter än vad 
det EU-rättsliga skyddet ger. 

204 11 § AVLK. 
205 Se närmre ang. standardavtal NJA II 1994 s. 765 eller Bernitz, s.13 ff. 
206 C-618/10, Banco Español de Crédito, C-488/11, Brusse, C-397/11, Jõrös. 
207 C-26/13, Kásler. 
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övrigt (36 § AvtL st.1). I tillägg till detta ska oskäligheten bedömas i ljuset av 

avtalsvillkorsdirektivets bilaga om presumtivt oskäliga villkor, den s.k. grå listan.  

EU-kommissionens har avgett ett förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om 

tillhandahållande av digitalt innehåll. 208 Förslaget kan komma innebära viss reglering på detta 

område. Ett tillhandahållande av digitalt innehåll bör innefatta sådana licenser som upplåts 

genom licensavtal, eftersom förslaget anges innefatta bland annat digitala spel, se art 2.1 i 

förslaget. Enligt förslaget omfattas inte bara tillhandahållande som sker mot betalning i pengar, 

utan även om vederlaget sker i utbyte mot personuppgifter, se art. 3.4. En sådan personuppgift 

kan avse till exempel namn eller en e-postadress.  

Direktivförslaget saknar regler om konsumentens avtalsbrott inklusive verkningarna därav. 

Enligt en strikt tolkning av ordalydelsen i art. 5 och 11 saknar leverantören möjlighet att hålla 

inne leveransen. I art. 5, som reglerar leverantörens dröjsmål, anges dock att leveranstiden är 

underkastad parternas avtalsvillkor. Detta kan tolkas som att ett avbrott i tillhandahållandet av 

tjänsten är godtagbart om avtalsvillkoren medger detta, och detta vore särskilt troligt godtagbart 

om det beror på ett väsentligt avtalsbrott på konsumentens sida. Dock borde detta snarare åsyfta 

tiden för det ursprungliga tillhandahållandet.209  

I skäl 10 anges dock att direktivförslaget inte bör påverka nationell lagstiftning i frågor som 

inte regleras genom förslaget, såsom nationella regler om konsumentens skyldigheter gentemot en 

leverantör av digitalt innehåll. Detta innebär att frågan om spelutvecklarens rätt att utöva påföljder 

lämnas utanför direktivförslaget.  

3.5.4 Sammanfattning  
En spelare som brutit mot avtalet och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för spelutvecklaren 

borde spelutvecklaren ges en vidare rätt att vidta ingripande åtgärder.210 Hävning, torde kunna 

likställas med avstängning, vilket bör kunna vara påkallat om avtalsbrottet är av väsentlig 

betydelse.211 Om avtalsbrottet är av mindre betydelse bör inte detta inte rimligen kunna innebära att 

spelutvecklaren har rätt att vidta ingripande åtgärd som innebär avstängning. Dock torde en 

spelutvecklare i dessa lindrigare fall kunna hålla inne sin prestation. Detta torde ske genom att 

spelutvecklaren utför någon typ av blockering under några dagar (en begränsad tid).212 En spelare 

                                                   
208 Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts 

for the supply of digital content (COM (2015) 634 final). 
209 ”Leveransen ska ske omedelbart efter avtalsslutet om parterna inte avtalat annat.”. 
210 Se olika påföljder vid köpares avtalsbrott enligt 51 – 55 §§ köplagen. 
211 Se t.ex. 55 § Köplagen, 21, 29 och 46  §§ konsumenttjänstlagen. 
212 Se t.ex., Dota 2, Low priority system.  
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som brutit mot avtalet genom att använda fusk eller spridit virus borde därför behandlas annorlunda 

än en spelare som använt ett vulgärt språkbruk.213  

För det fallet att spelutvecklaren tillhandahållit oklara avtalsvillkor borde innehållet i 

avtalsvillkoret dock tolkas till fördel för spelaren (10 § AVLK). 

Sannolikt är att avtalsvillkoren presenterade i standardavtalen ovan ofta är förenliga med svensk 

rätt och EU:s konsumenträtt. Däremot kan ett ingripande mot en spelares konto inte godtas utan att 

spelutvecklaren har någon anledning, dvs. utan att spelaren brutit mot slutanvändaravtalet. Framför 

allt Riot Games villkor torde kunna ifrågasättas i ljuset av den grå listans p. 1 e och f: 

 

”f) att tillåta näringsidkaren att säga upp avtalet på godtyckliga grunder när samma rätt inte 

ges konsumenten, liksom att låta näringsidkaren behålla belopp som betalats för ännu inte 

utförda tjänster när det är näringsidkaren själv som säger upp avtalet, 

g) att tillåta näringsidkaren - utom då viktiga skäl föreligger - att utan rimligt varsel säga upp 

ett avtal med obestämd varaktighet,”  

 

En tolkning av direktivförslaget om tillhandahållande av digitalt innehåll innebär att 

kosnumenten får en tvingande rätt till det digitala innehållet så länge konsumenten har betalat för 

innehållet genom antingen pengar eller genom personuppgifter. Detta får verkningar genom att en 

ingripande åtgärd mot en spelares konto som innebär att en spelare frånskiljs det digitala innehåll 

som spelaren har betalat för är i strid med förslagets regler. Däremot ska inte förslaget inverka på 

nationell lagstiftning angående konsumenternas skyldighet i ett sådant avtal som beskrivs ovan. 

Därför borde en spelutvecklare i vissa fall kunna ingripa mot en spelares konto, i de fall då nationell 

rätt ger dessa möjligheter. Spelaren bör anses ha en tvingande rätt till innehållet, enligt 

direktivförslaget, om spelaren inte brutit mot några villkor i slutanvändaravtalet. Kan 

spelutvecklaren däremot visa att en spelare brustit i sina skyldigheter gentemot spelutvecklaren, 

enligt slutanvändaravtalet, har spelutvecklaren enligt svensk rätt möjlighet att vidta vissa åtgärder. 

Enligt svensk rätt regleras skyldigheterna mellan två avtalsparter genom avtalet. AvtL och AVLK 

tillämpas på avtalsvillkor i förhållandet mellan spelare och spelutvecklare förutsatt att 

avtalsvillkoret i fråga behandlar konsumentens skyldighet gentemot näringsidkaren. Dock finns det 

i Svensk rätt inga specifika regler för avtalsbrott utan det anses utgå från allmänna avtalsrättsliga 

principer.214 Analogier görs till köprättsliga regler.215 

                                                   
213 Detta borde ses som sedvänja med hänvisning till slutanvändaravtalen (SSA, BNEULA, EULALOL), se även 

Svensk E-sports Code of Conduct, som tar upp frågan om etik inom svensk e-sport.  
214 Ramberg, Christina, Ramberg, Jan, Allmän avtalsrätt, u. 9, 2014, s. 200. 
215 Ramberg & Ramberg, s. 201. 
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Enligt allmänna avtalsrättsliga principer finns en rad åtgärder en avtalspart kan vidta vid 

motpartens avtalsbrott.216 T.ex kan den parten kräva fullgörelse, hålla inne prestationen, kräva 

prisavdrag eller till och med häva avtalet och/eller kräva skadestånd.217 Ett avtalsbrott kan dessutom 

vara av olika karaktär, till exempel kan ett avtalsbrott vara av väsentligt art.218 Därför torde det 

finnas viss möjlighet för spelutvecklaren att enligt svenska allmänna avtalsrättsliga principer att 

vidta dessa åtgärder om en spelare bryter mot avtalet. För mer långvarig avstängning eller 

ingripande som kan leda till ekonomisk förlust torde dock endast allvarligare överträdelser godtas 

som motiv till åtgärden.  

3.6 Underlägsen avtalsställning inom internationell privat- 

och processrätt 

3.6.1 Allmänt 
Aktiviteten i e-sportsbranschen sker till störta del på internet och därför torde det uppkomma 

juridiska frågor av internationell privat- och processrättslig karaktär. Det är nämligen inte 

ovanligt att arrangörer, spelare, spelutvecklare, streamingplattformar, sponsorer är olika fysiska 

eller juridiska personer med säte eller hemvist i olika länder.  

Som huvudregel gäller partsautonomi, dvs. att parterna i en tvist själva kan bestämma i 

vilken domstol tvisten ska tas upp och vilket lands lag som ska gälla ett avtal, se 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 

(Bryssel 1 a) artikel 25 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 

17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) artikel 3. Rom I har universell 

tillämpning och kan därför tillämpas även om en part inte är bundet av förordningen (art. 2). 

När ett avtalsförhållande kantas av att en part är svagare än den andra kan partsautonomin 

sättas ur spel (Bryssel 1a avsnitt 4 och 5, Rom I artikel 6 och 7).  I e-sportsbranschen finns två 

typer av förhållanden där den ena parten är juridiskt svagare än den andra. Det är dels spelarnas 

beroendeställning (arbetstagare) i förhållande till klubben (arbetsgivare) och dels spelare- och 

tittares (konsumenter) förhållande till arrangörer och spelutvecklare (näringsidkare). Som 

konsumenter och arbetstagare finns möjligheten att processa i sitt vanliga vistelseland med sitt 

eget lands lag.  

                                                   
216 Ramberg & Ramberg, s. 201. 
217 Ramberg & Ramberg, s. 201. 
218 Se t.ex. 55 § Köplagen (1990:931), 21, 29 och 46  §§ konsumenttjänstlagen. 
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3.6.2 Konsumenter 
Konsumenterna i e-sportsbranschen är tittare eller spelare. Tittare köper produkter och tjänster 

av arrangörer eller streamingplattformar, medan spelare köper produkter och tjänster från 

spelutvecklare, arrangörer och streamingplattformar.  

Frågan om vilket lands domstol som är behörig att pröva tvisten avgörs i Bryssel 1a. Enligt 

huvudregeln att talan ska väckas i den medlemsstat där svarande har sin hemvist (Bryssel 1a 

art. 4). Däremot kan undantag göras (art. 5) enligt avsnitt 2-7 och därför kan talan i vissa fall 

väckas i andra länder. För konsumenter kan undantag göras enligt avsnitt 4. Bestämmelserna i 

avsnitt 4 kan tillämpas om talan avser avtal som har ingåtts av en person, konsumenten, för 

ändamål som kan anses ligga utanför hans affärsverksamhet och om avtalet ingåtts med en 

person som bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet i den medlemsstat där 

konsumenten har sin hemvist samt att avtalet faller inom ramen för näringsidkarens 

affärsverksamhet (art. 17.1 C). Konsumenten kan då väcka talan i den stat där näringsidkaren 

har sitt säte eller i den stat där konsumenten själv har sin hemvist, däremot får bara 

näringsidkaren väcka talan i den stat där konsumenten har hemvist (art. 18). Avvikelser från 

dessa bestämmelser får endast göras genom avtal som ingås efter tvistens uppkomst, genom 

avtal som ger konsumenten rätt att väcka talan i andra domstolar (art. 19.1,2, se även 3p.).  

Frågan om vilket lands lag som är tillämplig avgörs enligt reglerna i Rom I.219 Som redan 

konstaterat är huvudregeln att parterna har rätt att avtala om tillämplig lag (art. 3). Om talan 

däremot gäller ett avtal som ingås mellan en fysisk person för ändamål som kan anses ligga 

utanför hans eller hennes näringsverksamhet (konsument) och en annan person som agerar inom 

ramen för sin näringsverksamhet (näringsidkaren) ska avtalet vara underkastat lagen i det land 

där konsumenten har sin vanliga vistelseort (art. 6.1), förutsatt att näringsidkaren antingen 

bedriver affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i den stat där konsumenten har sin vanliga 

vistelseort eller att näringsidkaren riktar sin verksamhet till konsumentens vanliga vistelseland 

och avtalet faller inom ramen för den verksamheten (art. 6.1 a, b). Avtalsparterna i ett 

konsumentförhållande kan dock avtala om att ett lands lag som ger konsumenten ett vidare 

skydd än vad konsumenten skulle få om lagen i konsumentens vanliga vistelseort tillämpades 

(art. 6.2).  

                                                   
219 Prop 2013/14:243. 



58 
 

Regeln om konsumentförhållanden (art. 6.1 och 6.2) tillämpas inte om talan avser tjänster 

och om tjänsten uteslutande ska utföras i ett annat land än där konsumenten har sin vanliga 

vistelseort (art. 6.4 a). I övrigt är lagen tillämplig på avtal avseende tjänster.220 

 

Streamingplattformarnas domsrätts- och lagvalsklausuler 

Twitch skriver följande i Terms of Service (15 januari 2015): 

”PLEASE READ THE FOLLOWING PARAGRAPH CAREFULLY BECAUSE IT REQUIRES 

YOU TO ARBITRATE DISPUTES WITH TWITCH AND LIMITS THE MANNER IN WHICH 

YOU CAN SEEK RELIEF FROM TWITCH. 

You and Twitch agree to arbitrate any dispute arising from these Terms of Service or your use of 

the Twitch Service, except that you and Twitch are not required to arbitrate any dispute in which 

either party seeks equitable and other relief for the alleged unlawful use of copyrights, trademarks, 

trade names, logos, trade secrets, or patents. ARBITRATION PREVENTS YOU FROM SUING IN 

COURT OR FROM HAVING A JURY TRIAL. You and Twitch agree that you will notify each 

other in writing of any dispute within thirty (30) days of when it arises. Notice to Twitch shall be 

sent to Justin.tv, Inc. dba Twitch, Attn: Legal, 225 Bush Street, 6th Floor, San Francisco, CA 94104. 

You and Twitch further agree: to attempt informal resolution prior to any demand for arbitration; 

that any arbitration will occur in Santa Clara County, California; that arbitration will be conducted 

confidentially by a single arbitrator in accordance with the rules of JAMS; and that the state or 

federal courts in Santa Clara County, California have exclusive jurisdiction over any appeals of an 

arbitration award and over any suit between the parties not subject to arbitration. Other than class 

procedures and remedies discussed below, the arbitrator has the authority to grant any remedy that 

would otherwise be available in court. Any dispute between the parties will be governed by this 

Agreement and the laws of the State of California and applicable United States law, without giving 

effect to any conflict of laws principles that may provide for the application of the law of another 

jurisdiction. Whether the dispute is heard in arbitration or in court, you and Twitch will not 

commence against the other a class action, class arbitration or other representative action or 

proceeding.” 

Youtube skriver följande i Terms of Service (19 maj 2016):  

”14.6 Villkoren, och din relation till YouTube under Villkoren, regleras av svensk rätt. Du och 

YouTube godkänner att ni underkastar er exklusivt domstolarnas i Sverige jurisdiktion för att lösa 

eventuella rättsliga angelägenheter som uppkommer till följd av Villkoren. Oaktat detta godkänner 

du att YouTube är berättigad att vända sig till valfri jurisdiktion för att ansöka om interimistiska 

åtgärder (eller andra likartade typer av brådskande legala åtgärder).” 

                                                   
220 Prop 2013/14:243. 
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Enligt Twitch:s villkor gäller att tvist ska lösas vid skiljedomstol i Santa Clara County och att 

avtalet underkastas lagen i State of California och tillämplig amerikansk rätt. Enligt Youtube 

ska avtalet vara underkastat svensk rätt och svensk domstol har exklusiv behörighet. I fallet 

med Youtube finns det inget direkt att ifrågasätta. 

En tänkbar grund för att ifrågasätta domsrättsklausulerna i Twitch:s avtal är Bryssel 1a. Även 

om Twitch uttryckligen skriver att avtalsparterna i och med avtalet frånsäger sig rättigheterna 

att stämma vid en vanlig domstol borde en svensk domstol dock ändå kunna grunda sin 

behörighet i bestämmelserna i Bryssel 1a art. 18, om konsumenten har sin hemvist i Sverige. 

Den stora gränsdragningsfrågan torde häri vara att avgöra vid vilken tidpunkt en persons 

utsändande via går från att vara en hobby till att utgöra en affärsverksamhet. Skulle det vara så 

att utsändandet utgjorde en affärsverksamhet är det inte ett konsumentförhållande, och i de 

fallen gäller partsautonomin och skiljedomstolen i Santa Clara County är behörig. De fallen 

som syftas på är de situationer när en utsändare inledningsvis ingått avtalet med 

streamingtjänsten som en konsument men att utsändarens verksamhet över tid förändrats till att 

bli en kommersiell affärsverksamhet.  

I EU-domstolens dom C-89/91 skriver domstolen att det bara är slutkonsumenten som 

förvärvar rättigheterna i art. 17, inte personer som är ett led i affärskedjan.221 För spelare som 

sänder ut spelförloppet gör detta för en bredare publik kan slutkonsumenten anses vara tittarna. 

Spelaren blir då ett led i affärskedjan. När en kanal på Twitch eller Youtube blir tillräckligt stor 

(får tillräckligt många återkommande tittare) så erbjuds kanalen ett partnerskapsavtal. Detta 

skulle kunna användas som måttstock för att avgöra när relationen övergår från en 

konsumentrelation till en näringsidkarrelation, eftersom det är vid denna tidpunkt som 

användaren erbjuds pengar från reklamintäkter. Rimligt torde vara att valet av domstol i ett 

partnerskapsavtal därför inte skyddas av internationella privat- och processrättsliga 

konsumentskyddsregler. 

 Om inget partnerskapsavtal ingås borde relationen ändå kunna övergå till en rent 

affärsmässig relation till exempel när kanalen har tillräckligt många tittare eller om spelaren 

tjänar pengar på sponsorer, enlighet med vad som framkom i EU-domstolens dom C-89/91. 

                                                   
221 “Those provisions affect only a private final consumer, not engaged in trade or professional activities, who is 

bound by one of the contracts listed in Article 13 [art. 17] and who is a party to the action, in accordance with 
Article 14 [art. 18]. It follows that Article 13 [art. 17] of the Convention is to be interpreted as meaning that a 
plaintiff who is acting in pursuance of his trade or professional activity, and who is not, therefore, himself a 
consumer party to one of the contracts listed in the first paragraph of that provision, may not enjoy the benefit 
of the rules of special jurisdiction laid down by the Convention concerning consumer contracts.” 
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För att ifrågasätta lagvalsklausulerna torde Rom I vara lämplig. En förutsättning för att 

tillämpa reglerna är bland annat att näringsidkaren har riktat sin verksamhet till konsumentens 

vanliga vistelseland, se art. 6.2. Så torde vara fallet med dessa företag då bland annat eftersom 

viss nödvändig information finns tillgänglig på svenska, samt att det finns svenska 

betalningslösningar osv.222  

Värt att notera är att både Youtube och Twitch anser att deras verksamhet innebär att 

tillhandahålla en tjänst. I Rom I åtnjuter konsumenter ett visst skydd art. 6. Detta skydd gäller 

inte om avtalet anser utförandet av tjänster och om tjänsten uteslutande ska utföras i ett annat 

land än det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort (art. 6.4a). Det kan då vara av 

intresse att klassificera dels vad en streamingplattform är.  

En streamingplattform tillhandahåller digitalt material så som det beskrivs i EU 

kommissionens förslag till direktiv KOM (2015) 643. En streamingplattform bedriver däremot 

vis verksamhet utöver detta, exempelvis lagring av videomaterial i molntjänster, 

tillhandahållande av kommunikationsverktyg eller andra verktyg som underlättar för att sända 

videoinnehåll. De streamingplattformerna som används inom e-sporten är mer komplexa än 

andra videostreamingtjänster som till exempel Netflix, Hulu eller Viaplay som saknar hela 

aspekten av att vara en gemenskap där innehållet skapas av användarna.223 Som helhet bör 

streamingplattformen därför kunna omfatta en vidare aspekt av verksamhet än endast 

tillhandahållandet av digitalt material. Både Youtube och Twitch använder sig även av 

begreppet tjänst när de själva talar om sin verksamhet, och det vore juridiskt rimligt att anse att 

dessa två storföretag kan ge uttryck för en viss branschsedvänja.224  

Om det skulle vara juridiskt korrekt att klassificeras företag som Youtube och Twitch som 

webbplatser som tillhandahåller digitala tjänster, kan det finnas möjlighet att tillämpa 

undantaget i art. 6.4.  

Inspelningen kan göras i ett land medan servrarna kan ligga i ett annat land samtidigt som 

tittarna sitter i flera olika länder. För det första så borde bedömningen göras i det enskilda fallet 

i fråga eftersom ordalydelse av Rom I 6.4 a tar sikte på var konsumenten har sin vanliga 

vistelseort. För det andra borde en konsument anses vara utförd i det land där konsumenten tar 

del av tjänsten.225 Detta innebär, för en svensk konsument, att undantaget sällan bör tillämpas.  

                                                   
222 Se, Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, u. 8, 2014, s. 233, not 26. 
223 På Netflix och Hulu är det näringsidkaren som laddar upp och tillhandahåller materialet.  
224 Se också likheten med lagra videomaterial i en molntjänst med att förvara lösa saker, konsumnttjänstlagen 1 § 

1 st. 3 .p. 
225 Bogdan, s. 234. 
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Slutligen innebär detta att Twitch:s användarvillkor torde strida mot gällande rätt vad gäller 

lagvalsklausulen och domsrättsklausulen.  

3.6.3 Arbetstagare 
Arbetstagare som utmärker sig för e-sportsbranschen är spelarna. Spelarnas relation till klubben 

grundar sig ofta i ett anställningsliknande förhållande. Antalet svenska klubbar är få, medan 

antalet svenska spelare är relativt högre, vilket innebär att många svenska spelare har en 

anställningsliknande relation till utländska klubbar. Inom e-sporten är det inte ovanligt att 

spelare byter klubb, eller till och med blir sparkade och därför bör tvister om anställningsavtalet 

uppkomma.226  

Arbetstagaren kan, enligt art. 21, väcka talan mot en arbetsgivare som har hemvist i en 

medlemsstat vid den domstol där arbetsgivaren har sin hemvist eller i en annan medlemsstat. 

Med annan medlemsstat menas antingen i) domstolen i den medlemsstat där arbetstagaren 

vanligtvis utför eller senast utförde sitt arbete eller ii) om arbetstagaren inte brukade utföra 

arbete i ett och samma land, vid domstolen för den ort där affärsstället vid vilket arbetstagaren 

anställdes är eller var beläget. Arbetsgivaren får endast väcka talan i den medlemsstat där 

arbetstagaren har hemvist (art. 22.1). 

Tillämplig lag avgörs av bestämmelserna i Rom I. Parternas val av lag får inte ge 

arbetstagaren sämre skydd än vad arbetstagaren hade fått genom tvingande bestämmelser enligt 

det lands lag som skulle tillämpats om parterna inte hade valt tillämplig lag (art 8.1). Om 

parterna inte avtalat om tillämplig lag ska i första hand lagen i det land där arbetstagaren vid 

fullgörandet av avtalet vanligtvis utför sitt arbete tillämpas (art. 8.2). Går detta inte att fastställa 

ska lagen i det land där arbetsgivaren är belägen tillämpas (art. 8.3). Om avtalet har närmre 

anknytning till ett annat land än det land som anges i art. 8.2 och 8.3 ska det landets lag tillämpas 

(art. 8.4)  

Den IP-rättsliga för arbetsrätt inom e-sport främst ligga i att fastställa i vilket land arbetet 

vanligen utförs någonstans. Matcherna spelas världen över, träningen kan ske i ett visst land, 

utsändningen av spelförloppet kan ske hemifrån, spelarna behöver inte bo i samma land och 

bolaget kan ligga i ett land där spelaren aldrig har varit. Då matcher sker i en mängd olika länder 

torde det mesta av arbetstiden spenderas på den plats där e-sportslagen tränar. En sådan 

bedömning torde ligga i linje med vad som framkom av AD 2010 nr. 67 där domstolen räknade 

upp hur mycket arbetstid som spenderats i ett visst land.  

                                                   
226 Bilaga 4 
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3.7 Den inspelade e-sportsmatchens immaterialrättsliga 

status 

3.7.1 Allmänt 
Inom e-sportsbranschen finns stora tillgångar i immateriella rättigheter. Spelarnas alias är 

varumärken, arrangörers tävlingar är varumärken, videoinnehåll kan innehålla upphovsrätter. 

Vissa typer av immateriella rättigheter är speciellt utmärkande för e-sportsbranschen och därför 

kommer dessa att belysas nedan.  

Upphovsrätten uppstår vid skapandet och kräver därför inte någon registrering, 1 kap. 1 § 

upphovsrättslagen (1960:729) (URL). Kravet för att ett verk ska förvärva upphovsrätt är att det 

finns en originalitet i verket, att verket når en verkshöjd.227 Verkshöjd innebär att verket har en 

viss originalitet och innehåller upphovsmannens individuella särprägel.228 Idén till verket 

skyddas inte genom upphovsrätten, upphovsrätten skyddar uttrycket och utformningen av 

verket.229 Upphovsrätten innehåller en ekonomisk del och en ideell del (1 kap. 2§ URL jfr 1 

kap 3§ URL). Den ekonomiska delen innebär rätten för upphovsmannen att förfoga över verket 

genom att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten (1 kap 

2§ URL). Den ideella rätten (driot de respect) innebär rätten för upphovsmannen att bli 

namngiven i samband med verket och rätt att slippa kränkande ändringar i verket (URL 1 kap. 

3 §).230 

För internationell upphovsrätt gäller i Sverige Internationell upphovsrättsförordning 

(1994:193). Förordningen är kopplar ihop svensk upphovsrätt med övriga EU och länder som 

är anslutna genom andra konventioner (Bernkonventionen, Världskonventionen om 

upphovsrätt m.fl.).  

3.7.2 Upphovsrätten till spelet 
Spelutvecklaren är skaparen av datorspelet och innehar därför upphovsrätten till spelet (1 kap. 

1§ URL). Privatpersoner som sänder ut sitt spelförlopp gör spelets innehåll tillgängligt för 

allmänheten och inkräktar därmed i spelutvecklarens ensamrätt (1 kap 2§ URL). I praktiken 

                                                   
227 NJA 1994 s. 74. 
228 Nationalencyklopedin, verkshöjd, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/verkshöjd hämtad 29 april 

2016. 
229 Artikel 9.2. i det s.k. TRIPS-avtalet och artikel 2 i WIPO-fördraget om upphovsrätt. 
230 Olsson, Henry, Rosén, Jan, Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, (Zeteo, 2014), kommentar till 1 kap. 

3 §. 
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tillåter de flesta spelutvecklarna att deras spelinnehåll sänds ut av privatpersoner, och det står 

uttryckligen i vissa slutanvändaravtal att detta är tillåtet.231 Dessutom är det en win-win 

situation där både spelare och spelutvecklare får exponering. Däremot kan det vara av teoretiskt 

intresse att se till vilken grad det skulle vara tillåtet att sända ut ett spelförlopp om det saknades 

ett godkännande från spelutvecklaren. Det är av intresse för arrangörer och spelare eftersom 

deras affärsidé bygger på att spelutvecklaren tillhandahåller ett spel och tillåter att det sänds till 

allmänheten.  

3.7.3 Hur långt sträcker sig spelutvecklarens upphovsrätt? 
Som konstaterat innehåller ett datorspel flera olika typer av upphovsrätter. Upphovsrätten för 

olika spel kan därmed variera. För spel inom e-sport finns det upphovsrätt för enskilda delar av 

spelet; källkoden, karaktärerna, deras utformning, användargränssnitt, grafisk design osv. 

Dessutom kan det tänkas att spelets saga/historia/berättelse (i engelskan används ordet lore som 

översätts till kunskap/vetande) har upphovsrätt som ett litterärt verk eller filmverk, se. 1 kap 1 

§ URL.232  

Själv spelidén, FPS, MOBA eller RTS är inte ett objekt som kan förvärva upphovsrätt (URL 

1 kap. 1 §) eftersom det är just en spelidé, en spelgenre.233 M.a.o. är genren inte ett uttryck för 

upphovsmannens individuella särprägel. När spelare spelar en match i ett e-sportsspel är spelets 

utfall baserat på spelarnas prestationer och spelutvecklarna tillhandahåller ett verktyg som låter 

spelarna mäta sina färdigheter i en virtuell värld.234 Spelaren kan genom ett tredjepartsprogram 

filma sina prestationer genom en skärminspelning och sedan ladda upp klippet på Twitch eller 

Youtube. Matchen behöver inte vara direkt kopia av det spelutvecklaren skapat och bör därför 

inte nödvändigtvis ses som ett uttryck för spelutvecklarens individuella särprägel. Å andra sidan 

är det spelutvecklaren som skapat den virtuella miljön och allt som kan ske i den. D.v.s. att alla 

utfall som kan ske i spelet är förutbestämda av spelutvecklaren, vilket i sin tur kan ses som att 

alla möjliga utfall av spelet är ett uttryck för spelutvecklarens individuella särprägel. 

Spelutvecklare och spelare accepterar de slutanvändaravtalet som gäller hur spelutvecklarnas 

upphovsrättsliga material får användas. Detta kan ge uttryck för att sedvänjan i branschen 

innebär att spelutvecklaren anses ha upphovsrätt för alla möjliga utfall som spelet kan ge. 

                                                   
231 Se bilaga 13. 
232 Ekstrand, del 1 
233 Artikel 9.2. i det s.k. TRIPS-avtalet och artikel 2 i WIPO-fördraget om upphovsrätt. 
234 Bilaga 1.  
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De villkor där spelutvecklaren beskriver hur att deras upphovsrättsliga material får filmas, 

och göras tillgängligt genom videoinspelningar. liknar den typ av avtal som beskrivs i 3 kap. 

39 § URL.235 Sådana avtal om överlåtelse av rätt till inspelning av litterärt eller konstnärligt 

verk på film presumeras innefatta rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.236 En 

spelare torde därför ha rätt att göra innehållet tillgängligt via nätet, om inget utöver rätten att 

filma avtalas om.237 

  

                                                   
235 Bilaga 8, Bilaga 9 och Bilaga 13. 
236 Olsson & Rosén, kommentar till 3 kap. 39 §. 
237 Olsson & Rosén, kommentar till 3 kap. 39 § jfr. 1 kap 2 § URL.  
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4. AVSLUTANDE ORD 
Det här är e-sport. Du har genom denna uppsats fått en tydlig definition av vad e-sport är. Du 

har fått en överblick över hur branschen ser ut med spelar, spelutvecklare, klubbar, tittare, 

sponsorer, arrangörer och sammankallande nationella och globala organisationer. Genom den 

sociologiska undersökningen har du tagit del av vilka funktioner aktörerna fyller i branschen. 

E-sportsbranschen har genom denna uppsats tagit ett första kliv in i den svenska akademiska 

sfären. Uppsatsen syftar till att identifiera de centrala frågeställningar som fenomenet ger 

upphov till. 

Skillnaden om turneringsvinster betalas av arrangören eller av klubben har belysts ur ett 

skatterättsligt perspektiv. Fenomenet med donationer har klassificerats rättsligt och torde i vissa 

fall kunna anses vara en gåva och därmed vara befriad från skatt.  

Det enkla bolaget är vanligt förekommande i e-sporten. Detta gäller i relationen mellan 

spelare som skapat en klan, eller ett lag, som delar vinst och förlust.  

Spelarens status som arbetstagare har också diskuterats och det har uppdagats att spelaren i 

flertalet fall bör ses som arbetstagare i förhållande till sin klubb. Dessutom har konsekvenserna 

av anställningsförhållandet behandlats översiktligt. 

Relationen mellan spelare och spelutvecklare har fastställts att vara grundat i 

slutanvändaravtalet och att avtalsobjektet är en licens att nyttja spelutvecklarens upphovsrätt. 

Vilka skyddsregler som gäller för spelarna har vidare diskuterats. Spelutvecklarens möjligheter 

att vidta åtgärder när spelaren bryter mot avtalet har också behandlats, och villkorens skälighet 

har diskuterats.   

Vidare har streamingtjänsternas standardavtal diskuterats i ett internationellt privat- och 

processrättsligt perspektiv, där det har noterats att Twitch:s användaravtal torde strida mot 

gällande rätt. 

Som slutlig diskussion har tagits upp frågan om rättigheterna till en e-sportsmatch och hur 

långt spelutvecklarens upphovsrätt borde sträcka sig. Vad som faktiskt borde anses vara ett 

uttryck för spelutvecklarens egen särprägel. 

Jag hoppas denna uppsats väckt ett intresse hos dig som läsare, att den gett e-sporten starkare 

legitimitet och att denna uppsats lyst upp i mörkret som tidigare låg tätt över branschen. Min 

tro är att e-sporten de närmaste åren kommer att fortsätta växa och att denna uppsats var 

behövlig för att bryta ny mark.  

 

Good game, well played!  
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BILAGA 1. Transkribering av intervju med Rickard Franzen, VD för 

Electronic Sports Entertainment AB, 2016-04-22 
 

Om du kan börja med att berätta vem du är och vad du gör.  

Jag är Rickard Franzén och jag är VD för Electronic Sports Entertainment Nordic AB, vill du 

ha en ytterligare förlängning på det eller, eller vill du bara ha en…?  

Nej men vad gör Electronic sports Entertainment?  

Eh.. Vi är kort sett ett produktionsbolag med expertis på gaming synnerhet men vi gör även 

normala produktioner, precis som vilket annat produktionsbolag som helst och det är video som 

är formatet, produkten och ja, livesändning video pre-post production med 

specialitetskompetens på gaming.  

Det leder mig in på min nästa fråga, vad är e-sport?  

Ja, eh… Det kan du ställa till tio personer och få tio olika svar på, så du ska få mitt svar på vad 

e-sport är. Då är detta en reflektion över vad e-sport är idag enligt mitt tycke och tänk. Vi kan 

börja med att ta bort ordet sport för det är felplacerat. På ett vis, om du drar det i reflektion till 

ordinarie sport så är det fel, den enda likheten det har är att det stavas likadant – enligt mitt 

tycke. Eh… E-sport är ja… hehe… pust… den är tung och svår, men samtidigt lätt. E-sport är 

tävling… Tävling inriktad på spel, alltså virtuell utövning av någon form av funktion. Däremot 

är det inget sportarrangemang, utan det är – tyvärr- ett PR arrangemang för att det fortfarande 

är i sin linda idag. Men det kanske blir ett sportarrangemang i framtiden och det är på god väg 

med tanke på att eh alla stora arrangemang. Men alla stora arrangemang idag grundar sig i 

botten på pengar och anledningen till att spelarna idag spelar är i huvudsak inte för ära över lag 

eller för prestation utan det är till syvende och sist för pengar. Sponsorerna kräva mycket mer 

direkt turn of investment än vid direkt branding, men det står och avväger. Det tippar snart över, 

men e-sport är idag ett PR arrangemang med spelinriktning för att det ska finansieras. Så kan 

man säga. Så äkta e-sport det är egentligen det som de gör i sina studentlägenheter där hemma 

så det ser vi inte. 

PR, kanske åt det kulturella hållet då eller bara marknadsföring?  

Ja för utan marknadsföring finns det ingen möjlighet att genomföra det eftersom det är så 

kostsamt att genomföra. Det är så mycket investeringar som måste göras så att det är ett moment 

22, ett tvåeggat svärd eller vad man ska säga. Sponsorerna behövs för att genomföra ett 
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evenemang, de krävs, eftersom det är så kostsamt att genomföra det samtidigt så har 

sponsorerna så pass stor maktutövning så att det är dom som styr idag. Så är det inte inom 

ordinarie sport, det anser jag inte riktigt, utan då är det etablerat och då är det ju tvärt om då är 

det ju liksom idrottsutövaren som mer, likheten  är ju där också, som på grund av sin prestation 

– men det handlar ju betydligt mer om vem du känner eller vad du vet. Men det är ju min 

reflektion.  

Det finns ju en ansökning om att e-sport ska bli klassat som sport hos internationella 

olympiska kommitten ehm så att det finns ju vissa som tycker det. 

Och har det kommit så långt så är det ju en sport, det är därför jag menar på at det på att det inte 

är där ännu, just idag är e-sport ett PR event men förhoppningen är att det blir en sport, men där 

är vi inte riktigt än. Eftersom det är kommersiella intressen som styr utvecklingen utan det för 

närvarande, det där blir bra för att summera det.  

Toppen, då kan vi släppa det. Så går vi över till King of Nordic. Vad är king of nordic och 

hur fungerar det?   

Det är e-sport för att det är ett kommersiellt event, hehe, och det är det faktiskt det ska jag inte 

sticka under stolen med. Det som skiljer KoN, konceptet är byggt på principen att det är 

kommersiellt finansierat men det har faktiskt ett hjärta och mål av guld. Det största problemet 

är att locka det kommersiella intresset att sponsra någonting när det inte finns någon känd 

personlighet bakom. Samtidigt så vill vi lyfta fram några nya talanger. Vi har gjort någonting 

som e-sporten generellt saknar. E-sporten har ju benägenheten att inte vara regionalt baserat- 

du heja på Hammarby Bajen eller vad det nu är för någonting för det är regionalt baserat. E-

sporten är det ju inte så, ja NiP de är från Landskrona, men det är ju inte så att Landskrona går 

man och huse för, de är ju inte från landskrona. Stockholmarna går ju inte man och huse för att 

heja på ett Stockholmslag även om man anser att Stockholm är hemorten, eller hemvisten för 

det. Och detta är ju en tjusning samtidigt som det är ett problem, det går ju att utöva det över 

hela klotet för att det inte har några fysiska begränsningar men det blir ju samtidigt en backfire 

på det för att du tappar den här regionala…. Så vad vi har gjort är att försöka återinföra litegrann 

utav det så att vi vi skapar en en geografisk anknytning dvs. att vi omvandlar lagen till att vara 

representanter för respektive nation. Så istället för att ”Gustavs görpojkar” som ingen har hört 

talas om så är det Sverige som man heja på och precis som vilket landslag som helst så är det 

ju inte samma spelare år för år utan de blir utbytta och det är ju samma sak här fast vi gör det 

på en veckovis basis. Så för att summera ihop det. Vårt mål är att lyfta fram nya talanger och 

det har vi lyckats väldigt väl med, vi ska vara en farmarliga men vi måste finansiera den och på 
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det sättet så har vi då dragit det till en kommersiell spets och det är ett långt jävla ämne som jag 

egentligen måste förklara lite enklare… För grunden till varför e-sporten ser ut som den gör 

som idag, och jag måste ta upp det här på något vänster så får du skriva ihop det på något bra 

sätt för det här rätt så intressant. Ehm… E-sport är regelmässigt i första hand framtaget för de 

som utövar det och då vill du som spelare i största möjliga mål spela så länge som möjligt, 

right? Så är det ju? Om du själv spelar en match med dina grabbar så vill du ju att det ska vara 

så länge som möjligt. Ur ett broadcast perspektiv så är det här ju raka motsatsen. Du vill ju ha 

lagom mycket och sen ska det slutas gärna när det är på topp. Ehmm… Du ser ju inte… En 

enkel parallell. I e-sport kan en match pågå dygn, rent teoretiskt för det finns ingen sudden 

death eller liknande. Utan det måste koras en vinnare och det är oändliga antal övertidsrundor 

och det finns ingen botten på det där så i teorin kan en match pågå hur länge som helst och ur 

ett broadcast perspektiv så är ju detta totalt omöjligt. Så… Men så ser det ut och det är därför 

som regelverket är litegrann baserat på det, för man har aldrig tagit hänsyn till varken TV eller 

åskådare eller någonting utan man har bara tagit hänsyn till dom som är utövare och det här är 

ganska viktigt. Så vad vi då har gjort dessutom bortsett från den nationella anknytning är att vi 

har dragit det till den absoluta spetsen ur ett broadcastingperspektiv så vi garanterar att 

matcherna aldrig kan bli längre än den timme, det är omöjligt och det är vi helt unika på. Och 

just inom just den genren CS så har vi gjort så att det är en övertidsrunda och sen är det då en 

s.k. knivrunda. Då blid det ett automatiskt avslut så det kan aldrig bli jämnt efter det här. 

Dessutom spelar vi bara bäst av en så att det är lite orättvist, det är lite mycket slumpfaktor på 

det. Och det har vi gjort för att när vi har lyckats etablera det formatet så kanske vi kan mötas 

mitt emellan och det enda sättet för oss att få in det formatet är ju naturligtvis att inte hoppa på 

elitnivå för de tvärvägrar ju utan de vill använda de regler som vi etablerade för 5,6 år sedan, 

som är som golfregler från 1800 talet, utan att ta hänsyn till det så att… ja… Regelmässiga 

punkten där är väldigt viktig att ta fram för den är också motpunkten till varför TV inte kommer 

plocka upp det i den mån som man önskar att den hade gjort för det är för osäkert. 

Tidsmässigt?  

Ja, TV bygger på tidsblock så är det bara. I fotboll så… Ja det blev en övertid, ja okej då har vi 

planerat in så vi kan skjuta fram en programpunkt 15 minuter eller 20 minuter eller en 

halvtimmar eller vad det fan nu kan ta va. Men det finns ingen TV kanal i världen som skulle 

säga, ja men vi kan sända 4 timmar extra va. Så den punkten är jätteviktig att belysa, regelverket 

är skapt för spelare. Och i första hand så grundar det sig då på att min vill ju ha så mycket som 

möjligt ut utav det, man har inte tagit hänsyn till media. Och alla andra sporter kompromissar 
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ju årligen, det är ju bara att titta på fotboll; vi ska ha golden goal, vi ska inte ha golden goal. 

Ishockey; det ska vara sudden death sedan straffar. Alltså man har ju putsar det här, vart år för 

att ta upp och putsa det här för att ta upp ett format som kompromissar mellan det mediala och 

åskådare och utövare så att eh.. ja.  

Det är det som särskiljer King of Nordic från andra?  

Det är de två punkterna som särskiljer oss i stort, dels att vi gör det är att vi uteslutande i ett 

broadcastingperspektiv och då har vi dragit det till sin ytterlighet för att liksom försöka, om 

någon sång längre fram försöka mötas, vi är lite på ett sånt här korsriddartåg det är klart vi ska 

lyfta fram talanger och det är jätteviktigt, annars föds inget nytt och byggs upp utan då stagnerar 

det och sen så dör det naturligtvis. Sen så och då att vi har försökt lägga in en mer geografiskt 

anknytning så det är ju klart att vi har tagit influenser från sporten och refererat över absolut, 

det har vi gjort.  

Spännande. 

Det blev ett lite långt utlägg där, men du får försöka skriva ihop det för att den punkten är 

jätteviktig där med regelverket för den förbiser de flesta, dom tänker inte riktigt så att juste nu 

har de satt sig ner och skrivit reglerna och det har ju inte förändrats sedan länge. Spelare vill 

spela länge.  

Ja det märker man ju när man kollar på e-sport att tiderna som är utsatta hålls nästan 

aldrig, om man kollar på ett speciellt lag som spelar.  

Här är en punkt som vi verkligen stoltserar med: Den längsta förlängningen vi haft på KoN är 

på 8 minuter.  

Den är unik, i den här branschen. 

Och det är också en sån som vi har satt en disciplin att vi har en stenhårt åtgärd på delay att det 

bli automatisk walk over på en delay som är längre än 12 minuter. Och det står i reglerna.  

Finns reglerna att hitta någonstans?  

Aja förfan, vi skickar dom till dig.  

Då ska vi se 

Ja det blev lite utsävande men jag ska försöka korta ner det, det blir sånna svåra frågor, tunga 

puckar. 
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Hur ser organisationens struktur ut? Då menar jag, hur fungerar samarbetet mellan 

andra nordiska och så.  

Om vi börjar med strukturen för esen så. Precis som all annan media så säkrar vi ju formatet 

genom att vi äger formatet, så det är ju en trygghet och det ger ju.  

[Person kommer in i rummet] 

Okej okej, så vi äger formatet. Men samtidigt så är vi ju inte intresserade av att vara 

turneringsföretag, förbund entitet eller sådär så det har vi då outsourcat till nationella partners 

som då istället… Det blir ett symbios där dom handhar de lokala kvalificeringarna för att vaska 

fram de loka representanterna åt oss och de får ju de också ett mervärde för då har dom en 

turnering som folk vill ställa upp i. Så det blir ju bra för alla, win win win win. Eh… Så ser det 

ut organisatoriskt, för king of nordic. Och KoN är i sig en produkt som Esen äger och det 

handlar inte om.  Esem skulle ju helt enkelt kunna sälja produkten till ett helt annat bolag och 

de betalar bra med stålar men det säkerstället naturligtvis… För det är mycket tjafs om licenser 

om att sända här och sända där och så… Ja så är det…  

Jag förstår, och ja, då har ni ett samarbete med publiclir och du svarade på varför lite 

där för att de har mycket medlemmar?  

Nja, det har dom ju, men det är inte så relevant för oss. Det är ganska orelevant, vi tar ju bara 

hand om finalerna. Vi arrangerar ju inte turneringen eller kvalet utan det överlåter vi till dom 

som är experter och duktiga på det dom håller ju kvalet hela tiden. Så det är ju en strategisk 

partner, men det blir ju en symbios. Vi drar ju fler medlemmar till dom samtidigt som vi slipper 

ha hand om det jobbet.  

Finns det någon genomgående, för att dom här organisationern är ju ideella eller vad dom 

nu är, i de olika nordiska länderna. Dom jobbar ju också med king of nordic. Men har 

dessa ideella organisationer något samarbete emellan? Har dom samma regler för kvalen 

och så?  

Varje partner har fritt eget totalt fria händer på hur de vill att turneringen ska se ut dom har 

hundra procent styrande för hur formatet ser ut för sitt kval och hur dom vill sätta det. Norge 

till exempel i början, hade inte kapacitet dom gick bara ut och invitea tre lag och tyckte dom tre 

var intresserade och det var dom tre som fick representera norge. Och det var helt okej, vi ställer 

inga krav alls på dom utan det ahr varit helt och hållet upp till dom. Dom äger rättigheterna 

eller vad man ska säga att få lov att vara officiella kvalpartners och varje gång vi sitter och 

preseterar ”Vill du också vara med och pröva dina styrkor här då ska du gå till, Från sverige 
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ska du gå till publiclir och från danmark ska du gå till [ohörbart mummel] osv. Så där blir det 

ju att vi trycker ut trafiken mot dom, så att jag vi är inte intresserade av den trafiken. Vi är ju 

såklart intresserade av att så många som möjligt är med, självklart, men det gagnar inte oss 

varken kommersiellt, det gagnar oss PR mässigt men inte kommersiellt. I och med att vi har 

regionsbaserat så är det viktigt att du inte kan inneha ett lag med en annan nationalitet. Det är 

bara Danskar, bara svenskar osv. Det ända vi har lyft på där är att dom måste inte skicka in sina 

passuppgifter, utan om man har ett personnummer och om man är verksam eller bosatt i det 

landet, ett skattenummer eller vad man nu ska kalla det för. För det handlar om när vi gör 

prisutdelningen så måste dom har ett skattenummer från det landet, för vi ska ju skatta för det. 

Så det kan ju vara en finne som studerar i danmark, och då har dom ju fått ett danskt 

CPRnummer naturligtvis för att kladda med skatt och allt vad det nu är för med där. Och då kan 

dom naturligtvis representera danmark i det fallet, exempelvis. Ja eller finne… Det kan vara 

vem som helst från hela världen egentligen men vi har inte satt nationalitetsbegränsningen som 

att du måste vara infödd med pass och allt utan åtminstone måste du vara taxerings, 

skattemässigt, verksam i det landet. Så, det blir jävligt rörigt men.  

Som du tävlar för men sen kan du byta då? 

Ja självklart, så det är en lite gråzon. Men det är för att vi inte ska låsa ute studenter eller vilka 

det kan vara.  

Vad har ni för målgrupp?  

Oj, Eh… Det borde varit en lätt fråga men den där var faktiskt ganska tuff. 

Det kanske är lättare att svara på vilka ni faktiskt når ut till?  

Ja, det vet vi ju och det är från 12 till 50 både männ och kvinnor. Jo men det finns ett bra svar 

på det. Vår målgrupp är den bredare massan, det är vår målgrupp och det är därför formatet 

mycket består och ser ut som det gör och det är därför ordet entertainment är inskrivet i 

bolagsnamnet. Och det är att utåt sett för våra tittare så blir det mycket show av det och vi 

breddar innehållet för att nå ut till en bredare massa. Sedan är det hela tiden återkoppling det 

den här tanken med broadcast att vi måste nå fler, det är väldigt många som utövar e-sport och 

dom följer matcherna och det är dom som bettar massorna. Men hur ska vi nå ut till oscars 

mamma som inte vet vad fan det här är för någonting men som tänker att fan det där var ju 

riktigt roligt va. Så kan hon faktiskt tänka att hon faktiskt vill titta på det här då med sin son 

eller med sin bror eller vad det nu ärför någonting. Det är nog den ultimata målgruppen som vi 

vill försöka nå till. Sen hur långt vi lyckas, jag vill ju påstå at vi lyckas bättre än dom flesta tack 
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vare att vi har det formatet. Sen ska det dock inte förglömmas att bakom alltihop så är det 

stenseriöst. Mathmässigt kan det framstå som flamsigt och att vi ger en show utåt sett men 

bakom det här så har vi oberoende administratörer så det är dop dead serious. Vi tar det jävligt 

allvarligt för dom utövningsdeltagarna som är med. Det är väldigt viktigt att poängtera. Men 

den bredare massan, jävligt vitt begrepp men id etta sammanhang är det ett jävligt smalt 

begrepp.  

Jag förstår, det är inte den vanliga typen av e-sortstittare då?  

Jo men dom kommer ju också, men antingen hatar dom det eller så älskar dom det. Antingen 

tycker dom att vi tar det för oseriöst eller så tycker dom det är roligt. Så är det ju med all sport, 

vissa älskar golf vissa hatar golf så är det ju. Men vi skiljer oss klart markan från den här 

seriösiteten som man är van vid. Det är långt ifrån där.  

Spännande, vad har ni för inkomstkällor, sponsorer var du inne på?  

Det är faktiskt uteslutande… Sponsorer är engetligen fel, ja du, blir ju tvungen alla kalla dom 

för det, men vi säljer ju egentligen reklam, kallar man dom då egentligen för sponsorer då? 

Sammarbetespartners, strategiska partners, jaa…. Dom är ju sponsorer naturligtvis men men vi 

säljer ju ett helt paktet. Ja men det är ju klart, vi får väll kalla dom för sponsorer ja.  

Vad ger ni tillbaka till sponsorerna, vad har ni för…vad heter det… motprestationer?  

[Person kommer in i rummet] 

Ja, vad fan var frågan nu igen?  

Motprestation till sponsorer.  

Motprestationer till sponsorerna! Precis egentligen som vilket tv-bolag som helst Tv-reklam, 

exponering, branding, fast vi drar det till sin spets vi har ju återigen. Vi har ju broadcast det 

kommersiella intresset av det så våra sponsorer samarbetspartners kalla dom vad fan du vill. Vi 

horar oss ju riktigt på alla sätt vi kan så vi är ju betydligt med proaktiva och betydligt med 

uppfinningsrika och vi försöker inte ge det här skenet med att vi det är bara en liten blink där i 

hörnan som knappt syns, vi gör ett aktivt samarbete som söker få spridning på sociala medier, 

twitter och alla kanaler vi kan hjälpas ut att branda ut våra sponsorer och partners på i mycket 

större utsträckning än andra tror jag och det har häng ihop lite med gimmicken eller nischen att 

vi gör det medvetet. För vi gör det till sån extent.. Normalt sett vad som händer när det kommer 

en reklamsnutt i den här genren på ett stort event eller en stor major så börjar publiken alltid 

skrika ”sell out” ”sell out” vilket är lite komiskt naturligtvis för att någon måste ju betala för 
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kalaset. Men då gör vi det till den nivån att det finns inte plats för någon ”sell out”  utan det är 

bara reklam, det är sell out redan från första sekund till slutet. 

Det ser man lite i loggan.  

Det har blivit en del av… Det är strategiskt rätt alltså, det har vi medvetet gjort, ett val att 

överexponera det. Det är inte subtilt, det är verkligen… Det blir lite komiskt faktiskt i slutändan.  

Finns det några andra sätt som man kan se att man kan exponera företag som skiljer 

kanske e-sporten från traditionell tv och media.  

Interaktionen, i första hand… ehm…. Ja det är näst intill uteslutande interaktionen, där är den 

stora styrkan med lite mindre produktioner från gammal media. Dom är lite trögare i det här. 

Spontanitet, interaktion, återkoppling. Självklart, en reklambyrå kan ju göra en kampanj och 

sen kan dom sända ut det via ett medium va, fast vi gör ju fem, sex, sju, åtta, tio sådana varje 

vecka och det är ju olika grejer hela tiden. Vi petar lite överallt på myrstacken och ser var det 

kommer ut så att säga. Så vi kanske inte är strategiskt en tråkigt rättidigt plan utan vi skjuter 

litegrann från höften i olika vinklar och ser var det fastnar. Ibland fastnar det och ibland inte. 

Men jag tror att där är den största differensen mot andra medium, just interaktionen, vi 

eftersträvar väldigt mycket interaktion på alla möjligt sätt. Det kan vara, ett praktiskt exempel: 

Vi hade en utlottning, på ett antal säsonger sedan tillsammans med BQuite, och det här är ju 

inget nytt under solen men vi gjorde det, vi hade inte riktigt lagt upp planen för det just då utan 

det kom mer eller mindre under sändningen och då sa vi att ”Vi ska lotta ut det har chassit och 

då vill vi att ni Twittrar en slogan med oss med Bquite i” Och dom fick ju in ofantligt mycket 

material som vi sedan överlämnade till dom, sedan plockade vi ut en vinnare som vi tyckte var 

bra. Då blev det en dubbelkoppling, och återigen det är ju inget nytt under solen, men det här 

är ett bra exempel på hur vi har gjort. Dels har vi lyft upp alla bidragen i streamen och dom har 

naturligtvis också spridits i de sociala medierna och då alltså i Twitter flödena, plus att kunde i 

sin tur har fått en återkoppling i form av en en liten raditionsvinst av det som kom ut utöver 

detta. Det kanske är lite unikt, att vi lyfter upp twitterna i livesändningarna. Det gör väl iofs 

SVT också till och från…  

Jag tänker att, spelare kan ju till exempel ändra sina nicknames till att heta Lucas och 

sen då Qpad efteråt och det kan man ju säga är en unik plats för marknadsföring. Kan 

man säga att det finns flera såna unika platser för marknadsföring inom e-sporten?  
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Där är ju ett typexempel ju, sen är det upp till arrangören om dom vill tillåta det eller ej. Vi har 

inte sagt någonting om det så länge det inte står något i deras nicknames som är…. Eh… 

offended? 

Kränkande 

Tack, haha, det är så ibland. Där är ett riktigt bra typexempel och likadant inne i spelservrarna 

så finns det en liten reklamplats som ligger precis på höger sida där man kan lägga in en 

transparent bild, vad man vill. Och ofta är det arrangören som bestämmer. Vi har ju då tagit vår 

samarbetspartner som hjälper oss med servrarna som heter Swedish oats. Där en sån unik spot, 

det finns ju bra i e-sport och det syns ju bara i spelet när du tittar som åskådare på när någon 

spelar.  

Man kan integrera med interface:et i spelet.  

Precis, till viss mån, det är ju upp till spelet och CS ligger ju långt fram där. Den som har servern 

fysiskt kan styra i konfigurationen vad som ska styras där. Inte spelarna, inte lagen utan den 

som har servern, den som hostar.  

Spännande, då ska vi se, om vi tittar på era konkurrenter, för king of nordic. 

På ett sätt har vi inga konkurrenter, med det är ganska dumt och naivt att säga, för att vårt format 

skiljer sig så mycket ifrån alla andras gör. Så på det sättet har vi ingen konkurrens, det är ingen 

som konkurrerar med något snarlikt där man lägger tonvikt, jo eller i så fall är det streamers 

hemma som är våra konkurrenter i de fallen. För att där bygger det på Entertainment i det, men 

då är det inget kommersiellt intresse i bakgrunden. Eh… Inferno online, Clutch, MTG, 

Dreamhack, Det är ju egentligen dom. Eller ja, ESL och PGL. Men som du ser så hoppar du ju 

upp ett snäpp rätt så fort så att säga. Jag tror inte att det finns så många som har dom resurserna 

som vi har, som har en studio och allt vad det nu är för någonting. Både fragbite masters och 

dreamhack har ju producerats av den här studion. Ja, vi har konkurrenter men dom 

konkurrenterna är så stora så vi konkurrerar inte på samma plan. Dom har mycket större 

tittarbasis än vad vi har men dom har mycket, mycket större omkostnader än vad vi har. 

Prispengar och dom måste attrahera och fightas om de största lagen osv.  

Ni riktar in er mot dom större lagen?  

Nope, över huvud taget inte. Ingenstans. Vi har inget invite system vi har inga gräddfiler utan 

vem som helst kan komma och spela. Det är väl kanske det som har gjort att konceptet har blivit 

så populärt och stor i sig. Alla har den här känslan att… Med lite rå träning så har vi faktiskt en 
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teoretisk shot. Jag tror att gemene person hemma känner att dom inte tycker att det är realistiskt 

att dom ska spela en major mot nip eller fnatic eller så men här blir det ju det. Ibland är det så 

att ett lag trillar in på ett bananskal och kommer vidare från kvalet. Sen kanske dom har jävligt 

otur i finalen och åker på extremdäng där va. Men då har dom alla fall haft den där kittlande 

känslan att dom iaf har en chans, jag har också en möjlighet att vara med. Det ska inte glömmas 

bort att räknat till antalet deltagare lag, så är det här faktiskt världens största turnering, för att 

räknar du med att vi varje vecka håller i snitt 40 lag per nation så håller vi 120 lag som är med 

i veckan och sedan gånger 5 personer som är med i varje lag så kan du se hur många personer 

som är involverade veckovis. Det är en rätt så pessimistiskt siffra jag har tagit. Ibland har 

Sverige 140 tävlande på en vecka liksom.  

Och då är det bara ett spel än så länge då?  

 

Ja gud! Så sett på det sättet är det sjukt stort ju!  

Men vad har ni för tittarbasis? 

Som bäst, nu i fredags var det all time high så tangerade vi 100 000 unika tittare på en kväll och 

då är det 4-5 timmars programshow. Var och en spenderar 45 minuter. Det är jävligt mycket.  

Jag har ju jobbat på postkodlotteriet och dom har ju runt 1 miljon tittare på 

postkodmiljonären och ni har en tiondel av ett sånt program det är imponerande. 

Men sen är det svårt att… Deras mätning… Vi har ju faktiskt mätning, på postkodmiljonären 

så är det en teoretisk mätning som är gjort efter efterfrågan. 

Men det kanske är fördelen att köra över nätet att ni kan få dom där direkta siffrorna?  

För och nackdel eftersom du inte kan manipulera de faktiska siffrona. Sponsorena vill ha 

resultat och dom kan ställa mer krav. Du kan inte gömma dig bakom siffrorna. Nåväl, det är på 

gott och ont. Vi snittar nog på.  

Vem är er största sponsor?  

Samsung. 

Det ser ut som att det är Qpad?  

Samsumg!  

[rickard begär att följande avsnitt inte tas med] 

Hur funkar samarbetet med Twitch?  
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Vi har varit dåliga på att göra uppföljningar från Twitch. Vi har inte krävt någonting, utan det 

är snarare Twitch som kräver och kräver och kräver. Det är ju som med allting, jantelagen du 

vet, alla andra har ju säkert ett bättre avtal än vad vi har och är inte låsta till exklusiviteten. Det 

är ju så idag att dom äger ju faktiskt 24 timmars exklusivitet, vi får ju en liten skvätt från Twitch 

då men i och med att vi inte själv pressar fram reklamen då. Det blir ju alltid en start-up-reklam 

när dom starta streamen men det är bara en symbolisk summa. Det är en myt som man nog 

måste plocka bort. Ja dom stora aktörerna som drar 100 000 tittare samtidigt, då kanske vi kan 

börja snacka. Men för våra det är det små summor. Ja, vi kan köpa kanske ett flak öl eller så för 

det, två gånger i månaden och det är vad som kommer ut från det. Det är ju samma sak där med 

privata streamers, man tror det att: Oh 400 som subscribar, nej det är donationer som får den 

karusellen att gå runt så att säga. Ja Twitch tjänar jävligt bra med pengar, men dom lämnar 

knapp 30 %. Ja, vi har varit dåligt, vi borde ta hand om vårt Twitchavtal och ta upp fighten. Vi 

har inte orkat eller haft tid eller haft en jurist som har tagit fighten.  

Men ni har partnerskapsavtals? 

Oja, vi har nog fem stycken. En jävla massa kanaler. Som vi använder och inte använder. Från 

början var det för den tekniska plattformen. Det krävs ett partnerskapsavtal för att få en 

transcoding-funktion där man kan få olika mängder kvalitet plus att man får lov att trycka en 

liten högre kvalitet, så det var mest av tekniska skäl som vi var tvungna att ville få till stånd ett 

partneravtal.  

Precis, för då måste man uppfylla vissa kriterier och så innan man kan få 

partnerskapsavtal då?  

It’s not about what you know it’s about who you know. Vi uppfyllde ju inga av dom kriterierna 

och lustigt nog fick vi fem partnerskapsavtal samma dag och då hade vi inte ens börjat sända 

så att… Det handlar alltid om… Men där kan man säga att vi fick tillbaka lite return of 

investment från Qpad.  

Jag förstår, det är kul att höra hur det funkar med Twitch och så…  

Hela världen funkar väl iofs så. Med rätt kontakter kan man komma jävligt långt! 

Nu ska vi se, juste, hur funkar det med att streama spel och rättigheter och så där. Får 

man streama vilket spel man vill eller hur gör ni med det? Har ni rättigheter att sända 

vilket spel ni vill, går ni igenom avtalen för spelen?   

[person kommer in i rummet] 
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Ja, hur gör ni med rättigheterna till spelet?  

Så vad det ja, ehm.. Det där är en väldigt kittlande fråga som jag inte vet om jag kan svara på, 

men jag vette fan om ens speltillverkarna själva. Om vi tittar på det rent tekniskt sett så; Du har 

köpt en produkt som du genererar ett utseende på, vem äger då… Copywrighten på det som 

genereras? Det är ju inget skapat grafiskt verk utan det är ju du som skapar det grafiska verket 

genom att köra ditt program. Precis som att du skapar någonting i photoshop så är det ju inte 

photoshop som äger rättigheterna till det. 

[Person kommer in i rummet] 

Så det här är faktiskt väldigt intressant som du säkert skulle kunna göra en hel avhandling på. 

Jag vill ju då påstå att i och med att jag då skapar det, förvisso med deras motor självklar ju, 

men det fanns ju inte där innan utan det är ju just då vid det ögonblicket. Då anser ju jag att jag 

har rättigheten att göra vad jag vill med mitt skapade material får vi ju utgå från i alla fall. Så 

men det utgångspunkten så är det ju bara den personen som där det liksom tillverkas som kan 

äga rättigheterna naturligtvis. Sen så kan det kanske vara såhär, det är ju en aspekt utav det, då 

har jag ju skala bort alla speltillverkarna från det. Sen ser jag inte att dom har något rätt att neka 

eller claima eller någotting. Sen om det håller i rätten eller inte det vette fan eller så. Hehe. 

Nummer två, det är nästa aspekt om det är i en turnering då blir det mer spännande naturligtvis. 

Äger då turnerings arrangör? Arrangören kan ju ställa vilka krav han vill, då förmodar jag att 

dom kan ställa ett krav som håller legalt. Att dom förhindrar folk från att göra ytterliggare 

broadcast på det, eller hoppa in och spectatea och broadcasta på det eller hur jag nu ska uttrycka 

mig. Om det håller rättsligt det vette fan. Oftast är det ju så här, vad vi gör, det är inte för att vi 

vill förhindra. Men vi vill inte att tusen pers ska hoppa på och spectatea samma server så att 

servern backar ihop så vi har ju förhindrat folk från att spectatea direkt i spelet. Det är bara vi 

som kommer åt där.  

Så ingen kan spectatea från klienten.  

[Rickards telefon ringer] 

Nä men just det, i klienten 

Ja, det har vi inte gjort för att utesluta någon iofs för våran det så är det ännu bättre om någon 

kommer åt det så att säga. Utan vi har gjort det av en rädsla att tekniken inte pallar med det. Så 

det är av den anledningen vi har begränsat det. Så det är bara våra kamreramän och dom som 

castar det.  Däremot har vi haft folk som spelar som i sin tur har streamat den bilden och det…. 

Har vi rätt att neka det om vi skulle vilja? Vad vet jag. Men mot spelutvecklarna vidhåller jag 
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att, iom att det inte är något som är prefabricerat så anser jag… men det här tillverkas ju av dig 

och där, spelet i sig anser jag är ett verktyg. Det är så jag ser det, rent juridiskt.  

Ni använder ju motorn. Vi kan sätta stopp där. 

Jaha. 
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Bilaga 2. Transkribering Intervju med Magnus Jonsson, Svenska e-

sportsföreningen, 2016-03-24 
 

Om du bara kan börja med att berätta lite vad du har för engagemang i, inom e-sport?  

Okej, ja, jag är då ordförande i svenska e-sportsföreningen som väll har som syfte och mål att 

bli ett rikstäckande förbund för e-sporten, vi är inte där idag men det är det vi jobbar mot. Sen 

är jag dessutom styrelseledamot i internationella e-sportsförbundet som väl har samma 

ambitioner fast på en internationell arena då.  

mm… Eh… jättebra, det är precis därför som jag har valt att intervjua dig. Ehm.. Vad, 

om du får beskriva själv så vad är e-sport?  

Eh… e-sport enligt vår definition då och min definition också då är att så fort du kan tävla mot 

en annan person inom någon form av data eller tv-spel så anser vi att det är e-sport.  

Okej, eh… Ska se…. Och du berättade lite snabbt om svenska e-sportsföreningen och 

liksom målet för den. Vad eh.. vad har, kan du berätta lite mer ingående om hur 

föreningen liksom jobbar för att nå upp till de här målen?  

Ja, föreningens liksom dagliga arbete har ändrats rätt mycket från det att den grundade till vad 

vi gör idag för att e-sporten har ändrats och vi ser annorlunda behov nu än vad vi såg då. Men 

det som är egentligen är grund idén som väl legat, ja, alltid legat med är att bygga en stabil 

plattform som e-sporten i Sverige kan bygga på och den plattformen består ju då av ett 

gemensamt ja, vet inte hur man ska säga men ett gemensamt reglemente men en gemensam 

förståelse för hur spelare, domare, turneringsadministratörer, turneringsorganisationer, lag hur 

man ska förhålla sig till varandra. Och idag då så jobbar vi mer mot domare och spelare så vi 

har tagit fram en domarutbildning och nu håller vi även på att implementera en spelarlicens då.  

mm.. ehm de här domarutbildningen du pratar om är det tanken att den ska gälla endast 

för turneringar om är jag men där SeSF är arrangörer eller är tanken att den ska gälla 

för alla som finns i branschen då i Sverige?  

SeSF arrangerar väldigt få turneringar själva utan det här är en tjänst som vi erbjuder till olika 

LAN eller andra turneringsarrangörer att egentligen höja lägsta nivån hos alla domare så att när 

man kommer till en tävling som spelare så om man då vet att ja, alla de här domarna är utbildade 

av sesf då vet vi att det är en bra nivå på det här.   

Är det några större organisationer som har använt sig av den här tjänsten?  
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Vi har Birdie som är Sveriges äldsta LAN och ett av de största, i Uppsala då. Sen har vi även 

NärCon som är ett annat större LAN i Linköping då. Sen har vi utbildat en del domare på 

dreamhack också men det gör vi inte idag.  

 

Okej, varför upphörde det? Är det någon speciell anledningen till varför de inte använder 

sig av er längre?  

Eh…  nu blir det lite spekulation här men delvis så är det ju att Dreamhack har en mycket mer 

internationell arena som de jobbar på. Och även om det inte ställer lika mycket, eller… så olika 

krav på domarna så är det lite olika krav på spelarna så är det ju lite… I Sverige kan vi till 

exempel kräva att spelarna är licensierade och då vet domarna att de här spelarna vet vad som 

gäller men det kan man inte riktigt göra på en internationell arena för att vi kan till exempel inte 

licensera spelare från Tyskland till exempel. Sen så är det lite andra krav på att ha en 

internationell turnering och på att ha en Svensk turnering.  

När du säger krav, vad tänker du då på för typ av krav?  

Ja, delvis så blir ju tävlingarna mycket större, det är mer prestige, det kan vara mycket mer 

prispengar men också så är ju också de lagen och de spelarna som kommer du ofta liksom de 

har spelat mycket turneringar de vet hur saker går till så det behöver inte riktigt vad ska man 

säga det är väl lite som att jämföra med om du dömer, om du tar fotboll: som att döma 

allsvenskan mot att döma division fem, det ställs olika krav på hur vilka situationer som kan 

uppstå och hur du ska hantera dom. 

Okej, men har… Jag tänker nu eftersom du också har ett engagemang med 

internationella förbundet. Har de någon typ av koppling gör de samma typ av 

domarlicenser eller, internationellt sett finns det något organ som jobbat mot den 

internationella liksom de högre divisionerna?   

Det pratas om sådana initiativ som man vill komma igång med men som vi inte har idag. Utan 

det ligger mer på nationell nivå. Som då är att när internationella e-sportsförbundets turneringar 

arrangeras så är det i ett land och då är det det landets domare som ansvarar för att de som är 

med på turneringen som är välutbildade.  

Okej.  

Men det finns inget generellt utanför internationelle e-sportsförbundet, det finns inget liksom. 

Inget organ som styr vad Dreamhack eller MLG eller vad ESL har för domare. Det finns inte.  
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Nej utan det är upp till arrangörerna själva då eller?   

Ja 

Och kraven ställs då kanske främst av då, som du sa, spelarna och då?  

Ja alltså det, precis det finns ju lite, delvis så vill, spelarna vill ju förstå ha en så rättvis och 

smärtfri turnering som möjligt och arrangörerna vill ju att turneringen ska flyta på, vi ska inte 

har förseningar och vi vill inte ha några rubriker om saker som har gått fel i olika e-sportsmedia 

och där emellan är ju då domarna de som håller i de trådarna  och ser till så att turneringen hålls 

rättvist men också så att turneringen hålls på ett smidigt sätt så att scheman kan hållas och så 

vidare.  

Eh så det är ja, okej. Mmm… Bra då tror jag vi kan släppa den delen men om vi tittar 

lite framåt då för svenska e-sportsförbundet vad eh… vilka utmaningar står ni inför 

liksom? 

Okej, först vill jag bara poängtera att vi är svenska e-sportsföreningen och inte förbundet. Men, 

vi har väll en stor utmaning i hur vi faktiskt ska växa. Vi har ju en förbandsstruktur, så fort vi 

har haft årsmöte och röstat igenom det förslaget då har vi en förbundsstruktur och vi kan agera 

förbund men i och med att vi inte är tillräckligt stora så kan inte vi så att säga föra e-

sportssveriges talan på det sättet så en utmaning är faktiskt att bli den organisationen som så 

många som möjligt kan lite på och så många som möjligt kan ställa sig bakom och säga: 

Svenska e-sportsföreningen, eller då e-sportsförbundet, kan ta hand om det här. Både spelare 

och organisatörer att de litar på oss. Sen organisatoriskt har vi en fråga som vi får ja, i alla fall 

en gång i veckan och det är e-sportens godkännande som idrott och det vill säga 

riksidrottsförbundet då. Där har vi ju en stor utmaning och det är delvis om e-sporten ska söka 

om medlemskap i riksidrottsförbundet och då hur det ska gå till. 

För vad är utmaningen där?  

Där är utmaningen först att vi måste vi en större organisation, vi behöver fler medlemmar helt 

enkelt. Sen är det ju, är den stora frågan är ju at få de andra medlemmarna i riksidrottsförbundet 

att anse att e-sport är en idrott. Sedan finn också detaljer som man egentligen kan komma runt 

om man vill och det har att göra med att i traditionell idrott så är allting geografiskt uppdelat så 

att om jag spelar innebandy i min hemkommun så spelar jag i ett lag i den kommunen som är 

ansluten till ett geografiskt distrikt som är anslutet till riksidrottsförbundet medan i e-sporten så 

finns det ingen geografisk anknytningspunkt så. Så jag kan ju spela i samma lag som om jag 

bor i Stockholm kan jag spela tillsammans med någon i Göteborg eller Malmö eller Kiruna och 



91 
 

då. Det blir ju så ologisk om det här laget skulle ha hemvist i Stockholm och vi vet inte riktigt 

säkra på att det passar e-sporten.  

Och det är i så fall ett krav då för Riksidrottsförbundet?  

Eh… Ja de har krav på att det ska vara geografiskt uppdela för att det är så traditionella idrotter 

arbetar bäst. Riksidrottsförbundet får pengar som sen går ner i distrikten som sen används i 

klubbarna för klubbarna men så skulle det inte riktigt fungera för e-sporten.  

Just… Just det… Ska se om jag tänkte på någonting mera om det där… Om just 

riksidrottsförbundet. Nej det var nog inte någonting mer. Jag sitter och läser lite om 

målen för Svenska föreningen och det står någonting om grundläggande verktyg för 

sponsorrekrytering och bidragsansökningar, har ni tagit fram några såna verktyg och i 

så fall vilka?  

Nej det har vi inte gjort.  

Okej. Nej då tror jag inte att det var så mycket mer frågor om Svenska föreningen. Du 

skickade ju stadgarna, men det har inte gått igenom än.  

Nej de har gått igenom första läsningen.  

Så det är en.  

Ett årsmöte till. 

Och när är det, är det planerat snart eller?  

Eh… Det är inte fastställt något datum men det ligger på två andra i styrelsen att arrangera det 

så snart som möjligt.  

Okej, jättebra. Men då tänkte jag att vi kan hopa över till internationella och det är 

förbundet?  

Ja precis.  

Om ja, vi har ju redan varit inne på det men kan du bara berätta lite hur internationella 

e-sportsförbundet funkar och ja, deras mål.  

Okej, ehm… internationella e-sportsförbundet är ju en paraplyorganisation för organisationer 

likt SeSF  då antingen är eller försöker bli en riksidrottsorganisation för i sitt land. Så IeSF 

[internationella e-sportsförbundet] handlar framförallt om att ta hand om sina medlemmar och 

stötta dom i vad man nu kan stötta dom, främja samarbete i de här organisationerna men sen 

också på en global scen ge e-sporten legitimitet. Till exempel så finns det, så har man skickat 
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en ansökan till SportAccord som är man kan säga internationella Riksidrottsförbundet, där till 

exempel FIFA och Internationella friidrottsförbundet och så där dom är medlemmar i 

sportaccord. Det finns en ansöka in dit men den ligger på is för det är inte tillräckligt många 

nationella organisationer, eller nationella länder där e-sporten är erkänd som sport.  

Okej så att enligt sportaccord måste länderna i första hand erkänna e-sporten som sport 

innan de kan göra det?  

Precis tillräckligt många länder måste göra det.  

Okej så att det ligger och väntar där.  

Ja, exakt siffra vet jag inte där men jag vet att det ligger och väntar.  

Okej, men har e-sport erkänts som sport i vissa länder och det du i så fall hur många 

länder och vilka?  

Ja i Europa så är det bara Ryssland men jag vet att i Rumänien så närmar man sig bra sen 

Danmark var på väg, ganska långt men jag vet inte, jag har inte hört så mycket därifrån på 

senaste så jag vet inte riktigt hur det går för dom. I övrigt så är det i Asien så är det fler länder, 

Sydostasien, Korea framförallt men även Kina Vietnam Kambodja och sen i Afrika så är det 

Sydafrika som har kommit väldigt långt och där var det flera länder kring Sydafrika då… 

Namibia tro jag var också. Sen vet jag att man jobbar på det även i Argentina och Brasilien i 

Sydamerika men jag vet inte hur det går för dom.  

Och i Nordamerika?  

I Nordamerika har vi inga medlemmar men jag tror inte att de är liksom godkända… Men det 

finns inga organisationer där som kan vara förbund.  

Och finns det några andra sådana här erkännande som IeSF har ansökt om?  

Ja, man, vi har inte skicka in någon officiell ansöka men vi jobbar även mot IOK alltså 

internationella olympiska kommittén för där är det också fler länder där e-sporten är invald i 

landets nationella olympiska kommitté till exempel Korea och Sydafrika. Men sen är 

ansökningen som vi har gjort och som också då är godkänd är att IeSF är medlemmar i WADA 

alltså anti-dopingorganisationen och sen har vi samarbete med internationella 

friidrottsförbundet också.    

Hur ser det samarbetet ut?  
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Eh… Det samarbetet ser ut… Vi ska se om vi kan hitt den länken.[Magnus slår i någonting på 

sitt skrivbord] Oj. Nu ska vi se. Internationella idrottsförbundet har ett program som heter 

”better world”. Där man då jobbar med globala frågor, jag ska skicka länken här. Där man 

egentligen plockar med IeSF för man ser att e-sporten har en väldigt potential för att nå unga.  

För att man vill promotea det här programmet mot unga.  

Okej, eh… Jättebra med länken där. Om vi återgår till de här erkännandena från 

sportaccord och IOK. Vad skulle ett sånt erkännande innebära på en internationell nivå 

och på en nationell nivå? 

Om vi pratar om SportAccord så skulle det inte innebära jättemycket då mer än att vi har ett 

stark case mot riksidrottsförbundet. Att ”det är ju godkänt internationellt så nu kan ni inte säga 

nej” liksom. Men skulle vi komma in i internationell olympiska kommittén då blir det helt 

plötsligt prat om att e-sporten skulle vara en OS sport och har man kommit så långt då ligger 

det i SOK, alltså Sveriges olympiska kommitté att ta fram program för e-sportatleter, en form 

av akademi och skulle det även bli en OS sport så måste Sveriges olympiska kommittén ta fram 

lag då eller tävlande som ska åka dit och sponsra dom och så vidare och så finns det självklart 

väldigt mycket potentiella pengar i det här. Att vara en sponsor i OS det är man inte billigt.  

Så då det skulle innebära mer pengar till branschen? 

Framför allt så är det väldigt mycket mer legitimitet men i slutändan blir det mer pengar, en 

mer stabilare grund att stå på.  

Just det. Det ja… Jag vet inte om det var… jag känner att jag har fått ganska mycket av 

det jag vill ha. Är det något mer du tänker som kan vara värt att tillägga? Om du känner 

att vi har glömt att diskutera någonting?  

Nej 

Vi summerade ihop det som vi pratade igenom på lunchen där ganska snabbt och jag 

känner att jag fick väldigt mycket av de stadgarna som du skickade till mig men även från 

internationella e-sportsförbundets stadgar. Men jag ska gå igenom det vi pratat om och 

återkommer om det uppstår några frågor. Så får du återgå till målningen! Lycka till ha 

det så bra, trevlig påsk!  

Detsamma, hej!  
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Bilaga 3. Transkribering av Intervju med Smuel Renström, Head of Nordic 

operations, Electronic Sports League 2016-02-11 
 

 

 

Hoppas det hörs då, det är bara att strunta i att den här liksom, att den är på.  

…aaa.. 

Eeh.. Jag tänkte bara att du… om kunde bara att börja berätta vad du gör på ESL?  

Okej… Jag jobbar som Head of nordic operations. Så jag har hand om allt vi gör eh.. i norden 

vare sig det är liksom eh ligor, eller  det är partner…partnersaker eller liksom överser allt sälj 

och så…ähum… aa. 

Hur ser… Hur ser en dag på jobbet ut liksom? 

Alltså det är ju, det är ju ganska varierande, vi är ju, vi är ännu ett ganska litet team just här i 

norden… ääähm… men vi har ju, just nu är det mycket såhär projektplanering som händer. 

Eh…Vi kör ju en turneringsserie som heter ESL Nordic Nationals som liksom är den högsta i 

norden. 

Mm 

Eeh.. Det är något som körs i flera regioner Tyskland har en, Frankrike har en, Spanien har en, 

Polen har en, Storbritannien…eh… och även i Brasilien. Så att det är liksom för att kröna 

mästaren i den regionen eller det landet. Eh… Så att vi körde en säsong förra året och så är det 

nästa säsong som ska kicka igång strax. 

Äääh… Men dom här… erhm erhm… Alltså, du pratar om regioner… ähum… där ESL 

finns 

Ja 

Eh… är ESL globalt? 

Ja, ESL är ett globalt. Eh… Globalt liksom ett e-sportsföretag med kontor i USA eh där finns 

det på vår sida också. Men jag kommer inte ihåg… Men USA, Europa och Asien. Sen har vi 

liksom filialer ibland annat Australien och eh… brasilien och eh.. vi är ju också en filial här i 

sverige. 
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Okej eh…mm… Får se om det var något mer jag tänkte på… Ja… Du pratar om, 

litegrann om den ligan nu har nu vad hette den? Nordic national League?  

Ja 

Hur eh.. Hur kvalar man in i den. Ta för CS till exempel. Hur är man med liksom? Hur 

går jag som vanlig spelare, hur kan jag vara med liksom? 

Okej, vi arrangerar kval i varje land i norden så att vem som helst kan delta.. eh… Nu körde vi 

senast fyra kval per land där man kvalade till gruppspel och därefter kvalar man vidare till.. eh.. 

oflinefinalerna… som spelas här i Stockholm på Inferno Online om du känner till det?  

Ja, just det. 

Eh… så då hade vi de åtta bästa lagen från turneringen; två från varje land som gjorde upp om 

titeln då i December och det var ett svenskt lag som vann. 

Okej! Men då är det, vilka lag är det Sverige, Norge, Finalnd, Danmark? 

Ja, precis 

Jaha, är Danmark med också? Det är Sveriges största konkurrenter va? I norden? Nej? 

I..eh… Det var. Danmark kom faktiskt tvåa, ett danskt lag. Men om man ser till spelarbas så är 

nog finland näst störst efter Sverige.  

Okej… Allright!  

Eeh.. Sen Island är inte tillräckligt stort för at ha några egna kval utan… 

Vilket?  

Eh.. Island 

Jaha, okej ja. 

Utan dom eh… dom fick spela i alla kval 

Så man kan alltså som alltså, vem som helst kan signa upp för att eh för att få vara med i 

kvalen. 

Precis, den, det här var första säsongen vi gjorde eh… då… då fick vem som helst chansen att 

eh… kvala. Sen nu inför kommande säsonger så kommer det bli någon slags eh.. mer league-

inriktat, där man spelar kanske över en eller två månader gruppspelsmatcher, där liksom de fyra 

bästa från förrs säsongen möter de fyra bästa som kvalar liksom. 
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Okej 

Eh… Ja… 

Och de fyra bästa är det individuella spelare eller är det lag?  

Eh.. Det beror på vilket spel det är men just för Counter strike så är det laget det handlar om. 

Okej… eh… nice, men hur eh… Hur ser själva.. alltså när man går med eh.. när man går 

med i en turnering så man eh måste ju fylla i liksom lite papper eller såhär man måste 

kanske skriva på för att det finns ju prispengar i potten eller hur?  

Ja 

Eh… Vad, hur funkar det liksom? Vad har ni för papper liksom när man skriver på? 

Dom registrerar sig väldigt enkel du behöver liksom göra ett konto på vår ESL play plattform 

där du registrerar dig med din e-postadress och du väljer ett nickname 

Mm 

Eh..Sen kan du liksom börja spela…eh… vilket spel du vill, vi har ju turneringar i i princip alla 

spel. Eh… Sen vad gäller prispengar så är det inget du behöver fylla i innan eh innan du spelar 

utan vinnaren av eh en turnering eller ligor blir kontaktad eh av oss och eh det är ju lite 

krångligare i Sverige än i andra länder så att här måste vi betala ut det som lön till spelare, eller 

så får organisationerna om det är ett lag till exempel fakturera oss för det.  

Så det beror på om spelarna spela för en klubb eller om dom är privata liksom? 

Ja, precis. 

Ja, vet du ungefär hur vanligt det är att man är antingen privat spelare eller att man 

spelar för en klubb. Alltså… Är det något som är vanligare än det andra, om man säger 

så?  

Eh… Om man ser till...eh… liksom semi proffs scenen som vi kör turneringar för varje vecka 

så är det nog vanligare att dom är liksom privata att dom inte har någon organisation bakom 

sig. Utan det är liksom femtio stycken mixlag so spelar varje vecka. 

Okej 

Eh… i princip. 

Så på liksom snäppet… Är det…Skulle du beskriva det som snäppet ovanför amatörnivå, 

eller är det snäppet under proffsnivå, eller är det på proffsnivå?  



97 
 

Det är väl eh…det är över amatör men under proffs. Skulle jag säga 

Så någon mellan 

Nån, precis. ESL:s league system är uppdelat I tre kategorier. Det är eh… Open, som är liksom 

öppet för alla, det är egentligen inga priser du kan vinna men det är såhär klubbar ofta. Sen har 

vi Major, där vi bland annat hostar våra go for serier som har en kupp i veckan där du tjänare 

poäng och prispengar eh och kvalar till månadsfinalerna med en ännu större prispot och det är 

liksom ja men medelskillen på den. Och sen har vi våra pro-ligor, till exempel ESL nordic 

nationals, vi har Intel extreme masters… eh… CS:GO pro league och det är liksom tredje 

divisionen. 

Och eh, den största ligan ni har är? 

Om vi ska se till prispengar så är den största vi kör just nu CS:GO pro league. Där vi har 1,5 

miljoner under det här året i prispengar. Men det är liksom Tier 1 lag som spelar där. 

Ja, så det är liksom top of the line?  

Top of the line, precis.  

Top of the line, alright. Ehm.. Ja men najs, vad var det jag tänkte mer på. Jo, du var inne 

lite på det här med… Att man får, att man måste betala ut olika beroende på om det är 

privat eller klubb? 

Mm 

Eeh… varför, varför är det så. 

Men det är ju så att skatteverket är väldigt noga med det. Är det en privatperson så måste vi 

betala ut prispengarna som lön. Eh… Är det en, och liksom dra alla skatter från det. Och är det 

från utlandet så blir det ett ytterligare litet påslag eh… Jag har inte den exakta procentsatsen i 

huvudet men då betalar vi ut det som lön till dom i det landet, så dras det, så drar deras skatteverk 

också lite av det typ.  

Ehm, Gör ni allt det här på Stockholmskontoret?  

Ja, 

Hur många anställda är ni idag?  

Eh… ESL norden drivs av Clutch Entertainment som är en e-sportsbyrå som har funnits sedan 

2013. Eh… I dagsläget är vi eh… 6 stycken som jobbar där.  
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På ESL okej, men delar ni lokaler med clutch då eller?  

På Clutch, precis, så vi sitter. Eller ja, nu ska vi se. Clutch är ESL så att vi egentligen är anställda 

av Clutch men eh… Sen så jobbar vi, dom flesta av oss jobbar ju liksom mer med Clutch, 

mindre med ESL. Jag jobbar liksom i princip bara med ESL,  

Okej 

Eh… Med projektledning, projektledare och så där 

Okej eh, men eh… Ligger… är Clutch… alltså för att. ESL i stort ligger ju under Turtle 

Entertainment. Och Turtle Entertainment ägs ju av MTG. 

Ja. 

Ligger clutch under MTG också? Eller? 

Nej 

Är det helt separat? 

Clutch är ett helt fristående bolag. Eh… Turtle Entertainment finns i Tyskland där dom har 

liksom head quarters, det finns i USA, finns i Frankrike, finns i polen, Spanien, eh… och… 

eh…och eh… Ryssland. Och nu så håller dom också på. ESL urkod drevs tidigare av något som 

heter quada limited fast nu håller dom på att liksom, vad jag har förstått det, byta… skapa nytt 

bolag, som heter Turtle så att det kommer också bli Turtle Entertainment. 

Okej, okej så att svensk… Nordiska delen är liksom egentligen helt fristående förutom att 

det är ESL. Men rent bolagsmässigt är dom helt fristående då?  

Ja 

Ja, allright, ehm… 

Det är så det ser ut i liksom alla länder. Alltså eh… Benneluxregionen, eller rumänien, eller 

liksom , alla har liksom, italien även, en egen, ett eget bolag som driver dels e-sportsverksamhet 

i regionen och som därför blivit kontaktade av turtle om att är ni intresserade av att ha vår licens 

också.  

Okej, kan du dra det en gång till. Jag hörde inte riktigt?  

Alltså dom, alla de här fristående bolagen driver ju e-sportsverksamhet i respektive region eller 

land och sen så har då dom då fått erbjudande av turtle att inneha ESL licensen för den regionen. 
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Jaha, okej. Ja okej då förstår jag. Eh… Vad var det jag tänkte på… Jo, eh… Så eh, så ni 

på Nordic ni sköter allt från, alltså ni sköter allt i norden; sponsring, allt med löner, allt 

med spelare eh… Får ni någon hjälp av dom?  

Ja, vi jobbar ju väldigt nära med dels HQ men också andra regionen.  

HQ i Tyskland? 

Ja 

Okej 

Ja så att, det kan handla om ibland så hostar vi liksom separata kval till en stor internationell 

tävling ibland så hjälper HQ oss med eh.. administration av våra ligor och vice versa. Eh, sen 

så finns det även sponsorskap på ENEA nivå som liksom inkluderar flera olika regioner. Till 

exempel nyligen så eh.. signa vi en deal med Logitech som inkluderar Norden, Storbritannien, 

Tyskland, Frankrike och eh… alla våra liksom majorturneringar.  

Så det, så när dom skriver på någonting liksom i eh Tyskland, med Logitech så binder 

dom er också till den sponsorn då? 

Om någon sponsor är intresserad av att sponsra oss så absolut. Det är något dom försöker göra 

hela tiden, att hitta stora sponsorer som liksom vill vara en större del av ESL under en längre 

tid.  

Okej eh… Får ni välja då om ni vill, får ni tacka ja… Får ni tacka nej?  

Ehm… Det vet jag faktiskt inte, men eh jag tror inte det är något vi skulle göra. 

Nej, men jag tänker mest i teorin, skriver ni på ett eget avtal med Logitech till exempel? 

Nej det gör vi inte utan det går via Turtle.  

Okej så det faller via licensen liksom?  

Precis 

Okej, men det här är jätteintressant! Ehm.. 

Sen om vi liksom får en sponsor här i norden som vill växa till en större marknad så kommer 

liksom turtle ta nytta av vårt avtal. 

Okej… Men om ni vill ta in en helt egen sponsor måste ni ha det godkänt från Turtle?  

Nej, vi kan jobba hur vi vill. 
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Jaha, okej. Finns, jag tänker när en spelare, när man signa upp för att spela. De här 

allmänna avtalsvillkoren, de måste finnas på er hemsida?  

Ja, 

Okej, men det är ju nice då ska jag…  

Men det är ju mera såhär alltså generella regler typ att du ska vara schysst mot andra och liksom. 

Sen varje enskild turnering har ju sina egna regler men är ofta så är det så här mest 

spelinställningar eller så här vad som händer om en blir disconnectad. Ehh… Men det finns 

också så här ibland finns det åldersgränser på turneringar, ibland så är det att andra liksom krav, 

att du måste vara kvala till en major för att få vara med i det här eller att du får inte ha spelat en 

pro league för att vara med i den här. Eller så. 

Har ni några egna sådana regler?  

Eh… Just för norden så, bara nordiska spelare får spela i våra turneringar. Vad gäller ESL pro 

leagues eller Nordic nationals så är det bara nordiska spelare och lag som får vara med.  

Förlåt att jag avbryter, men var dras den gränsen är det medborgare i ett nordisk land 

liksom? 

Antingen att man är medborgare eller bor i landet. 

Okej 

Eh.. så att bot du i Tyskland men du är svensk så kan du fortfarande spela eh… Och det är då 

de nordiska länderna inklusive Färöarna och Grönland. 

Eh… Det är jätteintressant att höra allt det här för det är väldigt svårt att få tag på liksom, 

få tag på den här informationen liksom.  

Ja, det är ju så väldigt stort också och det är väldigt invecklad struktur också kan man ju säga. 

Eh.. Men eh.. om man sätter sig in i den och liksom så då förstår man den. 

Ja, det är ju spännande. Vet du om det funkar på samma sätt i eh… alltså finns det 

liknande organisationer som ESL, vilka konkurrenter har ni?  

Vår enda konkurrent, eller, det finns ju liksom olika turneringsarrangörer. Nu går det ju liksom, 

vem som helst kan ju liksom anordna en prispott, sätta upp tio datorer och köra sin egen 

turnering. Du behöver liksom inte vara en stor turneringsarrangör för att göra det. Till exempel 

om vi ser till eh… den gameshow global turneringen som kördes här för några veckor sedan i 
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eh… ja, var var det? Litauen tror jag det var. Det är ju ingen turneringsarrangör som har satt 

upp den, utan det var liksom, dom hade en nice prispott, dom fick lagen att spela liksom. 

Det var ett stort LAN? 

Ja dom körde online kval till det också eh.. men eh…det beror på lite liksom at vad gäller eh… 

konkurrenter beror det på vilken region. I USA är MLG den enda som finns, eh… I Europa så 

har vi gifinity som jobbar nära MLG eller har i alla fall tidigare jag vet inte hur deras partnerskap 

ser ut nu. Vi har eh något som heter face it som också är en online liga med oflinefinaler eh… 

PGL är också e europeisk organisation. Det är väl som ända liksom som jag kan komma på som 

liksom arrangera stora turneringar som kan klassas som en konkurrent.  

Vet du om man samarbetar om tiderna? För de här turneringarna är ju aldrig samtidigt. 

Ja, det gör vi. Vi samarbetar väldigt väl så att eh.. För varje vi liksom planerar tillsammans. Så 

om vi ska ha en ny liga, till exempel ESL pro league då är det liksom nästan två månaders 

onlinespel, dels i Europa och dels i USA. Så då har vi kanske tre till fyra matchdagar i veckan 

och sen så vill ju PGL köra sin online liga med sina speldagar och face it vill köra sina så att vi 

har ett schema som vi fyller i och så vi kan diskutera fram det.  

Skickar ni det runt till varandra eller finns det, finns det någon mittpart? Någon 

oberoende medelpart liksom?  

Ja det är ju liksom ett Google dokument som alla har tillgång till. Så att det är. Det är något som 

finns för CS:GO, men vad jag vet så finns det inte för några andra spel. Men du har ju liksom, 

league of legends har ju sin LCS och dom andra har ju sina dagar. Sen så vill 

turneringsarrangörerna anpassa sig efter det. Ehm… Dota kör sina egna majors liksom. En vad 

jag vet så är det det enda schema som finns och det har funkat väldigt bra. Eh jag tror att vi har 

haft det nu i två år.  Och jag tror att det är just därför som vi kan köra så många olika stora ligor 

samtidigt utan att det krockar för spelarna. 

För ni konkurrerar ju om samma spelare, eller hur?  

Precis, alla vill ju nå liksom världens bästa lag. Just det nu kom jag på en till 

turneringskonkurrent, Turner. Dom som har startat E-league. 

Turner med e-league, ja det ar jag hört talas om.  

Ja, precis. Också på amerikanska marknaden. Dom vill ju också ha de bästa spelarna, eller de 

bästa lagen. Nu vet jag inte riktigt hur det går för dom, jag tror inte att dom har gått ut med alla 

men eh… Dom fick väl inte… Folk var lite missnöjda med de amerikanska lagen dom hade 
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valt men vad gäller de här europeiska så tror jag dom är på god väg att få i alla fall några tier 1 

lag.  

Så, drar man spelare, drar man publik och då vill man, då kommer sponsorerna och 

därmed kommer pengarna?  

Precis, det är som ett kretslopp liksom. Det är ju därför vi på ESL arrangerar turneringar i tre 

olika nivåer.  På pros, då kommer fansen och tittar eh… dom signa själv upp till ESL och börjar 

spela, blir bättre och kvalar upp till nästa steg så att det går liksom runt så och det är något som 

våra partners ser och vill vara en del av.  

Eh.. intressant, vad var det mer… Jo, hur, vad har ESL för relation till exempel svenska 

e-sportsföreningen eller internationella e-sportsföreningen? Om ni har någon relation, 

eller vet ni ens om att dom finns?  

Jaja, absolut. ESL har väl aldrig riktigt jobbat med några parter tidigare vad jag vet. Vi har just, 

jag har i alla fall haft kontakt med Ola Stafhammar en hel del om lite olika grejer. Det är väl 

egentligen den kontakt vi haft med just svenska e-sportsföreningen. Sen finns det ju liksom 

mindre grenar, det finns ju Stockholms e-sportsförening och eftersom vi sitter i Stockholm så 

blir det ju mer naturligt att vi jobbar kanske lite mer med dom än med andra städers föreningar. 

Så att eh.. Dom kör ju liksom såhär viewings, är det en turnering så liksom eh… typ barcraft 

eller vad det heter när dom samlas på en bar och liksom kollar på e-sport.  

Juste, jo men det har jag sett 

Det gör dom ju vissa ESL turneringar också. Det är väl det jag kan tänka mig att vi har gjort än 

så länge.  

För eh.. Svenska e-sportsföreningen har ju så här, dom har ju fått licens av internationella 

e-sportsföreningen att licensiera domare. Men det är inget som ESL tar hänsyn till liksom 

dom typer av domarlicenser, ni kör era egna liksom?  

Ja, precis, vem som helst kan ju ansöka om att bli admin hos ESL och antingen administrera 

turneringar skriva nyheter eller hjälpa oss att göra grafik eller liksom våra hemsidor liksom 

jobba med våra texter och designa dom. Sen så börjar ju alla som en trainee, så man har ju tre 

månader när man går bredvid en annan som eh… har varit med längre. Sen efter de tre 

månaderna så är man liksom officiell admin och administrerar turneringar för det spelet som 

man liksom ansökt om att bli admin för. Sen vad gäller våra större ligor, eller i pro-divisionen 

så har vi ju bara de mest, de med mest erfarenhet som är med och hjälper till där. Eh… Ibland, 
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eller ofta liksom volontärer som hjälper till men sen vissa volontärer eh.. följer med oss på event 

också och blir liksom league obs. I Sverige har vi ingen anställd för att jobbar enbart med league 

obs, men om vi kollar på många av de andra länderna så finns det ett lag med administratörer 

som bara åker runt på event och är administratörer. Det kanske man skulle kunna säga att dom 

är licensierade på något sätt.  

Okej, men eh… det hette league…? 

League operations 

Och dom är som domare då liksom? 

Ja, typ. Det kan man säga. Just på proffsnivå är det väldigt sällan regelbrott, alla har så mycket 

erfarenhet av spelet, alla kan liksom reglerna i sömnen. Men det är ju mest, dom kollar så att 

deras configs funkar och att servrarna är uppsatta rätt och hjälper till om det blir något strul och 

ser till att matchschemat följs och så där.  

Okej, men om vi kollar på den där riktigt höga nivån. Eh… Nu minns jag inte vad jag 

skulle fråga….  Jo, men ESL sverige, finns det så här turneringar som är på den riktigt 

höga proffsnivå eller är det mer när det är liksom, större turneringar.  

ESL Nordic nationals är ju liksom vårt flaggskepp i regionen. Där liksom det top of the line.  

De bästa lagen I norden spelar där?  

Ja, de bästa lagen i norden spelar där, så är det.  

Och några av de bästa lagen i norden är kanske för tillfället några av de bästa lagen i 

världen?  

Precis, så kan det absolut vara. Det kan ju ändras väldigt snabb det där. Ofta så, i e-sport så 

verkar det vara väldigt mycket dagsform det beror på. För att det är,  i alla fall i CS så det så att 

alla har sin roll. Om inte entry-fragen får sina entry frags så kan det leda till att liksom de 

förlorar matchen och dom är ute i turneringen men eh…  

Ehmm och eh… Kommer, var får ESL sina pengar ifrån och du får beskriva själv? Vi 

har ju sagt sponsorer, men kommer det någon annan stans ifrån också?  

Ehm… Det beror på vad man kollar på. Våra flesta ligor har ju liksom en sponsor. Eller flera 

sponsorer till och med. Det finns ju vissa till exempel, många go for turneringsserier som vi gör 

kan ju heta till exempel paysafe part go for Dota, då är det pay safe då som sponsrar hela 

turneringen. Och för en del pro leagues i vissa spel så är det ju liksom spelutgivaren själv. Till 
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exempel nu så gick vi live med Ubisofts rainbow six siege pro leage. Eh… och där har Ubisoft 

en stor del liksom. Så det är ofta att spelutgivaren kommer till oss och säger att vi har släppt ett 

nytt spel, vi tror att det finns en e-sportsmöjlighet i det här och vi vill pusha det så ser vi om det 

funkar och så sätter vi upp en liga för det liksom 

Eh, för jag tänker att eh.. typ Valve, jag vet inte nu sa du att du inte har spelat så mycket 

dota men du kanske vet lite hur det funkar. Dom har ju någon typ av crowd founding, 

där dom säljer till exempel det här kompendiet. Har ESL något liknande, eller är det 

liksom, det finns ingen crowd founding utan pengarna kommer uteslutande från kanske 

antingen spelföretag, alltså dom spelutvecklarna, eller från sponsorer?  Det finns inget 

sånt?  

Nä, jag tror inte vi har något crowdfounding direkt så. Det är väl om vi har någon liksom eh.. 

för liksom biljettförsäljning att vi drar in på det sättet. Det finns ju olika nivåer på biljetter. 

Det… Ja. Nej, inget sådant.  

Eh… Sändningarna av matcherna, är dom gratis?  

Hur menar du då?  

När ni sänder ut matcherna, ni har ju kommentatorer som sitter på plats och 

kommenterar. De finns ju att titta på er hemsida eller hur?  

På, vi sänder ju via Twitch allt vi gör.  

Jaha okej, det är bara via Twitch, inte via liksom, ni har ingen egen video? 

Nä, precis, vi ha väl, jag vet inte riktigt detaljerna men vi har något slags avtal med Twitch, 

partneravtal, så vi sänder allt vi gör via Twitch eh.. i princip uteslutande.  

Eh… Så att Twitch äger dom. Ni sänder dom via Twitch, ni har rättigheterna till 

sändningar, ni sänder via Twitch. Man kan tjäna pengar vi Twitch eller?  

Jag du kan väl tjäna pengar om du subscribe:ar till en kanal till exempel så du får dina 

specialikoner och så. Får en liten ikon via ditt nickname. Det kostar väl en 100 spänn i månaden 

eller så. Sen så vet jag inte hur mycket man tjänar på det. 

Du har aldrig set det här partneravtalet liksom?  

Vi har ju ett eget media nätverk hos ESL faktiskt som jobbar med att signa streamare och känna 

youtubers. Och då blir dom liksom en partner till ESL.  

Mm 
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Och får då liksom första tjing på att streama turneringar. Till exempel skulle dom liksom signa 

en svensk streamer. Till exempel nu har dom ”slope” som castar alla våra CS:GO matcher på 

svenska.  

Det är han som har jobbat för tv6 också?  

Jag vet faktiskt inte 

Han som jobbar som gymnasielärare, e-sportslärare? Nej det är inte hann?  

Osäker faktiskt, men han kör liksom vår CS:GO pro league, varje sändningar kör han samma 

fast på svenska. Eh… våra ESL One, Intel Extreme Master, så han är liksom den svenska castern 

som är signad. Sen så kan dom ju signa liksom en youtuber med liksom många följare och att 

han liksom kan göra, jag vet inte, highlightklipp av våra turneringar, kanske liksom någon 

kampanj med en partner som vi sponsra med och så. Mmm, ja… 

Men, okej… Har du, du har inga av de här avtalen liksom? Du kan inte få tag på dom?  

Nej tyvärr inte.  

Har du några sponsoravtal? Är det ni som, skriver ni dom här ifrån liksom?  

Ja vissa av dom. 

Ja, om du har möjlighet. Eh och skulle kunna skicka över dom, så kan du göra det. Du 

kan stryka över alla parter och så liksom så om ni har sekretess på dom, det är bara av 

helt bara om du vill, dom kommer självklart bara att användas för uppsatsen. 

Vad är det du vill se på dom då?  

Jag vill mest se strukturen på avtalen, hur dom ser ut och jag kommer även jämföra dom 

för jag kommer träffar personer kanske jobbar på andra ligor och även kontakta folk 

från utlandet och även försöka titta på deras sponsoravtal hur deras struktur ser ut. Eh 

för att sen kanske kunna dra någon slutsats om vad som är standard i branschen och 

absolut inte göra något om ESL, att det här är ESL:s avta. Utan bara titta liksom. Till 

exempel lägga ESLs kanske sponsoravtal bredvid MLGs sponsoravtal och titta på var 

dom är lika på de här punkterna.  

Jag tror att de flesta av våra avtal skrivs just för den produkten så dom ser väl lite olika ut men 

eh… jag an prata med vår huvudsäljare på EEA nivå och se om vi har något generellt som vi 

skulle kunna dela med oss av.  
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Allt är jätte uppskattat. För just nu så, ja, jag får ju använda mig av de ingångar jag har 

överallt för att försöka hitta så mycket juridiska dokument som möjligt. Har ni någon 

jurist som granskar allt eller, köper ni in de tjänsterna utifrån eller skriver ni dom själva?  

Vi, har inte det på Clutch utan det blir liksom externa tjänster då. Nu kom jag på vad gäller just 

crowd founding. Om vi ser från ESLs perspektiv så är det kanske inte aktuellt kanske men om 

vi ser till norden och Sverige framförallt så kör vi nu en kampanj med panta mera som heter 

panta mera för e-sporten. Och då har vi kört på ESL mellan augusti och eh.. kampanjen håller 

fortfarande på till sista januari. Turneringar på ESL varje vecka. Panta mera Go for GS:GO. 

Där man har tjänat, kunnat vinna 100 euro varje vecka eh… och tjänat poäng som leder fram 

till en säsongsfinal och för att liksom kunna kvala in till det här stora eventet vi ska ha nu 27, 

28e februari och där så liksom den prispotten kommer ju från pant och just nu så är den uppe i 

jag tror att det var 170 000 typ. Förra året hade vi 20 000 euro tror jag 230 000 svenska 

någonting och som det ser ut nu så kommer vi nog kunna slå det. Men det är liksom, det är en 

crowdfounding kampanjs isch men det är inte direkt ESL som crowdfoundar direkt.  

Det är ett sponsoravtal där ni? 

Det ä en Clutchkampanj där vi har den här säsongen kunnat inkludera ESL på ett snyggt sätt, 

dels för att vi ska växa men framför allt också för att vi ska växa i norden.  

Hur länge sa du att ESL har funnits i Sverige?  

Sedan april ungefär har ESL funnits i norden.  

Okej, det har gått fort, ni har blivit ändå relativt stora liksom.  

Ja, vi har kört på femmans växel i princip. 

Är det mycket jobb eller?  

Ja det blir det men det är kul, det är väldigt roligt.  

Du game:ar inget på arbetstid?  

Eh… Nej. 

Luncherna kanske?  

Ja, precis [skratt]. Vi brukar ju ha våra Creative möten där vi samlas och ibland så game:ar vi 

ibland. Vi på Clutch var med också i en tävling som heter e-sport SM som anordnades innan 

Fragbite masters för att nyheter24 ville testa sin studio inför Fragbite masters. Så då var vi där 

och tävlade mot sju andra mediebyråer.  
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Vann ni? 

Nej, tyvärr så kom vi trea.  

Men vad är det för andra mediebyråer, sysslar dom också med e-sport?  

Nej.  

Då fick ni skämmas lite. 

Ja, vi skämde, men tydligen så var en av dom brorsa med ”olof meister” så att han var ju sätt 

grym. Han sköt ju rätt hårt kan man ju säga.  

Kul kul, jag känner att jag fått ganska mycket av det som jag vill ha och ville ha.  

 

 

  



108 
 

Bilaga 4. Transkribering av intervju med Rasmus Söderstedt, dedikerad e-

sportsfantast, 2016- 04-10 
 

Hej 

Hej, hej 

Ja, idag så ska jag ju hålla en intervju med dig eftersom du är ett stort e-sports-fan. Jag 

kommer att transkribera intervjun och sedan bifoga den som bilaga till min uppsats. 

Yes.. 

Kan du börja med att berätta lite om dig själv?  

Rasmus Söderstedt heter jag och esport är något som har intresserat mig väldigt länge, men när 

svensklaget "Alliance" i spelet dota 2 började dominera i slutet av 2012 så har jag följt det 

väldigt intensivt. 

Är TV-spel en del av e-sport? 

Ja ehh…. Generellt set kan man säga att tv-spel är en del av e-sport liksom. Men det är främst 

datorspel som har flest titare.  

Är Tittarna och spelarna desamma för TV-spelsbaserad e-sport och datorspelsbaserad e-

sport? 

Nja, det beror ju på vad man gillar. TV-spel har en mindre publik än datorspel, på twitch kan 

man till exempel se hur många som tittar på vilket spel just nu och då är det alltid i princip LoL 

Dota2 och CS:GO som ligger högst upp.  

Berätta om spelen i e-sport 

Tja… Vi har ju dota som är mitt favoritspel. Det är ett MOBA-spel som är skapa av IceFrog. 

Spelet skapades som en mod i Warcraft III men köptes senare upp av valve. Det var då det blev 

dota 2. IceFrog är fortfarande med och utvecklar spelet. Dota 2 har alltid haft en stark 

community tack vare IceFrog för IceFrog lyssnar på fansen och ger dom vad dom vill ha. Tror 

det är en stor anledning till att spelet nått så stor framgång. Ehh… Sen har vi LOL. Dota 2 och 

LOL är ju samma genre, alltså MOBA. Lol har fler spelare och tittare än dota medan dota har 

större prispotter. Dessutom är LOL till större grad styrt av sin spelutvecklare än vad Dota är. 

Sen har vi ju CS:G. Det är ett FPS spel. Hur detaljerat ska jag berätta?  

Du kan ta det ganska så detaljerat, tänk dig att jag inte vet någonting.  
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Jo, det är ett FPS-spel. Då ser man liksom vapnet och siktet på karaktären man styr. FPS står 

för first person shooter och det är en spelgenre. Ja.. eh… Hur som helst. I CS:GO möter 

terroristerna anti-terroristerna i lag om 5. Det finns olika banor med olika spelscenarion. 

Gisslandrama och bombscenario. Sen finns det Starcraft II… Tror att starcraft har börjat få en 

lägre publik men det är fortfarnde rätt stort. Det är ett RTS-spel, sånna går ut på att man ska 

använda tiden så effektivt som möjligt för att kunna bygga upp sin bas och sin arme för att 

sedan kunna vinna över motståndarna.  

Utöver starcraft, dota, lol och CS:GO – vilke spel finns det inom e-sport?  

Det beror ju på vad man anser vara e-sport. E-sport är ju multiplayerspel så… eh…Det finns 

heartstone som är ganska stort. Sen finns det ju också massa andra mindre spel som heroes of 

the storm eller heroes of newearth. Blizzard släppte nyligen ett spel som heter overwatch som 

beräknas bli ganska stort inom e-sport. Sen har vi ju spel som Call of duty och Halo som är FPS 

spel. Du kan ju kalla FIFA och NHL för e-sportsspel eftersom vinnaren avgörs på ren skill. 

Men i huvudsak är det ju Dota 2 Lol och CS som är stora inom e-sporten. I alla fall om man ser 

till antalet tittare.  

Vilka stora turneringar finns det då?  

Tja, det är ju bland annat de som pågår kontinuerligt typ ESL, där finns det tävlingar för alla 

spelen. ESL är dock en tredjepartsarrangör. Man kan säga att det finns två typer av turneringar 

eller evenemang, det är förstapartsarrangerade evenemang och tredjepartsarrangerade 

evenemang. Förstapartsarrangerade evenemang är såna som är skapade av spelutvecklaren 

också, typ dota 2 majors och lol Championship.  

Vilka är det störst prispengar i då?  

Det varierar ju men vanligast är att förstapartsarrangerade event har störst prispotter. Dota 2 till 

exempel, Valve skapar virtuella saker som spelaren kan köpa i spelet, försäljningen går till 

prispotten. Det är därför den kan bli så stor. Genom crowdfounding. ESL eller 

tredjepartsarrangörer har inte riktigt samma möjligheter eftersom dom inte äger spelet.  

Okej, intressant…. Eh.. Jo, Berätta om spelarna 

Hmm… Alltså det finns ju proffsspelare och sen finns det ju pub-stars.. En pub-star är en känd 

streamare. Någon som blir känd genom att streama. I dota 2 så brukar pub-stars vara personer 

som har hög ranking men som inte är med i en klubb. Jag vet faktiskt inte hur det funkar i övriga 

spel. Annars är spelarna i alla fall kopplade till någon typ av streamingtjänst. Ehm.. Jo, spelarna 
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är ju inte kända under sina egna namn utan dom känns igen efter sina nicknames. Sen spelar ju 

de största spelarna i ett lag som ofta är kopplad till någon större klubb.  

Vad gör klubbarna?  

Jag är inte helt säker eftersom jag inte sett klubbarna på så nära håll eller vad man ska säga. 

Men jag antar att dom sköter det praktiska med bokningar, biljetter, mat husrum, träningar, 

lagkläder, sponsorer och så. Ja… äh jag vet inte, men det borde var så.  

Hehe, det låter ju rimligt! Men vi byter ämne lite då, berätta om streamingplattformerna.  

Ja, alltså det är ju främst Twitch och Youtube då… Båda sidorna har användarbaserat innehåll, 

vilket betyder att innehållet på sidorna kommer från användarna. Det är alltså communityn som 

skapar sidan. Twitch är störst när det kommer till just livestreaming, men youtube är ju större 

annars. Youtube är mer on demand content medan twitch snarare är mer live…eh… Fast 

Youtube har väldigt mycket live också. Men youtube är riktad till en bredare publik, på Twitch 

är det bara gaming. Hur som helst. På dessa sidor möts alla, det är mötesplatser för alla i 

branschen, spelare möter sina tittare och kan kommunicera med dom, sponsorerna når ut till sin 

målgrupp. Det blir win win för alla, eller mest för twitch. Det är intressant det här med 

donationer där tittare kan donera pengar direkt till spelare. Det är thir-party software som gör 

det möjligt och sen kör dom via typ paypal för att genomföra transaktionen Spelare drar in 

ganska stora summor på detta.  

Så man skänker pengar till spelare helt enkelt?  

Ja precis.  

Spännande, är det här Twitch:s idé? 

Nej, eller det finns ju på twitch och Twitch har inget emot det men det är inte något av Twtichs 

program som gör det möjligt. Som sagt, det är ett third party software.  

Okej.. hmm.. Är det något som du vill tillägga eller? Jag känner att jag fått den 

informationen jag ville ha. 

Nej 

Okej! Hejdå 

Hejhej. 
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Bilaga 5. Transkribering av intervju med spelare, 2016-04-14 
 

 

Jag vill bara inledningsvis tacka för att du har tagit dig tid att svara på några frågor. Jag 

kommer att spela in det här samtalet och sedan transkribera det och bifoga som en bilaga 

till min uppsats.  

Yes. 

Som vi har pratat om så vill du vara anonym, och det är självklart helt okej. Men du 

kanske ändå kan berätta lite kort om vad du gör inom e-sport.  

Just det, ja visst. Jag är då en spelare och, som spelar i ett lag, eller har spelat i ett större lag 

inom e-sporten. Nu har jag lagt av med spelandet på den nivån och fokuserar lite mer på annat.  

Okej, och du har då spelat för en klubb?  

Ja precis, [borttaget namn], men det behöver du inte ta med. Vi kan säga att det har varit en 

större klubb, som inte är svensk, det får räcka.  

Yes… Då kan vi hoppa över till nästa fråga som jag ställer alla som jag intervvjuar; Vad 

är e-sport?  

Ja du… När man game:ar för pengar…  

Kan du utveckla?  

Nej men, det är ju när man tävlar i datorspel, competetive gaming, eh… tävlingsinriktat 

datorspelande. Datorspelande i tävlingsformat typ.  

Tack. 

Men det är också alla event och hela branschen. Företag, Twitch, Valve, Riot Games alla 

eventföretag spnsorer och så. Det finns mycket inom e-sporten som är e-sport men själva genren 

eller vad man ska säga kallas ju för competetive gaming och det är väl vad det är, 

tävlingsinriktat datorspelande. TV-spel och datorspel kan vara e-sport, datorspel är störst, det 

ser man ju på Twitch. 

Okej.  

Berätta hur relationen ser ut mellan spelare och klubb. 
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Ja… Spelare kan bli approachade av klubbar som vill att du ska spela med deras lag, om du är 

tillräckligt bra. Annars kanske du har ett lag, och då kan hela laget bli signat av klubben eller 

så, det är också möjligt, det beror nog på klubben. Men oftast spelas ju e-sport i lag och då har 

klubbarna anpassat sig. Däremot finns det pub-stars som blir scoutade av klubbar och det är 

inte ovanligt det heller men det brukar ta ett tag för dom att anpassa sig till laget och då behövs 

det bra coacher som kan bygga laget på ett bra sätt.  

Vad har ni för deal, mellan klubben och laget eller spelarna.  

Alla får, egna avtal. Eller så var det i alla fall för oss. Vi fick en lön på en viss summa då per 

månad och sen tjänade vi en viss procentdel om vi vann en prispott och klubben tjänade en viss 

del. Sedan var det ju klubben som fixade allting, vi bara åkte ju med och gjorde som dom sa 

och spelade spelet. Vi tränade i deras lokaler, åkte på bootcamp i deras lokaler och dom ordnade 

alla kontakter med arrangörer och så. På det sättet är det skönt att ha en klubb.  

Måste man spela i en klubb?  

Nja, eller du måste ju ha ett lag för att delta i större majors och så, fast det är ju givet. Du kan 

inte bara ställa upp som ensam spelare. Det är ju en lagsport. Du kommer ju inte ensam till en 

fotbollsplan och väntar på att bli parad ihop med andra personer som också bara kommit dit. 

Det hade iofs varit kul att se. Men så funkar det ju annars, i till exempel matchmaking och sån 

online, för rankade matcher, då är det ju random folk som paras ihop och det funkar ju i vissa 

fall till och med ganska bra. Men nej, du måste inte spela i en klubb men du måste ha ett lag. 

Fast de flesta stora lag, om inte alla, har en klubb bakom sig. Jag tror att allt administrativt 

arbete blir för mycket för spelarna att sköta, jag skulle aldrig orka hålla på till exempel.  

Men är det bara proffsspelare som har anknytning till en klubb?  

Ja, alltså på det sättet. Du kan ju vara med i en klubb, eller en förening eller så om du vill men 

då är det snarare så att du betalar en avgift eller så. Inte att klubben betalar lön, så är det på 

professionell nivå.  

Vad har ni för villkor i avtalen?  

Oj… jag minns inte direkt, men det var väll ganska vanliga villkor tror jag typ att vi får en lön, 

att vi ska träna tillsammans att vi ska delta i evenemang och så.  

När du valde att sluta var det bara att sluta?  

Ja, eller dom kan ju inte tvinga oss att spela så vi valde att splittra laget och sluta, det var ingen 

stor grej alla var med på det. Det hade gått lite sämre på sista tiden och vi ville göra annat.  
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Du minns inte om du hade någon uppsägningstid?  

Haha, nej det hade jag nog inte… Det hade inte funkat, eller så.. som sagt så kan dom ju inte 

tvinga oss att spela… 

Okej… hmm men då har vi gått igenom vad du har att säga om klubben. Superintressant 

information. Nu ska vi se… Vad har spelarna för relation till arrangörerna då? Dom som 

håller eventen?  

Ja, alltså som sagt så för min del hade klubben den mesta av kontakten med arrangörer. Det var 

dom som skrev alla papper och skötte all kontakt. Vi kom mest dit och sen var det någon från 

arrangören som visade oss runt och sen så skulle vi gå upp och spela och sen när vi var klara 

gick vi av och hängde back stage, det var mest praktiska saker som vi kom i kontakt med 

arrangörerna om..  

Men prispengar och så, det skötte klubben?  

Ja, vi fick alla pengar från klubben och dom tog en procentandel.  

Hade ni egna sponsorer?  

Till en början, innan vi blev upplockade av klubben hade vi egna sponsorer… Razor, men dom 

sponsrar många mindre lag. Sen när klubben tog över så slutade vi med razor och då skötte 

klubben alla sponsorer och så… Så ja så var det med sponsorer hehe. Nu har jag inga direkt.  

Har du några sponsoravtal kvar?  

Dom kanske finns på mailen, eller så, det var ett tag sen vadå då?  

Om du vill så skulle jag gärna vilja titta på det, och om du hittar ditt avtal med klubben 

så skulle jag gärna vilja titta på det också.  

Det med klubben kan jag ju inte ge dig. 

Nej juste…  

Men om jag hittar något i mailen från sponsorer så kanske jag kan skicka över det då i så fall.  

Det vore super… Ehm… Jo, ett sista ämne, jag vet att du har mycket att göra, men vad 

har du för erfarenhet av Twitch? 

Jo, jag har ju aldrig riktigt själv haft en Twithckanal men jag vet vad det är och lite hur det 

funkar eller så, men hur menar du?  

Jag tänkte om ditt lag eller din klubb hade något speciellt avtal med Twitch eller så?  
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Nej inte vad jag vet om.  

Okej… Men då kan vi sätta stopp där då, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Som 

sagt så kommer du att hålla anonym och det menas med att jag inte kommer skriva ditt 

namn eller klubbens namn någonstans. Jag skickar över en kopia på transkriberingen för 

godkännande om du vill?  

Det behövs inte, jag tror dig hehe. 

Toppen, återigen, tack så mycket ha en bra dag!  

Detsamma 

Hej 

Hej 
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Bilaga 6 
Battle.net end user license agreement  

 

IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY. 

THIS VERSION OF THE BATTLE.NET END USER LICENSE AGREEMENT WILL 

BECOME EFFECTIVE ON MARCH 18, 2014 AT 12:00 A.M., G.M.T. 

 

LAST UPDATED FEBRUARY 11, 2014 

YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING AGREEMENT (THE 

“AGREEMENT”) BEFORE INSTALLING THE BATTLE.NET CLIENT OR USE THE 

BATTLE.NET SERVICE. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS OF THIS 

AGREEMENT, YOU MAY NOT INSTALL THIS SOFTWARE PROGRAM NOR ACCESS 

THE BATTLE.NET SERVICE. 

 

Thank you for your interest in Blizzard Entertainment, Inc.’s Battle.net® service (the 

“Service”) and Blizzard’s interactive games (“Games”). This Agreement sets forth the terms 

and conditions under which you are licensed to install and use the Battle.net client software 

(“Battle.net Client”) to obtain access to the Service, and use Games on the Service provided to 

you by Blizzard Entertainment S.A.S., a French company having its registered office at 145 rue 

Yves Le Coz, 78000 Versailles, France (“Blizzard” or “we”). IF YOU DO NOT AGREE TO 

THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU ARE NOT PERMITTED TO INSTALL, COPY 

OR USE THE BATTLE.NET CLIENT OR ANY OF THE GAMES. IF YOU REJECT THE 

TERMS OF THIS AGREEMENT WITHIN FOURTEEN (14) DAYS AFTER YOUR 

PURCHASE OF A GAME FROM BLIZZARD, YOU MAY CONTACT BLIZZARD AT 

https://eu.blizzard.com/support/webform.xml TO INQUIRE ABOUT A FULL REFUND OF 

THE PURCHASE PRICE OF THAT GAME. IF YOU PURCHASED A GAME AT RETAIL, 

YOUR RIGHT TO RETURN THE GAME IS SUBJECT TO THE RETAILER’S RETURN 

POLICY. 

 

The Service. 

The Battle.net Account. 
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To use the Service, you must register, or have previously established, an account on the Service 

(an “Account”). Creation and use of Accounts are subject to the following terms and conditions: 

You may establish an Account only if: (i) you are a “natural person” and an adult in your 

country of residence (Corporations, Limited Liability Companies, partnerships and other legal 

or business entities may not establish an Account); and (ii) you are not an individual specifically 

prohibited by Blizzard from using the Service. 

The maximum number of Accounts that a person may register on the Service is limited to no 

more than three (3) Accounts. 

When creating or updating an Account, you are required to provide Blizzard with certain 

accurate and up to date personal information such as, but not limited to, your name, address, 

phone number, email address and such other information requested by Blizzard. Additionally, 

Blizzard may require you to provide payment information to play certain Games or use certain 

features of the Service. Blizzard’s retention of your personal information is subject to Blizzard’s 

Privacy Policy, located at http://eu.blizzard.com/en-gb/company/about/privacy.html. Blizzard 

shall also have the right to obtain non personal data from your connection to the Service. Certain 

Games playable on the Service include a tool that will allow your computer system to forward 

information to Blizzard in the event that the Game crashes, including system and driver data. 

To add a Game license to an Account, an authentication key generated by Blizzard is required. 

The authentication code will be included in the packaging materials for Games purchased at 

Retail, and for Games purchased digitally from Blizzard, the authentication code will be 

assigned to the Account when the Game is purchased. A Game license must be added to an 

Account before you can play that Game. 

During the Account creation process, you may be required to select a unique username and/or 

a password (collectively referred to hereunder as “Login Information”). You agree that you will 

not use your real name as the password for the Account, and that you will not share the Account 

or the Login Information with anyone other than as expressly set forth in this Agreement. 

You are responsible for maintaining the confidentiality of the Login Information, and you will 

be responsible for all uses of the Login Information and the Account, including purchases, 

whether or not authorized by you. In the event you become aware of or reasonably suspect any 

breach of security, including without limitation any loss, theft, or unauthorized disclosure of 

the Login Information, you must immediately notify Blizzard at http://www.battle.net/support. 



117 
 

Subject to the laws of your country of residence, minor children may utilize an Account 

established by their parent or legal guardian. In the event that you permit your minor child or 

legal ward (collectively, your “Child”) to use an Account on the Service, you hereby agree to 

this Agreement on behalf of yourself and your Child, and you understand and agree that you 

will be responsible for all uses of the Account by your Child whether or not such uses were 

authorized by you. 

Your use of the Service and Games to interact with Blizzard and other players is governed by 

a code of conduct that is maintained and enforced exclusively by Blizzard (the “Battle.net Code 

of Conduct”). The Battle.net Code of Conduct is not meant to be exhaustive. The Battle.net 

Code of Conduct is incorporated into this Agreement by this reference, and is available for your 

review at https://eu.battle.net/support/en/article/ingame-policies. 

Grant of License. 

If you accept and comply with the terms of this Agreement, Blizzard will grant and you will 

receive a non-sublicensable, and non-exclusive license to use the Service and Games subject to 

the “License Limitations”, set forth in Section 1(C) below, as follows: 

You may install the Battle.net Client on one or more computers under your legitimate control 

to access and use the Service. 

You may use the Service, Battle.net Client, and Games for your personal and non-commercial 

entertainment purposes during the term of this Agreement, unless otherwise the agreement is 

terminated as set forth in this Agreement. 

You may make and distribute copies of the Battle.net Client free of charge for other potential 

users’ provided they agree to the terms of this Agreement; 

You may not transfer your rights and obligations to use the Service or Games. 

Certain Games may be subject to specific license terms that my include the following: 

Trial or ‘Starter’ versions of Games allow you to play a limited version of the Game before you 

will be required to purchase a Game license from Blizzard. Licenses to use the full version of 

these Games can be purchased through the Service. 

In certain cases, the “full version” of Games can only be played after you purchase a license to 

play the Game. You will be informed of any requirement to purchase a license before you can 

use a Game, and of any time limitations that would affect how long you can play a Game. 
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You may play the Game(s) you have licensed at publicly available cyber cafés or computer 

gaming centers on the Service through an Account registered to you on the Service. 

License Limitations. 

You agree that you will not, in whole or in part or under any circumstances, do the following: 

Derivative Works: Copy or reproduce (except as provided in Section 1(B)), translate, reverse, 

engineer, derive source code from, modify, disassemble, decompile, or create derivative works 

based on or related to the Battle.net Client, Service, or Games; 

Cheating: Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute the following or assist 

therein: 

cheats; i.e. methods, not expressly authorized by Blizzard, influencing and/or facilitating the 

gameplay, including exploits of any in-game bugs, and thereby granting you and/or any other 

user an advantage over other players not using such methods; 

bots; i.e. any code and/or software, not expressly authorized by Blizzard, that allows the 

automated control of a Game, the Service and/or any component or feature thereof, e.g. the 

automated control of a character in a Game; 

hacks; i.e. accessing or modifying the software of a Game or the Service in an manner, not 

expressly authorized by Blizzard; and/or 

any code and/or software, not expressly authorized by Blizzard, that can be used in connection 

with the Battle.net client, the Service, a Game and/or any component or feature thereof which 

changes and/or facilitates the gameplay; 

Prohibited Commercial Uses: Exploit, in their entirety or individual components, the Battle.net 

Client, the Service or the Game(s) for any purpose not expressly authorized by Blizzard , 

including, without limitation (i) playing the Game(s) at commercial establishments (subject to 

Section 1(B)(v)(3); (ii) gathering in-game currency, items, resources or potions for sale outside 

of the Service or the Game(s); (iii) performing in-game services, like power-leveling, in 

exchange for payment outside of the Service or the Game(s); or (iv) communicating or 

facilitating (by text, live audio communications, or otherwise) any commercial advertisement, 

solicitation or offer through or within the Service or the Game(s); 

“e-sports”: Use the Service or the Game(s) for any “e-sports” or group competition sponsored, 

promoted or facilitated by any commercial or non-profit entity without obtaining an additional 

license from Blizzard or obtaining Blizzard’s prior written consent; 
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Data “Mining”: Use third-party software that intercepts, collects, reads, or “mines” information 

generated or stored by the Battle.net Client, Service or the Game(s); provided, however, that 

Blizzard may, at its sole and absolute discretion, allow the use of certain third-party user 

interfaces; 

“Duplicated Items”: Create, utilize or transact in any in-game item created or copied by 

exploiting a design flaw, undocumented problem, or program bug in the Service or the Game(s); 

Matchmaking: Host, provide or develop matchmaking services for the Game(s) or intercept, 

emulate or redirect the communication protocols used by Blizzard in any way, for any purpose, 

including without limitation unauthorized play over the internet, network play (except as 

expressly authorized by Blizzard), or as part of content aggregation networks; 

Unauthorized Connections: Facilitate, create or maintain any unauthorized connection to the 

Service or the Game(s) including without limitation (i) any connection to any unauthorized 

server that emulates, or attempts to emulate, the Service; and (ii) any connection using third-

party programs or tools not expressly authorized by Blizzard; 

Transfers: Attempt to sell, sublicense, rent, lease, grant a security interest in or otherwise 

transfer any copy of the Game(s) or your rights to the Game(s) to any other party in any way 

not expressly authorized herein; 

Disruption: Disrupt or assist in the disruption of (i) any computer used to support the Service 

or any Game environment; or (ii) any other player’s Game experience. ANY ATTEMPT BY 

YOU TO DISRUPT THE SERVICE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION 

OF ANY GAME MAY BE A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. 

Game and Service Features. 

Service Features: 

Global Play: Games that are playable on the Service which feature “Global Play”, allow you to 

play with players who are outside of the region associated with the creation of the Account. The 

Global Play feature requires that some or all of your personal information related to the Account 

be transferred to servers operated by Blizzard in the regions where you wish to play the Game. 

By agreeing to participate in Global Play, you agree that Blizzard can transfer your data to 

Blizzard’s servers in each of the regions that you select to participate in using the Global Play 

feature. For more information, please review Blizzard’s Privacy Policy located at 

http://eu.blizzard.com/en-gb/company/about/privacy.html. 
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Battle.net Balance: 

As an active Account holder, you may participate in Blizzard’s Battle.net Balance service 

(“Battle.net Balance”). Battle.net Balance can only be used to obtain certain products and 

services offered by Blizzard; it has no cash value. Blizzard grants you a limited license to 

acquire, use, and redeem Battle.net Balance pursuant to the terms of this Agreement. Regardless 

of how it is acquired, Battle.net Balance is non-transferable to another person or Account, does 

not accrue interest, is not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), and, 

unless otherwise required by law or permitted by this Agreement, is not redeemable or 

refundable for any sum of money or monetary value from Blizzard at any time. Battle.net 

Balance does not constitute a personal property right. Battle.net Balance is not a bank account. 

To add to your Account Battle.net Balance, go to 

https://eu.battle.net/account/management/ebalance-purchase.html and follow the instructions 

provided to you on the page. Transactions to add Battle.net Balance or redeem Battle.net 

Balance are governed by the Terms of Sale, which can be viewed at http://eu.blizzard.com/en-

gb/company/about/termsofsale.html. It may take up to five (5) days before purchases of 

Battle.net Balance are made available on your Account for your use. Certain minimums may 

apply to purchases when adding Battle.net Balance to your Account, and the maximum value 

of your Battle.net Balance is limited as is the maximum value of all transactions using Battle.net 

Balance per day. In order to check the applicable maximum values for your currency, go to 

https://eu.battle.net/support/en/article/battle-net-balance-faq Blizzard reserves the right to 

change the maximum and minimum amounts at any time. 

You may choose to add Battle.net Balance in different currencies that are applicable to your 

country of residence, in order to redeem Battle.net Balance for certain goods and/or services 

offered on the Service. TO HAVE A BATTLE.NET BALANCE OF MORE THAN A 

CERTAIN VALUE, YOU MUST HAVE ATTACHED AN AUTHENTICATOR TO YOUR 

BATTLE.NET ACCOUNT. In order to check the applicable value for your currency, go to 

https://eu.battle.net/support/en/article/battle-net-balance-faq . Blizzard reserves the right to 

change the value limitation at any time. You can download the Battle.net Authenticator for 

mobile devices at https://eu.battle.net/account/support/mobile-auth-download.html. Blizzard 

will not send you a statement of itemized transactions on the Account. In order to check the 

Battle.net Balance loaded on the Account, or review recent transactions on the Account, go to 

https://eu.battle.net/account/management/transaction-history.html. 

You are responsible for all Battle.net Balance transactions, including unauthorized transactions. 
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You are responsible for all uses of your Battle.net Balance. If you suspect that the Account has 

been compromised, you should contact Blizzard customer service at 

http://eu.blizzard.com/support/webform.xml. Battle.net Balance will only be protected from the 

point that Blizzard issues a message to you indicating that Blizzard has received your notice 

that the Account may have been compromised. You are solely responsible for verifying that the 

proper amount of Battle.net Balance has been added to or deducted from your Account. You 

can view your Battle.net Balance from your account management page. Note that we may 

require additional information and/or documentation to verify your claim. From that point 

forward, Blizzard will take actions to freeze your Battle.net Balance, and will unfreeze your 

Battle.net Balance once Blizzard has returned control of your Battle.net Balance to you. 

Blizzard reserves the right to reduce, liquidate, deactivate, suspend or terminate Battle.net 

Balance added to the Account or access to Battle.net Balance or other Blizzard Games or 

Service features if Blizzard determines, after investigation and in accordance with Section 

9(B)(ii) below, that you have misused Battle.net Balance or have otherwise used Battle.net 

Balance to conduct any fraudulent or illegal activity. 

In the event that you are in any way responsible for compromising Accounts, Blizzard retains 

the right to remove Battle.net Balance from the Account gained through compromising other 

Accounts, suspending access to any services provided to you by Blizzard, such as access to in-

Game auction houses and/or terminating the Account, subject to the terms of Section 9(B)(ii) 

below. 

Advertising: Blizzard’s Games and the Service may incorporate third-party technology that 

enables advertising on the Service and/or in certain Games playable on the Service, which may 

be downloaded temporarily to your personal computer and replaced during online game play. 

As part of this process, Blizzard and/or its authorized third party advertisers may collect 

standard information that is sent when your personal computer connects to the Internet 

including your Internet protocol (IP) address. 

User Created or Uploaded Content: The Service and certain Games may provide you an 

opportunity to upload and display content on the Service and/or as part of a Game, including 

the compilation, and/or arrangement of such content (collectively, the “User Content”). User 

Content specifically does not include a Custom Game, as defined in Section 1(D)(ii)(1) below. 

You hereby grant Blizzard a perpetual, irrevocable, worldwide, fully paid up, non-exclusive, 

sub-licensable right and license to exploit the User Content and all elements thereof, in any and 

all media, formats and forms, known now or hereafter devised. Blizzard shall have the unlimited 
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right to copy, reproduce, fix, modify, adapt, change, process, translate, reformat, prepare 

derivatives, add to and delete from, rearrange and transpose, manufacture, publish, distribute, 

sell, market, license, sublicense, transfer, rent, lease, transmit, make publicly available, publicly 

display, publicly perform, provide access to, broadcast, and practice the User Content as well 

as all modified and derivative works thereof and any and all elements contained therein, and 

use or incorporate a portion or portions of the User Content or the elements thereof in 

conjunction with or into any other material. You represent and warrant that the User Content 

which you upload to the Service, does not infringe upon the copyright, trademark, patent, trade 

secret or other intellectual property rights of any third party. You further represent and warrant 

that you will not use or contribute User Content that is unlawful, tortious, defamatory, obscene, 

invasive of the privacy of another person, threatening, harassing, abusive, hateful, racist or 

otherwise objectionable or inappropriate. Blizzard may remove any User Content and may 

related content or elements from the Service at its sole discretion. You hereby waive the right 

to be identified as the author of the User Content. 

Real ID Feature and Identity Disclosure: The Service allows you to disclose your identity to 

other users of the Service through the “Real ID” feature provided you have opted in to this 

feature. Certain features, such as the Battle.net Voice Chat Client, are only available between 

users of the Service who have opted in to the Real ID feature. Real ID friends can see each 

other's real name and online status. Your friend will need to approve your request before 

showing up on your friends list. Please be aware that by sending or accepting a friend request, 

the real name associated with your account and the character you are logged into will be 

displayed not only to your friends, but also to all of their Real ID friends. If you are a parent or 

legal guardian and if you provide your approval to allow your minor child to use your Account, 

please be aware that your child may opt in to the Real ID Feature and that the real name and 

online status associated with the Account will be displayed to Real ID friends and to all of their 

Real ID friends. You may opt out of the Real ID feature at any time by deleting all Real ID 

friends from your Battle.net Account. 

Blizzard Television Service: Upon your association of a World of Warcraft or StarCraft II: 

Wings of Liberty Game license with your Account, or by ordering any online services related 

to World of Warcraft or StarCraft II: Wings of Liberty, you shall receive as part of the fees paid 

for the online services, access to the online game(s) and access to a television service (ESL 

Turtle TV), which is an IP TV service featuring, among other content, Blizzard games, Blizzard 

products and other Blizzard related content. 
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Game Features: 

Game Editors: Certain Games, such as “StarCraft® II: Wings of Liberty®”, and “StarCraft® 

II: Heart of the Swarm™”, include software that will allow you to create custom games, levels, 

maps, scenarios or other content (“Custom Games”) for use in connection with the Game 

(hereafter referred as “Game Editor(s)”). For purposes of this Agreement and any agreements 

referenced herein, “Custom Games” includes the digital files associated with such custom 

games, levels, maps, scenarios, and other content, as well as (1) all content contained within 

such files, including but not limited to player and non-player characters, audio and video 

elements, environments, objects, items, skins, and textures, (2) all titles, trademarks, trade 

names, character names, or other names and phrases included within the Custom Game, and (3) 

any other intellectual property rights contained within the Custom Game, including any and all 

content, game concepts, methods or ideas. A Custom Game may only be used with the Game’s 

engine that is associated with a particular Game Editor. The manner in which Custom Games 

can be used or exploited is set forth in the StarCraft II Custom Game Acceptable Use Policy, 

the terms of which are incorporated into this Agreement by this reference, and which can be 

found at http://eu.blizzard.com/en-gb/company/legal/acceptable-use.html. Blizzard may 

modify, remove, disable, or delete Custom Games at any time in its sole and absolute discretion. 

Community Tournaments: In order to support local e-sports tournament activities, Blizzard 

hereby grants you a limited, revocable license and right to organize and host small, community 

tournaments, or a series of tournaments utilizing certain Games (“Community Tournaments”) 

subject to your compliance with the following conditions: 

The total value of all prizes to be awarded during a Community Tournament must be less than 

Ten Thousand Dollars ($10,000.00 USD) or the equivalent; 

If you wish to broadcast a Community Tournament, you must comply with the broadcast 

requirements set forth at http://eu.blizzard.com/en-gb/company/legal/tournament-

guidelines.html 

You may not charge fees of any kind for spectators to watch the Community Tournament; 

A Community Tournament cannot be sponsored by any companies that sell or promote any of 

the following products: pornography (or extremely mature materials); alcohol; tobacco or 

cigarettes; firearms; competitive online computer games; gambling websites; or any company 

that is detrimental to Blizzard’s business (hacking, gold services, account selling, key sellers) 

Community Tournaments must comply with all applicable laws and regulations; and 
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The rules of the Community Tournament must promote fairness such that skill in playing the 

Game is what determines who will win or lose a match in a Community Tournament.  

 

For a list of the Games that are eligible for Community Tournaments, and for more information 

or promotional materials please, visit Blizzard’s Community Tournament website at 

http://eu.blizzard.com/en-gb/company/legal/tournament-guidelines.html. If you would like to 

host and/or organize a tournament with any conditions different than the conditions listed 

above, please contact Blizzard at http://eu.blizzard.com/en-gb/company/legal/tournament-

guidelines.html for the necessary licenses. 

Beta Testing of Pre-Release Versions of Games: Certain pre-release versions of Games 

(“Betas”) may be made available to you through the Service for testing (“Beta Testing”). Beta 

Testing through the Service will be governed by the following: 

Eligibility: In order to participate in a Beta Test, you must meet the following requirements: 

Blizzard must designate you as a Beta tester; 

The Account that you will use to participate in the Beta Test must be in good standing; 

If the Beta to be Beta Tested is an expansion to another Game, then the Account must be 

upgraded with all expansions to that particular Game; 

You must be an adult in your country of residence; 

You agree to allow Blizzard to obtain hardware and software information from the computer 

system that you will use to take part in the Beta Test (the “System”) prior to registration for the 

Beta Test in order for Blizzard to determine if you are eligible to participate in the Beta; and 

The System must meet the specifications which Blizzard determines are required for the Beta 

Test. 

Confidentiality: Certain Beta Tests may be determined by Blizzard to be confidential. If a Beta 

Test is confidential, you will be informed of the confidential nature of the Beta Test in your 

invitation to participate in the Beta Test. During a confidential Beta Test, the existence of the 

Beta and all elements thereof is to be considered confidential. Accordingly, you agree to 

maintain secrecy associated with a confidential Beta Test until such time as Blizzard informs 

you that the Beta Test is no longer confidential. For purposes of example and not limitation, 

you agree that you will not disclose the following during a confidential Beta Test: 
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Information about the Beta Test, such as your role as a Beta Tester, the length of the Beta Test, 

the number of Beta Testers, how you became a Beta Tester, etc. 

Information related to the game that you are Beta Testing, such as the game’s look and feel, 

playable races, classes, combat, magic, communication, grouping, questing, monetary systems, 

the Game’s, non-player character interaction, items, armor, weapons, stability of the game, etc. 

Beta Testing Real Money Feature Testing: Certain Games may have features that will allow 

you to purchase licenses to use digital items or services through the Game’s interface. If you 

purchase a license to use a digital item or service through the Game’s interface during a Beta 

Test, all purchases are subject to the Terms of Sale. Blizzard will not provide you with a refund 

for your purchase of a digital item or service, and items or services purchased during a Beta 

Test will not be transitioned to the retail release version of a Game in most instances. During 

your purchase of digital goods or services for real money during a Beta Test, Blizzard will 

provide you with information that explains what, if any, credit you would receive for your 

purchase after the Beta Test for that Game has concluded. 

Feedback: During and after the Beta Test, Blizzard may provide you with an opportunity to 

provide Blizzard with comments, suggestions and impressions of the Beta by using the tools 

provided to supply feedback and bug reports, internal websites and forums, and such other 

methods. The Beta may also include a tool that will allow the System to forward system and 

driver information to Blizzard in the event of a crash. This tool will collect data from System 

during the crash, and allow you to forward a report to Blizzard via electronic mail. 

Acknowledgments: You acknowledge that: 

the Beta is a work in progress and may contain bugs which may cause loss of data and/or 

damage to the System; 

you have, or will, back-up your hard drive prior to installation of the Beta; 

you have the resources necessary to easily reinstall your operating system and restore any and 

all data that may be lost; 

Blizzard is not liable in any way for the loss of data or damage to the System, interruptions of 

service, software or hardware failures, or loss of data or disruption of service. 

Blizzard may monitor and record any and all communications, electronic or otherwise, 

pertaining to the Beta including, without limitation, packets, chat, email, message board 

postings, etc.; 
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Blizzard may delete or modify the information stored by the Beta for any reason at any time 

during the duration of the Beta Test; and 

Blizzard may transfer software program files to the System, including a program that will 

collect and send Blizzard CPU, RAM, operating system, video card, and sound card information 

from the System. 

You may not sell, transfer or commercially exploit access to a Beta, including the distribution 

of Beta keys without Blizzard’s express authorization. 

Termination: Blizzard may terminate a Beta Test at any time, for any reason, or for no reason. 

Upon termination of the Beta Test, you must delete the Beta and all documents and materials 

you received from Blizzard in connection with the Beta Test, and remove any elements of the 

Beta from any hard drives on which the Beta has been installed. You agree and acknowledge 

that Blizzard’s termination of the Beta Test shall not be grounds for any refunds of any kind, 

including, but not limited to, refunds for Game time. 

Sections of the Agreement Applicable to Beta Tests: When participating in a Beta Test, the 

terms of this Section 1(D)(ii)(3) shall supersede and govern over any other Section of this 

Agreement which may be in conflict with the terms of this Section 1(D)(ii)(3). Additionally, 

Section 1(B)(v)(3) of the Agreement is specifically excluded from the use of a Beta. 

Blizzard’s Ownership. 

Blizzard is the owner or licensee of all right, title, and interest in and to the Battle.net Client, 

the Service, the Games, Accounts, and all of the features and components thereof. The Service 

or the Games may contain materials licensed by third-parties to Blizzard, and these third-parties 

may enforce their ownership rights against you in the event that you violate this Agreement. 

The following, without limitation, are owned or licensed by Blizzard: 

All virtual content appearing within the Service or the Games, such as: 

Visual Components: Locations, artwork, structural or landscape designs, animations, and 

audio-visual effects; 

Narrations: Themes, concepts, stories, and storylines; 

Characters: The names, likenesses, inventories, and catch phrases of Game characters; 

Items: Virtual goods, currency, potions, wearable items, pets, mounts, etc.; 

All data and communications generated by, occurring through, the Service or the Games. 
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All sounds, musical compositions and recordings, and sound effects originating in the Service 

or the Games; 

All recordings, Game replays, or reenactments of in-game matches, battles, duels, etc.; 

Computer Code, including but not limited to “Applets” and source code; 

Titles, methods of operation, software, related documentation, and all other original works of 

authorship contained in the Service or the Games; 

All Accounts. Note that Blizzard owns all Accounts, and that all use of an Account shall inure 

to Blizzard’s benefit. Blizzard does not recognize the transfer of Accounts. You may not 

purchase, sell, gift or trade any Account, or offer to purchase, sell, gift, or trade any Account, 

and any such attempt shall be null and void and may result in the forfeiture of the Account; 

All Moral Rights that relate to the Service or a Game, including Custom Games, such as the 

right of attribution, and the right to the integrity of certain original works of authorship; and 

The right to create derivative works, and as part of this Agreement, you agree that you will not 

create any work based on the Service or the Games, except as expressly set forth in this 

Agreement or otherwise by Blizzard in certain contest rules, Blizzard’s Fan Policies, or 

addendum to this Agreement. 

Pre-Loaded Software. 

The Service may contain additional software that requires you to agree to additional terms prior 

to your use (“Additional Software”). 

Installation: You agree that Blizzard may install Additional Software on your hard drive as part 

of the installation of the Battle.net Client, and from time to time during the term of this 

Agreement. 

Use: Unless Blizzard grants you a valid license and alphanumeric key to use and activate the 

Additional Software, you may not access, use, distribute, copy, or create derivative works based 

on the Additional Software. 

Copies: You may make one (1) copy of the Additional Software for archival purposes only. 

Consent to Monitor. 

WHEN RUNNING, A GAME MAY MONITOR YOUR COMPUTER'S RANDOM ACCESS 

MEMORY (RAM) FOR UNAUTHORIZED THIRD PARTY PROGRAMS RUNNING 

CONCURRENTLY WITH THE GAME. AN "UNAUTHORIZED THIRD PARTY 
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PROGRAM" AS USED HEREIN SHALL BE DEFINED AS ANY THIRD PARTY 

SOFTWARE PROHIBITED BY SECTION 1(C)(ii) ABOVE. IN THE EVENT THAT THE 

GAME DETECTS AN UNAUTHORIZED THIRD PARTY PROGRAM, (a) THE GAME 

MAY COMMUNICATE INFORMATION BACK TO BLIZZARD, INCLUDING WITHOUT 

LIMITATION YOUR ACCOUNT NAME, DETAILS ABOUT THE UNAUTHORIZED 

THIRD PARTY PROGRAM DETECTED, AND THE TIME AND DATE; AND/OR (B) 

BLIZZARD MAY EXERCISE ANY OR ALL OF ITS RIGHTS UNDER THIS 

AGREEMENT, WITH OR WITHOUT PRIOR NOTICE TO YOU. 

Limited Warranty. 

FOR RESIDENTS OF THE EUROPEAN UNION THE WARRANTIES APPLY AS PER 

APPLICABLE STATUTARY LAW. FOR ANY RESIDENTS OUTSIDE THE EUROPEAN 

UNION THE FOLLOWING APPLIES: THE SERVICE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND 

“AS AVAILABLE” BASIS FOR YOUR USE, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, 

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, NON-

INFRINGEMENT, AND THOSE ARISING FROM COURSE OF DEALING OR USAGE OF 

TRADE. BLIZZARD DOES NOT WARRANT THAT YOU WILL BE ABLE TO ACCESS 

OR USE THE SERVICE AT THE TIMES OR LOCATIONS OF YOUR CHOOSING; THAT 

THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; THAT DEFECTS WILL 

BE CORRECTED; OR THAT THE GAME CLIENT OR THE SERVICE ARE FREE OF 

VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.  

 

If you are a resident of Australia, the benefits provided to you by this Limited Warranty are in 

addition to other rights or remedies you may have under local laws related to the goods to which 

the warranty applies. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the 

Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and 

compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to 

have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure 

does not amount to a major failure. The provisions of this clause containing the Limited 

Warranty and the clause containing the Limitation of Liability and Indemnity below apply only 

to the extent permitted by the Competition and Consumer Act 2010 (Cth). The entitlement to a 

replacement or a refund for a major failure is not subject to Blizzard’s option. To submit a 
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warranty claim to Blizzard, please call 1800 041 378 or send to PO Box 544, Pyrmont NSW 

2009 Australia. The user is responsible for the costs of returning media to Blizzard. 

Limitations of Liability. 

Blizzard is liable in accordance with statutory law (i) in case of intentional breach, (ii) in case 

of gross negligence, (iii) for damages arising as result of any injury to life, limb or health or (iv) 

under any applicable product liability act. Gross negligence refers to an action or omission of 

significant carelessness, demonstrating a clear disregard of one’s basic duties. 

Without limiting the foregoing, you agree and acknowledge that Blizzard is only liable for slight 

negligence in case of a breach of a material contractual obligation. Material contractual 

obligation means any obligation (i) which is necessary for the fulfillment of the Agreement, (ii) 

the breach of which would jeopardize the purpose of the Agreement and (iii) the compliance 

with which one may generally trust in. In such cases, the liability will be limited to the typical 

and foreseeable damages. Slight negligence means any negligence which is not gross 

negligence. 

Indemnity. 

You agree to indemnify, defend and hold Blizzard harmless from any claim, demand, damages 

or other losses, including reasonable attorneys’ fees, asserted by any third-party resulting from 

or arising out of your use of the Service, or any breach by you of this Agreement, or any Game-

specific Terms of Use, however the foregoing does not apply if the infringement of rights is not 

attributable to your intentional or negligent behavior. 

Alterations. 

Blizzard may, from time to time, change or modify this Agreement as the Service, the Games, 

and the law evolves. In this case Blizzard will notify you of any such changes or modifications 

by providing special notice. If you do not object to the amended Agreement within one (1) 

month following the special notice, your continued use of the Service will mean that you accept 

the amended Agreement. With the special notice Blizzard will remind you that your continued 

use after the expiration of one (1) month following the special notice means that you accept any 

and all changes. Those changes or modifications will not affect essential characteristics of the 

service. 

Term and Termination. 

Term. 
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This Agreement is effective upon your creation of an Account, and shall remain in effect until 

for a reasonable period of time. In the event that Blizzard chooses to cease providing the 

Service, or license to a third party the right to provide the Service, Blizzard shall provide you 

with no less than three (3) months prior notice. 

Termination. 

You are entitled to terminate this for any legitimate reason as may be specified by applicable 

law or relevant court decision, subject to prior written notice by mail to the following address: 

Blizzard Entertainment, S.A.S. – Customer Service, 145 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, 

France. 

If you fail to comply with any terms contained in this Agreement and/or the In-Game Policies, 

Blizzard will provide you with a warning of your non-compliance. In case of a serious violation 

of this Agreement or the In-Game Policies, Blizzard will be entitled to immediately terminate 

this Agreement and the Service without any prior warning. Serious violations are violations of 

important provisions which include Sections 1(A)(v), 1(A)(vi), 1(B)(iv), 1(C), 1(D)(i)(2)(g), 2 

and 3(B) of this Agreement or repeated violations of other provisions of this Agreement or the 

In-Game Policies, including further non-compliance where you already have received a prior 

warning. 

In the event of any termination of this Agreement, your right to access and play Games will be 

revoked. 

Governing Law 

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of France. 

General. 

Export Controls. The Game(s) may not be re-exported, downloaded or otherwise exported into 

(or to a national or resident of) any country to which the U.S. has embargoed goods, or to 

anyone on the U.S. Commerce Department's Denied Persons List or Entity List. You represent 

and warrant that you are not located in, under the control of, or a national or resident of any 

such country or on any such list. 

Assignment. Blizzard may assign this Agreement, in whole or in part, to any person or entity at 

any time with or without your consent, as long as the assignment does not reduce your rights 

under this Agreement. You may not assign this Agreement without Blizzard’s prior written 

consent, and any unauthorized assignment by you shall be null and void. 
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Severability. If any part of this Agreement is determined to be invalid or unenforceable, then 

that portion shall be severed, and the remainder of this Agreement shall be given full force and 

effect. 

Attorneys' Fees. In the event any litigation is brought by either party in connection with this 

Agreement, the prevailing party in such litigation shall be entitled to recover from the other 

party all the reasonable costs, attorneys' fees and other expenses incurred by such prevailing 

party in the litigation. 

Entire Agreement. This Agreement constitutes and contains the entire agreement between the 

parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior oral or written 

agreements. The provisions of Sections 2, 5, 6, 7, 10, and 11 shall survive termination of this 

Agreement for any reason. 

No Waiver. Our failure to enforce any provision of the Agreement shall in no way be construed 

to be a present or future waiver of such provision, nor in any way affect the right of any party 

to enforce each and every such provision thereafter. The express waiver by us of any provision, 

condition or requirement of the Agreement shall not constitute a waiver of any future obligation 

to comply with such provision, condition or requirement. 

Notices: 

If to Blizzard. All notices given by you under this Agreement shall be in writing and addressed 

to: Blizzard Entertainment, SAS, 145 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, France, Attn: Law 

Department. 

If to You. All notices given by Blizzard under this Agreement shall be given to you either 

through written notice, email, or website blog post. These notice forms and instances are 

specified in our Privacy Policy, which can be reviewed at http://eu.blizzard.com/en-

gb/company/about/privacy.html. 

Equitable Remedies. You hereby agree that Blizzard would be irreparably damaged if the terms 

of this Agreement were not specifically enforced, and therefore you agree that we shall be 

entitled, without bond, other security, or proof of damages, to appropriate equitable remedies 

with respect to breaches of the Agreement, in addition to such other remedies as we may 

otherwise have available to us under applicable laws. 

Force Majeure. Blizzard shall not be liable for any delay or failure to perform resulting from 

causes outside the reasonable control of Blizzard, such as natural disasters, unforeseen 
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intrusions into our cyberspace, war, terrorism, riots, embargoes, acts of civil or military 

authorities, fire, floods or accidents. 
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Bilaga 7 
Termination of service without prior notice for serious violations of the Battle.net End User 

License Agreement 

Last updated February 3, 2016 

 

As stated in the Battle.net End User License Agreement (the “Agreement”), Blizzard 

Entertainment SAS (“Blizzard”) reserves the right to permanently terminate the Agreement, the 

Battle.net® service (“Battle.net”) and/or a license to any Blizzard’s interactive game (the 

“Games”) without prior notice, resulting in an immediate and permanent account 'ban' if you 

engage in behaviour that Blizzard considers to be a serious violation of the Agreement. “Serious 

violations” of the Agreement would include the following: 

 

Any behaviour that endangers the gaming experience of other players. 

Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute the following or assist therein: 

cheats; i.e. methods, not expressly authorized by Blizzard, influencing and/or facilitating the 

gameplay, including exploits of any in-game bugs, and thereby granting you and/or any other 

user an advantage over other players not using such methods; 

bots; i.e. any code and/or software, not expressly authorized by Blizzard, that allows the 

automated control of a Game, Battle.net and/or any component or feature thereof, e.g. the 

automated control of a character in a Game; 

hacks; i.e. accessing or modifying the software of a Game or Battle.net in an manner, not 

expressly authorized by Blizzard; and/or 

any code and/or software, not expressly authorized by Blizzard, that can be used in connection 

with the Battle.net client, Battle.net, a Game and/or any component or feature thereof which 

changes and/or facilitates the gameplay. 

Hosting, provide matchmaking services for, or intercepting, emulating or redirecting the 

communication protocols used by Blizzard as part of  the Games, regardless of the method used 

to do so. 

Modifying, or causing the modification of any files that are a part of a Game installation. 
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Using any third-party software that intercepts, “mines”, or otherwise collects information from 

or through any Games. 

Buying or selling for “real” money or exchange, gold, weapons, armor, or any other virtual 

items that may be used in a Game outside the Game platform. 

Allowing any third person (except for a minor for whom you opened the Account) to play on 

your Account including, but not limited to, using so-called “power levelling services,” i.e. 

paying a third person for playing on your Account. 

Playing on the Account of a third person including, but not limited to, providing so-called 

“power levelling services”. 

Instituting, assisting, or become involved in, an attack upon any Blizzard Game server or 

otherwise attempt to disrupt any Game servers. 

For World of Warcraft specifically, allowing players who are playing characters aligned with 

the “Alliance” faction to chat or otherwise communicate directly with players who are playing 

characters aligned with the “Horde” faction, or vice versa. 
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Bilaga 8 
BLIZZARD ENTERTAINMENT VIDEO POLICY 

 

Blizzard Entertainment strongly supports the efforts of its community members who produce 

community videos (referred to hereafter as a "Production") using video images, footage, music, 

sounds, speech, or other assets from Blizzard's copyrighted products ("Blizzard Content"), 

subject to a few conditions. Note, however, that Blizzard Content does not include trailers or 

advertisements promoting Blizzard games or services that are not incorporated into a Blizzard 

game. 

 

The Fundamental Rule 

First and foremost, note that except as specifically provided herein, Blizzard Entertainment 

requires that the use of Blizzard Content must be limited to non-commercial purposes. 

 

What this means 

As a community content creator, you are permitted to create video productions using Blizzard's 

Content, and to distribute them freely on your website, or on other websites where viewers can 

freely view your Production. 

 

Limitation of Usage 

Neither you nor the operator of any website where your Production(s) may be viewed can force 

a viewer to pay a "fee" to be able to view your Production(s). 

 

Regarding Websites and "Premium Access" 

We understand that many third party websites have a "free" method to see their video content, 

as well as a 'premium' membership service that allows for speedier viewing.  
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For clarity, please note that as long as the website that hosts your Production provides a free 

method to allow viewers to see the Production, Blizzard Entertainment will not object to your 

Production being hosted on that site, regardless of the site's "for pay" premium service plans. 

 

Guidelines for distributing Productions with Blizzard Content 

Note that Blizzard Entertainment's restriction that Productions be limited to "non-commercial" 

uses also means that you may not license a Production you have created to another company 

for a fee, or for any other form of compensation, without specific written permission from 

Blizzard Entertainment to do so. Blizzard Entertainment reserves the right to use its products 

for all commercial purposes. The only exceptions to this rule are if you participate in partner 

programs with YouTube, Justin.tv, Blip.tv, Own3d.tv, or Ustream.tv (the “Production 

Websites”) whereby a Production Website may pay you for views of a Production if you are 

accepted into their partner program. 

 

Your Production should meet the rating guidelines for "T" rated Productions 

To maintain and protect the image of our games, Blizzard also requires that Productions 

maintain the "T" rating that has been given to its products by the ESRB, and similar ratings 

received from other ratings boards around the world, and that these standards are taken into 

account during the creation of your Production. 

 

Blizzard support of Film Festivals, Contests, and Broadcast opportunities 

If you have created a Production that meets the guidelines above that you would like to enter 

into a film competition or festival, or if you encounter the opportunity to have your Production 

shown on television, Blizzard Entertainment is happy to support your efforts by, pending review 

and approval of your Production, providing a content use license for your Production.  

 

If you are a website operator, film festival organizer, or broadcaster and you are interested in 

running a "Community video contest," where Productions that use Blizzard Content will be 

allowed entry into the contest, we are happy to inform you that Blizzard allows websites, Film 

Festivals, and Broadcasters to run video contests as long as the "total prize package"(cash and 
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prizes) for the contest does not exceed $500.00 USD. If, however, you are interested in running 

a video contest that will feature Productions that use Blizzard Content where the total value 

(cash and prizes) of all of the prizes exceeds $500.00 USD, you will need to obtain a license 

from Blizzard in order to hold the contest. 

 

What is a content use license? 

In the event that you are required to prove to the contest organizer, festival committee, or 

television broadcaster that you have Blizzard Entertainment's permission to use Blizzard 

Content in your Production, a content use license is provided. This license serves to prove you 

have the rights to use your Production materials specifically for that event. 

 

Important notes 

For business reasons, there may be times when Blizzard will need to terminate your right to 

distribute or host a specific Production, and in such a case, Blizzard shall have the right to do 

so without notice or liability to you. A content use license is not unlimited: it permits the use of 

the Blizzard materials in your Production only for the 'event' that the license has been issued 

for, and in the specific methods outlined in the license. 

 

Educational Use of Production Materials 

Blizzard Entertainment supports the use of its game assets for educational purposes, and you 

are welcome and encouraged to create a Production for a school project, master's thesis, etc. All 

limitations above still apply to Productions created for educational purposes. 

 

Inclusion of Sponsor Names, Logos, or Affiliates 

Knowing that there are organizations out there willing and ready to support producers in the 

video community, the mentioning of producer or contest sponsors, through methods such as 

logos at the beginning of the production, or the verbal mentioning of sponsor names, is 

permissible.  
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However, you may not include more than 10 seconds total of sponsor promotion per Production. 

Additionally you must visually include the text "Sponsored By" when being displayed. Simple 

text 'credits,' included at the end of your Production and unaccompanied by logos, slogans, or 

other methods of visual isolation, are not bound by this restriction. 

 

For further information 

In the event that you have any questions about your Production in regards to Blizzard 

Entertainment's Video guidelines or would like to inquire about obtaining a license as described 

above, feel free to send us a note at community-videos@blizzard.com. 
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Bilaga 9 
RIOT GAMES VIDEO CREATION & USE POLICY 

The content our community creates inspires, informs and entertains Rioters and players alike. 

We hope to see many more videos using Riot Games and League of Legends content. This 

handy guide will help you ensure that any video using our intellectual property (such as video 

images, art, music, sounds and other content) is legit before posting to YouTube, streaming 

sites like own3D, or just for you and your friends. This policy should allow you to get any video 

permissions you need from sites like YouTube – and make it clear what kinds of videos are 

cool with us. 

 

Not-for-profit (unless otherwise called out in this policy!). All videos must be made 

publically available without requiring payment by a viewer or any other restriction on 

access. Basically, this means: 

You may not require any payment, survey, download (other than the video itself), or other 

action to access a video. 

You may place a video on a website that has a paid-for “premium” account option, provided 

the video is also available to non-paying users. 

You may run ads or other revenue streams that don’t interfere with a user’s access to the video, 

subject to the “No Licensing” guideline below. 

No Licensing. Generally, you cannot license your videos to any third party for a fee or 

other value without our approval. However, there are important exceptions: 

Partner programs with YouTube or the following streaming websites: own3D.tv, 

Ustream.tv,Twitch.tv, Justin.tv, Blip.tv (no prior permission from us required). 

For any other licensing of videos by you (such as film festivals, contests or third party 

broadcasts), express written permission from us is required. Please send all requests to 

fansites@riotgames.com. 

Sponsorships are fine. If you want to display a sponsor’s logo at the beginning of a video, 

in the credits, or give them a shout out, that’s great. Just a few simples rules: 

Keep any sponsor mentions to a reasonable, minimal length. 
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Make it clear (either by mentioning a sponsor or using “sponsored by” with their logo) that they 

are acting as a sponsor only. 

Do not use the Riot Games (or League of Legends) logos without express permission from us. 

Keep it (relatively) clean. Absolutely no racist, sexist, homophobic, or any other offensive 

content. We also ask that you keep your videos focused on our games, and away from 

overtly religious, political or other controversial topics. 

Respect other creators. Other than Riot intellectual property, don’t include content that’s 

not your original creation unless you have permission from the creator. Don’t feed the 

lawyers! 
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Bilaga 10 
END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) LEAGUE OF LEGENDS® 

Last Modified: October 23, 2012 

League of Legends® (the “Game”) is a free-to-play, session-based, multiplayer online battle-

arena computer game developed and operated by Riot Games, Inc., a Delaware Corporation 

(“Riot Games”). For purposes of this License Agreement (defined below), “you” and “your” 

mean the user of the computer on which the Game will be or has been installed. 

PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (THIS “EULA” OR “LICENSE 

AGREEMENT”) CAREFULLY. BY CLICKING THE “ACCEPT” BUTTON BELOW OR 

USING THE GAME OR INSTALLING THE GAME CLIENT SOFTWARE (THE 

“SOFTWARE”), YOU AGREE THAT THIS LICENSE AGREEMENT IS ENFORCEABLE 

LIKE ANY WRITTEN CONTRACT SIGNED BY YOU. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL 

OF THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT, CLICK ON THE BUTTON THAT 

INDICATES THAT YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE 

AGREEMENT, AND DO NOT COMPLETE INSTALLATION OF THE SOFTWARE. BY 

ENTERING INTO THIS LICENSE AGREEMENT, YOU REPRESENT THAT YOU ARE 

AN ADULT AND HAVE THE LEGAL CAPACITY TO ENTER INTO A CONTRACT IN 

THE JURISDICTION WHERE YOU RESIDE. 

I. LIMITED USE LICENSE 

Subject to the terms and conditions of this License Agreement and your agreement therewith, 

Riot Games hereby grants to you and you hereby accept a limited, non-exclusive, non-

transferable license to internally install and execute solely as a component of the Game (i) the 

Software and related explanatory materials (“Documentation”); and (ii) any Software upgrades, 

patches, subsequent versions, and updates (collectively, “Updates”) licensed to you by Riot 

Games. The Software and the Game are provided for your individual, non-commercial, 

entertainment purposes only. Except as may be expressly permitted by Riot Games, you may 

not sell, copy, exchange, transfer, publish, assign or otherwise distribute anything you copy or 

derive from the Software or the Game. 

II. REQUIREMENTS 

In installing and using the Software and playing the Game, you acknowledge that you have 

read, understand and agree with the terms of this License Agreement. You must also: (i) read, 
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understand and agree to the Riot Games Terms of Use 

(http://na.leagueoflegends.com/legal/termsofuse) (the “Terms of Use”), incorporated herein by 

reference; (ii) register for an account in the Game (an “Account”) (as further explained in the 

Terms of Use); and (iii) meet the hardware and connection requirements published at 

http://na.leagueoflegends.com (the “Site”). These requirements may change as the Game 

evolves. You are wholly responsible for the cost of all internet connection fees, along with all 

equipment, servicing, or repair costs necessary to allow you access to the Game. 

III. ADDITIONAL LICENSE LIMITATIONS 

The limited license granted to you in Section I is subject to the additional limitations set forth 

below in this Section III. Any use of the Software in violation of the license limitations set forth 

below is an unauthorized use of the Software outside of the license granted to you in Section I, 

and will be regarded as an infringement of the copyrights Riot Games holds in and to the 

Software and the Game. You agree that you will not, under any circumstances: 

A. Sell, lease, rent, loan or otherwise transfer the Software, or grant a security interest in or 

transfer reproductions of the Software or the Game, to a third party; 

B. Copy, photocopy, reproduce, translate, reverse engineer, decompile, derive source code 

from, or disassemble, in whole or in part, the Software or the Game, or create derivative works 

based on the Game, except that you are authorized to (i) make one (1) copy of the Software and 

the Documentation for personal archival purposes only; and (ii) use third party image and video 

capture software to capture the output of the Software as audio, video and/or still image files 

solely for personal, not for profit use pursuant to the Terms of Use and any applicable Riot 

Games policies pertaining to audio or video creation; 

C. Modify or cause to be modified any files that are part of the Software in any way not 

expressly authorized by Riot Games; 

D. Make use of, or cause any other person or entity to make use of, the Software or the Game 

for any commercial purpose, including but not limited to (i) participating in the Game in 

exchange for payment (e.g. “leveling” services); or (ii) selling in-Game items outside of the 

Game, or selling Game Accounts, except such transactions as may be authorized by Riot Games 

and conducted via services provided by Riot Games; or 

E. Use any unauthorized third-party programs that interact with the Software in any way, 

including but not limited to, “mods,” “hacks,” “cheats,” “scripts,” “bots,” “trainers,” or 

automation programs, or any third-party programs that intercept, emulate or redirect any 
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communication between the Software and Riot Games, or that collect information about the 

Game by reading areas of memory used by the Software to store information about the Game. 

IV. OWNERSHIP 

All rights and title in and to the Software and the Game, and all content included therein 

(including, without limitation, Accounts, computer code, titles, objects, artifacts, characters, 

character names, locations, location names, stories, story lines, dialog, catch phrases, artwork, 

graphics, structural or landscape designs, animations, sounds, musical compositions and 

recordings, Riot Points, audio-visual works, character likenesses, and methods of operation) are 

owned by Riot Games or its licensors. The Software and the Game and all content therein are 

protected by United States and other international intellectual property laws. Riot Games and 

its licensors reserve all rights in connection with the Software and the Game, including, without 

limitation, the exclusive right to create derivative works therefrom, and you agree that you will 

not create any work of authorship based on the Game except as expressly permitted by Riot 

Games. You acknowledge and agree that you have no interest, monetary or otherwise, in any 

feature or content contained in the Game. You further acknowledge and agree that you shall 

have no ownership or other property interest in your Account, and you acknowledge and agree 

that all rights in and to the Account are and shall forever be owned by and inure to the benefit 

of Riot Games. Please see the Terms of Use for a complete espousal of all of Riot Games 

ownership rights. 

V. CODE OF CONDUCT 

While using the Software and playing the Game, you agree to comply with all applicable laws, 

rules and regulations. You also agree to comply with certain additional rules that govern your 

use of the Game (the “Code of Conduct”). The Code of Conduct is not meant to be exhaustive, 

and Riot Games reserves the right to modify this Code of Conduct at any time, as well as take 

any appropriate disciplinary measures including Account termination and deletion to protect 

the integrity and spirit of the Game, regardless of whether a specific behavior is listed here as 

prohibited. In addition to this Code of Conduct, please see the Summoner’s Code for additional 

guidance on exemplary game-play behavior. The following are examples of behavior that 

warrant disciplinary measures: 

A. Impersonating any person, business, or entity, including an employee of Riot Games, or 

communicating in any way that makes it appear that the communication originates from Riot 

Games; 
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B. Posting identifying information about yourself, or any other user, in the Game; 

C. Harassing, stalking, or threatening any other users in the Game; 

D. Removing, altering or concealing any copyright, trademark, patent or other proprietary rights 

notices of Riot Games contained in the Game and/or the Software. You also may not transmit 

content that violates or infringes the rights of others, including without limitation, patent, 

trademark, trade secret, copyright, publicity, personal rights or other proprietary or non-

proprietary rights; 

E. Transmitting or communicating any content which, in the sole and exclusive discretion of 

Riot Games, is deemed offensive, including, but not limited to, language that is unlawful, 

harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, sexually explicit, or 

racially, ethnically, or otherwise objectionable; 

F. Transmitting or facilitating the transmission of any content that contains a virus, corrupted 

data, trojan horse, bot keystroke logger, worm, time bomb, cancelbot or other computer 

programming routines that are intended to and/or actually damage, detrimentally interfere with, 

surreptitiously intercept or mine, scrape or expropriate any system, data or personal 

information; 

G. Spamming chat, whether for personal or commercial purposes, by disrupting the flow of 

conversation with repeated postings of a similar nature; 

H. Participating in any action which, in the sole and exclusive judgment of Riot Games, 

“exploits” an undocumented aspect of the Game in order to secure an unfair advantage over 

other users; 

I. Participating in any action which, in the sole and exclusive judgment of Riot Games, defrauds 

any other user of the Game, including, but not limited to, by “scamming” or “social 

engineering;” 

J. Accessing or attempting to access areas of the Game or Game servers that have not been 

made available to the public; 

K. Logging out, disconnecting or exiting the Game during live game-play. Riot Games’ 

automated Leaverbuster® system tracks this data and may issue temporary bans to users who 

frequently leave during live game-play. The length of the temporary ban will increase over time 

if a particular Account continues to leave during live game-play; or 
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L. Selecting a Summoner name that is falsely indicative of an association with Riot Games, 

contains personally identifying information, infringes on the proprietary or non-proprietary 

rights of third parties, or that is offensive, defamatory, vulgar, obscene, sexually explicit, 

racially, ethnically, or otherwise objectionable. You may not use a misspelling or an alternative 

spelling to circumvent this restriction on Summoner name choices. Riot Games may modify 

any name which, in the sole and exclusive judgment of Riot Games, violates this provision 

without further notification to you, and may take further disciplinary measures, including 

Account termination, for repeated violations. 

VI. CONSENT TO MONITORING 

When you are using the Software, the Software may monitor your computer's random access 

memory (RAM) for unauthorized third party programs prohibited by Section III.E that interact 

with the Software and/or the Game. In the event that the Software detects such an unauthorized 

third party program, information may be communicated back to Riot Games, including the 

name of your Account, your internet protocol (IP) address, details about the unauthorized third 

party program detected, and the time and date that the unauthorized third party program was 

detected, along with the hardware specs and performance characteristics of your computer, with 

or without additional notice to you. No other information about you or your computer will be 

communicated to Riot Games with the Software. If the Software detects the use of an 

unauthorized third party program, your access to the Game may be terminated with or without 

additional notice to you. 

VII. UPDATES AND MODIFICATIONS 

A. The Software and the Game.  Riot Games may provide Updates to the Software that must 

be installed for you to continue to play the Game. Each time you launch the Software to play 

the Game, you hereby give your consent to Riot Games to remotely install any Updates to the 

Software that resides on your computer, with or without additional notification to you. 

B. License Agreement. Riot Games reserves the right, in its sole and absolute discretion, to 

revise, update, change, modify, add to, supplement, or delete certain terms of this License 

Agreement as the Game and the law evolve; provided, however, that material changes to this 

License Agreement will not be applied retroactively. Such changes will be effective with or 

without prior notice to you. You can review the most current version of this License Agreement 

by clicking on the “EULA” link located at the bottom of the Site. You are responsible for 

checking this License Agreement periodically for changes. If the Software requires an Update 
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at the time you launch the Software to access the Game, you will also have the opportunity to 

review and to accept or reject the current version of this License Agreement. If any future 

changes to this License Agreement are unacceptable to you or cause you to no longer be in 

agreement or compliance with this License Agreement, you may terminate this License 

Agreement in accordance with Section IX and must immediately stop playing the Game and 

uninstall the Software. Your continued use of the Game following any revision to this License 

Agreement constitutes your complete and irrevocable acceptance of any and all such changes. 

VIII. TERMINATION OF AGREEMENT 

This License Agreement is effective until terminated. You may terminate this License 

Agreement at any time by notifying Riot Games of your intention to terminate. Riot Games 

may terminate this License Agreement at any time, for any reason or no reason. Upon 

termination, whether by you or Riot Games, the license granted to you in Section I shall 

immediately terminate, and you must immediately and permanently remove the Software from 

your computer’s permanent memory and destroy any and all copies of the Software that may 

be in your possession. 

IX. TERMINATION OF GAME SERVICE 

The Game is an “on-line” game that must be played over the internet through a service provided 

by or on behalf of Riot Games. You acknowledge and agree that Riot Games, in its sole and 

absolute discretion, may stop providing support for or access to the Game at any time, for any 

reason or no reason. You also agree that Riot Games may change, modify, suspend, “nerf,” 

discontinue, or restrict your access to any features or parts of the Game at any time without 

notice or liability to you. You acknowledge that you have no interest, monetary or otherwise, 

in any feature of or content in the Software or the Game. 

X. EXPORT CONTROLS 

The Software is subject to all applicable export restrictions. You must comply with all export 

and import laws and restrictions and regulations of any United States or foreign agency or 

authority relating to the Software and its use. The Software may not be re-exported, downloaded 

or otherwise exported to, or downloaded or installed by a national or resident of, any country 

to which the United States has embargoed goods, or to anyone on the U.S. Treasury 

Department's list of Specially Designated Nationals or the U.S. Commerce Department's Table 

of Denial Orders. You represent and warrant that you are not located in, under the control of, 

or a national or resident of any such country or on any such list. 
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XI. WARRANTY DISCLAIMER 

THE GAME (INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE SOFTWARE AND THE 

DOCUMENTATION) IS PROVIDED TO YOU ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” 

BASIS WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESS 

OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, RIOT 

GAMES DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH MIGHT 

APPLY TO THE GAME OR THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, 

IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ANY WARRANTIES THAT MAY ARISE 

FROM COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE, 

AND ANY WARRANTIES AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR QUALITY OF 

ANY CONTENT OR INFORMATION CONTAINED WITHIN THE GAME AND/OR THE 

SOFTWARE. RIOT GAMES DOES NOT WARRANT THAT THE GAME AND/OR THE 

SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE 

CORRECTED, OR THAT THE SOFTWARE IS FREE OF VIRUSES OR OTHER 

HARMFUL COMPONENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR SELECTING 

THE GAME AND/OR THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, 

AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM THE 

GAME AND THE SOFTWARE. 

Because some states or jurisdictions do not allow the disclaimer of implied warranties, the 

forgoing disclaimer may, in whole or in part, not apply to you. 

XII. INDEMNIFICATION 

YOU HEREBY AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS RIOT 

GAMES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LAWSUITS, DAMAGES, 

LOSSES, LIABILITIES AND COSTS (INCLUDING ATTORNEYS’ FEES) THAT 

DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISE OR RESULT FROM YOUR USE OR MISUSE OF 

THE GAME AND/OR THE SOFTWARE, OR ANY VIOLATION BY YOU OF ANY OF 

THE PROVISIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT. Riot Games reserves the right, at its 

own expense and in its sole and absolute discretion, to assume the exclusive defense and control 

of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will cooperate 

with Riot Games in asserting any available defenses. 

XIII. LIMITATION OF LIABILITY 
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UNDER NO CIRCUMSTANCES, AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN 

CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR 

OTHERWISE, SHALL RIOT GAMES BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON 

FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 

DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF DATA, LOSS OF GOOD WILL, OR 

LOST PROFITS), OR ANY DAMAGES FOR GROSS NEGLIGENCE OF ANY KIND 

(INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR WORK STOPPAGE, 

COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY OTHER COMMERCIAL 

DAMAGES OR LOSSES) ARISING FROM YOUR USE OR MISUSE OF THE SOFTWARE 

AND/OR THE GAME, EVEN IF RIOT GAMES KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN OF 

THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. FURTHER, RIOT GAMES SHALL NOT BE 

LIABLE IN ANY WAY FOR ANY LOSS OR DAMAGE TO PLAYER CHARACTERS, 

VIRTUAL GOODS (E.G., WEAPONS, SPELLS, ARMOR, SKINS, ETC.) OR VIRTUAL 

CURRENCY, RIOT POINTS, ACCOUNTS, STATISTICS, OR USER STANDINGS, 

RANKS, OR PROFILE INFORMATION STORED BY THE GAME. RIOT GAMES SHALL 

NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INTERRUPTIONS OF SERVICE, INCLUDING 

WITHOUT LIMITATION ISP DISRUPTIONS, SOFTWARE OR HARDWARE FAILURES, 

OR ANY OTHER EVENT WHICH MAY RESULT IN A LOSS OF DATA OR DISRUPTION 

OF SERVICE. IN NO EVENT SHALL RIOT GAMES BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 

IN EXCESS OF ANY AMOUNT YOU HAVE PAID TO RIOT GAMES FOR GAME-

RELATED TRANSACTIONS, IF ANY, DURING THE SIX (6) MONTHS IMMEDIATELY 

PRIOR TO THE TIME YOUR CAUSE OF ACTION AROSE. 

Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for 

consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, the liability of Riot Games 

shall be limited to the fullest extent permitted by applicable law. 

XIV. EQUITABLE REMEDIES 

You hereby acknowledge and agree that Riot Games would suffer irreparable harm if this 

License Agreement were not specifically enforced. Consequently, in addition to such monetary 

and other relief as may be recoverable at law, you agree that Riot Games shall be entitled to 

specific performance or other injunctive relief, without bond, other security, or proof of 

damages, as remedy for any breach or threatened breach of this License Agreement. 

Additionally, in the event any legal or administrative action or proceeding is brought by either 
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party in connection with this License Agreement and consistent with Section XV below, the 

prevailing party in such action or proceeding shall be entitled to recover from the other party 

all the costs, attorneys’ fees and other expenses incurred by such prevailing party as the result 

of the action or proceeding. 

XV. NEGOTIATIONS, BINDING ARBITRATION AND GOVERNING LAW 

A. Negotiations. Disputes can be expensive and time consuming for both parties. In an effort to 

accelerate resolution and reduce the cost of any dispute or claim related to this License 

Agreement (“Claim”), you and Riot Games agree to first attempt to informally negotiate any 

Claim for at least thirty (30) days (except those Claims expressly excluded in Section XV.F 

below). Riot Games will send its notice to the address it has on file to the extent that you have 

provided additional contact information to Riot Games (e.g. by participating in a promotion or 

survey, or contacting a customer services representative). Otherwise, Riot Games will send its 

notice to the email address associated with your Account. You will send your notice to Riot 

Games, Inc., 10736 Jefferson Blvd., #622, Culver City, CA 90230, Attn: Legal Department. 

Please note that this informal resolution procedure does not suspend any statutory limitation 

periods applicable to the bringing of a Claim. 

B. Binding Arbitration. If the parties fail to resolve a Claim through negotiations, within such 

thirty (30)-day period, either you or Riot Games may elect to have the Claim (except as 

otherwise provided in Section XV.F) finally and exclusively resolved by binding arbitration by 

sending a written notice requesting arbitration to the other party. Any election to arbitrate by 

one party shall be final and binding on the other. The arbitration will be conducted under the 

Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association (“AAA Rules”) and, 

where appropriate, the AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes 

(“AAA Consumer Rules”) that are in effect at the time the arbitration is initiated and under the 

terms set forth in this License Agreement. Both the AAA Rules and the AAA Consumer Rules 

can be found at the AAA website, www.adr.org. In the event of a conflict between the terms 

set forth in this Section XV.B and either the AAA Rules or the AAA Consumer Rules, the terms 

in this Section XV.B will control and prevail. 

Except as otherwise set forth in Section XV.F, you may seek any remedies available to you 

under federal, state or local laws in an arbitration action. As part of the arbitration, both you 

and Riot Games will have the opportunity for discovery of non-privileged information that is 

relevant to the Claim. The arbitrator will provide a written statement of the arbitrator’s decision 

regarding the Claim, the award given and the arbitrator’s findings and conclusions on which 



150 
 

the arbitrator’s decision is based. The determination of whether a Claim is subject to arbitration 

shall be governed by the Federal Arbitration Act and determined by a court rather than an 

arbitrator. Except as otherwise provided in this License Agreement, (i) you and Riot Games 

may litigate in court to compel arbitration, stay proceedings pending arbitration, or confirm, 

modify, vacate or enter judgment on the award entered by the arbitrator; and (ii) the arbitrator’s 

decision is final, binding on all parties and enforceable in any court that has jurisdiction, 

provided that any award may be challenged if the arbitrator fails to follow applicable law. 

BY AGREEING TO THIS ARBITRATION PROVISION, YOU UNDERSTAND THAT 

YOU AND RIOT GAMES ARE WAIVING THE RIGHT TO SUE IN COURT AND HAVE 

A JURY TRIAL. 

C. Arbitration Fees. If we are initiating arbitration for a Claim, we will pay all costs charged by 

the AAA Rules for initiating the arbitration. Your share of all other fees and costs of the 

arbitration, including your share of arbitrator compensation, will be charged pursuant to the 

AAA Rules, and where appropriate, limited by the AAA Consumer Rules. Where your share 

of the costs is deemed to be excessive by the arbitrator, Riot Games will pay all arbitration fees 

and expenses. 

D. Location. The arbitration will take place in your hometown area if you so notify Riot Games 

in your notice of arbitration or within ten (10) days following receipt of Riot Games’ arbitration 

notice. In the absence of a notice to conduct the arbitration in your hometown area, the 

arbitration will be conducted in Los Angeles, California, unless the parties agree to video, phone 

and/or internet connection appearances. Any Claim not subject to arbitration (other than claims 

proceeding in any small claims court), or where no election to arbitrate has been made, shall be 

decided exclusively by a court of competent jurisdiction in Los Angeles, California, United 

States of America, and you and Riot Games agree to submit to the personal jurisdiction of that 

court. 

E. Limitations. You and Riot Games agree that any arbitration shall be limited to the Claim 

between Riot Games and you individually. YOU AND RIOT GAMES AGREE THAT (A) 

THERE IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE ARBITRATED ON 

A CLASS-ACTION BASIS OR TO UTILIZE CLASS ACTION PROCEDURES; (B) THERE 

IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE BROUGHT IN A 

PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY OR AS A PRIVATE ATTORNEY 

GENERAL; AND (C) NO ARBITRATION SHALL BE JOINED WITH ANY OTHER. 
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F. Exceptions to Negotiations and Arbitration. You and Riot Games agree that the following 

Claims are not subject to the above provisions concerning negotiations and binding arbitration: 

(i) any Claims seeking to enforce or protect, or concerning the validity of, any of your or Riot 

Games’ intellectual property rights; (ii) any Claim related to, or arising from, allegations of 

theft, piracy, invasion of privacy or unauthorized use; and (iii) any claim for equitable relief. In 

addition to the foregoing, either party may assert an individual action in small claims court for 

Claims that are within the scope of such courts’ jurisdiction in lieu of arbitration. 

G. Governing Law. Except as otherwise provided in this License Agreement, this License 

Agreement shall be governed by, and will be construed under, the laws of the United States of 

America and the laws of the State of California, without regard to conflict of law principles. 

The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods is expressly excluded. Other laws may apply if you choose to access the Game from 

outside of the United States. In such an event, those local laws shall affect this License 

Agreement only to the extent necessary in that jurisdiction, and this License Agreement shall 

be interpreted to give maximum effect to the terms and conditions in this License Agreement. 

You are responsible for compliance with all local laws if and to the extent local laws are 

applicable. The New Zealand Consumer Guarantees Act of 1993 (the “Act”) may apply to the 

Game if you access the Game from, and are a resident of, New Zealand. Notwithstanding 

anything to the contrary in this License Agreement, if the Act applies then you may have other 

rights or remedies as set out in the Act which may apply in addition to or instead of those set 

out in this License Agreement. 

H. Severability. You and Riot Games agree that if any portion this Section XV is found illegal 

or unenforceable (except any portion of Section XV.F), that portion shall be severed and the 

remainder of the Section shall be given full force and effect. If Section XV.F is found to be 

illegal or unenforceable then neither you nor Riot Games will elect to arbitrate any Claim falling 

within that portion of Section XV.F found to be illegal or unenforceable and such Claim shall 

be exclusively decided by a court of competent jurisdiction within Los Angeles, State of 

California, United States of America, and you and Riot Games agree to submit to the personal 

jurisdiction of that court. 

XVI. MISCELLANEOUS 

This License Agreement represents the complete agreement between you and Riot Games with 

respect to the subject matter hereof, and supersedes any prior or contemporaneous agreements 

between you and Riot Games; provided however that this License Agreement shall coexist with, 
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and shall not supersede, the Terms of Use or the Privacy Policy. To the extent that the provisions 

of this License Agreement conflict with the Terms of Use, the conflicting provisions in the 

Terms of Use shall govern. The Game is operated by Riot Games in the United States. Those 

who choose to access the Game from locations outside the United States do so on their own 

initiative and are responsible for compliance with applicable local laws. Riot Games’ failure to 

enforce any provision of this License Agreement shall in no way be construed to be a present 

or future waiver of such provision, nor in any way affect the right of any party to enforce each 

and every such provision thereafter. The express waiver by Riot Games of any provision, 

condition or requirement of this License Agreement shall not constitute a waiver of any future 

obligation to comply with such provision, condition or requirement. If any provision of this 

License Agreement is held to be invalid or unenforceable for any reason, such provision shall 

be reformed to the extent necessary to make it enforceable to the maximum extent permissible 

so as to affect the intent of the parties, and the remainder of this License Agreement shall 

continue in full force and effect. If, however, it is determined that such provision cannot be 

reformed, then that provision shall be deemed severable from these terms and shall not affect 

the validity and enforceability of any remaining provisions. The provisions of Sections IV, and 

X through XVI shall survive any termination of this License Agreement. If you have any 

questions concerning these terms and conditions, or if you would like to contact Riot Games 

for any other reason, please contact Riot Games support at support@riotgames.com. 

YOU HEREBY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THE 

FOREGOING END USER LICENSE AGREEMENT AND AGREE THAT BY CLICKING 

“ACCEPT” AND/OR INSTALLING THE SOFTWARE AND PLAYING THE GAME, YOU 

ARE ACKNOWLEDGING YOUR AGREEMENT TO BE BOUND BY THE TERMS AND 

CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT. 
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Bilaga 11 
TERMS OF USE AGREEMENT (TOU) LEAGUE OF LEGENDS® 

Last Modified: October 23, 2012 

League of Legends® (the “Game”) is a free-to-play, session-based, multiplayer online battle-

arena computer game developed and operated by Riot Games, Inc., a Delaware Corporation 

(“Riot Games”). For purposes of this Agreement (defined below), “you” and “your” mean the 

user of the computer on which the Game will be or has been installed. 

PLEASE READ THIS TERMS OF USE AGREEMENT (THIS “TERMS OF USE” OR 

"AGREEMENT") CAREFULLY. BY CLICKING THE "ACCEPT" BUTTON BELOW, OR 

BY PARTICIPATING IN THE GAME, OR BY USING THE 

HTTP://NA.LEAGUEOFLEGENDS.COM WEBSITE AND RELATED WEBPAGES (THE 

“SITE”), YOU AGREE THAT THIS AGREEMENT IS ENFORCEABLE LIKE ANY 

WRITTEN CONTRACT SIGNED BY YOU. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE 

TERMS OF THE AGREEMENT, CLICK ON THE BUTTON THAT INDICATES THAT 

YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT (IF 

APPLICABLE) AND DO NOT PARTICIPATE IN THE GAME OR USE THE SITE. 

Please note that in using the Site and/or the Game, you may be required to provide Riot Games 

with certain personally identifiable information, retention and use of which are subject to the 

Riot Games Privacy Policy (the “Privacy Policy”) 

(http://na.leagueoflegends.com/legal/privacy), incorporated herein by reference. Your use of 

the Site and/or the Game signifies that you have read, understand and agree with the terms of 

the Privacy Policy. 

I. LIMITED USE LICENSE 

The Site and the Game are available for use only by authorized end users in accordance with 

the terms and conditions set forth in this Agreement. Your rights to use the Game software (the 

“Software”) are defined in and subject to the terms and conditions of the Game End User 

License Agreement (the “EULA”) (http://na.leagueoflegends.com/legal/eula), which is 

incorporated herein by reference, in addition to this Agreement. The Site, the Game, the 

Software and “fan kits,” if any are made available (collectively, the “Properties”) are provided 

for your individual, non-commercial, entertainment purposes only. Except as may be expressly 

permitted by Riot Games, you may not sell, copy, exchange, transfer, publish, assign or 

otherwise distribute anything you copy or derive from the Properties. 
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II. REQUIREMENTS 

In using the Site, and/or by clicking “accept” when you install the Software, you acknowledge 

that you have read, understand and agree with the terms of this Agreement. In order to 

participate in the Game, you must also: (i) read, understand and agree to the EULA; (ii) install 

a valid copy of the Software; (iii) register for an account in the Game (an “Account”); and (iv) 

meet the hardware and connection requirements published on the Site. These requirements may 

change as the Game evolves. You are wholly responsible for the cost of all internet connection 

fees, along with all equipment, servicing, or repair costs necessary to allow you access to the 

Game. 

III. ACCOUNT INFORMATION 

A. General. While some elements of the Site may be generally accessed by the public, certain 

aspects of the Site (e.g. posting in the Forums, as defined below) as well as participation in the 

Game requires you to create an Account by providing Riot Games with certain personal 

information, specifically, your email address and date of birth. You agree that you will supply 

accurate and complete information to Riot Games, and that you will update that information 

promptly after it changes. All of the information you provide to Riot Games will be governed 

by the terms and conditions of this Agreement and the Privacy Policy. The information will be 

used by Riot Games for a variety of internal purposes, including without limitation, to maintain 

the Account, to ensure that your Account is unique, to deal with security, debugging and 

technical support issues, and for possible payment-related issues. You acknowledge that, if any 

information provided by you is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Riot Games 

reserves the right to terminate this Agreement, your Account, and/or your use of the Game. 

Please note that in utilizing certain areas of the Site (e.g. purchasing merchandise) or the Game 

(e.g. purchasing Riot Points (defined below)), you will be requested to provide additional 

information in order to complete a purchase, such as your name, full address, credit card 

information or other payment information as appropriate to the selected payment method. 

B. Eligibility. Only “natural persons,” as opposed to any kinds of legal entities (e.g., 

corporations, limited liability companies, and/or partnerships), shall have the privilege of 

establishing an Account. By entering into this Agreement and creating an Account, you 

represent that you are an adult and have the legal capacity to enter into a contract in the 

jurisdiction where you reside. You agree to comply with this Agreement on behalf of yourself 

and, at your discretion, any minor children for whom you are the parent or legal guardian and 

whom you have authorized to play the Game using your Account. You further agree that you 



155 
 

are entirely liable for all activities conducted through your Account, and are responsible for 

ensuring that you and/or your child is aware of, understands, and complies with the terms of 

this Agreement and any and all other Riot Games rules, policies, notices and/or agreements. 

THE SITE AND THE GAME ARE NOT DIRECTED AT CHILDREN UNDER 13 YEARS 

OF AGE, NOR DOES RIOT GAMES KNOWINGLY COLLECT INFORMATION FROM 

CHILDREN UNDER 13. IF YOU ARE UNDER 13, PLEASE DO NOT SUBMIT ANY 

PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION TO RIOT GAMES. 

C. Login Credentials. In creating an Account, you will be required to select a unique username 

and password (collectively, “Login Credentials”), which you will use each time you access the 

Game. You may not share your Account with anyone other than as expressly set forth herein, 

and you are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your Login Credentials 

and for any and all activities (including purchases and charges, as applicable) that are conducted 

through your Account. Please notify Riot Games immediately if you become aware of any 

breach of security, including any loss, theft or unauthorized disclosure of your Login 

Credentials. 

D. Account Sales. The Account supplied to you is personal to you, and Riot Games does not 

recognize and expressly forbids the transfer of user Accounts. You shall not purchase, sell, gift 

or trade any Account, or make any such offer, and any attempt shall be null and void. Any 

distribution by you of your Account and/or your Login Credentials (except as expressly 

provided herein or otherwise explicitly approved of by Riot Games) may result in suspension 

or termination of your Account. 

E. Suspension/Termination. 

By Riot Games.  RIOT GAMES RESERVES THE RIGHT TO SUSPEND, TERMINATE, 

MODIFY OR DELETE YOUR ACCOUNT AT ANY TIME FOR ANY REASON OR NO 

REASON, WITH OR WITHOUT NOTICE TO YOU, AND WITH NO LIABILITY OF ANY 

KIND TO YOU. Additionally, Riot Games may stop offering and/or supporting the Game at 

any time. For purposes of explanation and not limitation, most Account suspensions, 

terminations and/or deletions are the result of violation of this Agreement, the EULA, the 

Privacy Policy, or the Summoner’s Code (defined below). Accounts terminated by Riot Games 

shall not be reinstated under any conditions whatsoever. 

By You.  You may terminate your Account at any time, for any reason or no reason, by 

contacting Riot Games at support@riotgames.com. 
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By the Community via Crowd Sourcing.  Riot Games has empowered its community of users 

(the “Community”) to police the compliance of other users with the “Summoner’s Code” 

(http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code), which outlines the principles 

of ideal game play behavior, as well as with other Riot Games policies. Consistent with the 

guidelines found at http://na.leagueoflegends.com/legal/tribunal, Community members, 

including you as a user, are allowed to submit descriptions of activity and actions of certain 

users within the Game, and collectively determine if that particular user was in compliance with 

the Riot Games policies relating to user conduct, including, but not limited to, the Summoner’s 

Code and the Code of Conduct (defined below). This system of allowing the Community to 

review user behavior in the Game is called The Tribunal®. Should The Tribunal determine that 

you have acted in contravention of any one of the Riot Games policies, Riot Games may, in its 

sole and absolute discretion, ban your use of the Game and suspend, terminate and/or delete 

your Account. 

IV. OWNERSHIP 

A. Intellectual Property. All rights and title in and to the Properties, and all content included 

therein (including, without limitation, user Accounts, computer code, titles, objects, artifacts, 

characters, character names, locations, location names, stories, story lines, dialog, catch 

phrases, artwork, graphics, structural or landscape designs, animations, sounds, musical 

compositions and recordings, Riot Points (defined below), audio-visual effects, character 

likenesses, and methods of operation) are owned by Riot Games or its licensors. The Properties, 

and all content therein are protected by United States and other international intellectual 

property laws. Riot Games and its licensors reserve all rights in connection with the Properties, 

including, without limitation, the exclusive right to create derivative works therefrom. You 

agree that you will not create any work of authorship based on the Properties except as expressly 

permitted by Riot Games. Additionally, except as otherwise set forth in this Section IV.A, Riot 

Games does not authorize you to make any use whatsoever of any Riot Games trademarks, 

service marks, trade names, logos, domain names, taglines, and/or trade dress (collectively, the 

"Riot Games Marks") under any circumstances without a written license agreement. Any 

reproduction, redistribution, or modification of the Properties, or use of the Properties not in 

accordance with the EULA or this Agreement, is expressly prohibited by law and may result in 

severe civil and criminal penalties. 

Notwithstanding the above, Riot Games may make a "fan kit" available to you (which may be 

located on the Site) that includes a limited license to use certain Riot Games Marks and other 
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proprietary material. Except for the license expressly granted with the "fan kit," Riot Games 

reserves all rights, title, and interest in Riot Games Marks and all other intellectual property, 

and does not authorize you to display or use such in any manner, including but not limited to 

use on websites, on blogs, in forums, in signatures, on products, or in printed or electronic 

publications. 

B. Game Assets, Riot Points and Virtual Items. When using the Game, you may accumulate in-

Game assets associated with your Account, including, without limitation, objects, artifacts, 

currency, items, equipment, and/or other value or status indicators (“Game Assets”) that reside 

on servers operated by Riot Games as data. You acknowledge and agree that such Game Assets 

are accumulated as part of your Account and therefore you shall have no ownership or other 

property interest in any of those Game Assets. You further acknowledge and agree that Riot 

Games has the right, but not the obligation, to delete, alter, move, remove, or transfer any and 

all Game Assets, in whole or in part, at any time and for any reason, with or without notice to 

you, and with no liability of any kind to you. Riot Games does not provide or guarantee, and 

expressly disclaims any value, cash or otherwise, attributed to any data residing on servers 

operated by Riot Games, including without limitation the Game Assets associated with your 

Account. 

If you have a valid, active Account, you may participate in our Riot Points service offering, 

which is a redeemable point system that operates like virtual currency (“Riot Points”) used to 

license certain Game Assets that can be used while playing the Game, including, without 

limitation, special champions, champion “skins,” and boosts (“Virtual Items”). Riot Points can 

be purchased online through the in-Game store or at retail in the form of a prepaid Riot Games 

Game Card. Please note that you must register your Riot Games Game Card in the in-Game 

store in order to access the Riot Points the card contains. Riot Points might also be provided to 

you by Riot Games as part of a promotion, or through other means, such as completing certain 

quests or achievements in the Game, or through Riot Games-sponsored contests or sweepstakes. 

You agree that you will be solely responsible for paying any applicable taxes related to the 

acquisition of, use of or access to Riot Points. Riot Points are sold or issued in bundles and the 

price may vary depending on the amount you purchase and where you are purchasing. As Riot 

Games feels necessary, in its sole and absolute discretion, Riot Games may limit the total 

amount of Riot Points that may be purchased at any one time, and/or limit the total Riot Points 

that may be held in your Account in the aggregate. Riot Games will notify you in the event that 



158 
 

you near any such limit. Additionally, price and availability of Riot Points and/or Virtual Items 

are subject to change without notice. 

You are solely responsible for verifying that the proper amount of Riot Points has been added 

to or deducted from your Account during any given transaction, so please notify Riot Games 

immediately should you believe that a mistake has been made with respect to your Riot Points 

balance. Riot Games will investigate your claim, and in doing so, may request some additional 

information and/or documentation to verify your claim. Riot Games will let you know the 

results of the investigation, however, you acknowledge and agree that Riot Games has sole and 

absolute discretion in determining whether or not your claim is valid, and if so, the appropriate 

remedy. 

YOU FURTHER ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE RIOT POINTS SYSTEM 

AND THE VIRTUAL ITEMS YOU ACQUIRE HAVE NO MONETARY VALUE AND 

CANNOT BE REDEEMED FOR CASH. NO REFUNDS WILL BE MADE FOR THE 

PURCHASE OF RIOT POINTS OR FOR VIRTUAL ITEMS OBTAINED USING RIOT 

POINTS. Some Virtual Items you obtain may have expiration dates while others do not, and 

each Virtual Item you obtain using Riot Points will be included in your Account until the earlier 

of that Virtual Item’s expiration date, or your Account’s expiration or termination date, or such 

date when Riot Games ceases to offer or support the Game. 

The sale or transfer of Virtual Items or Riot Points between users may only be conducted via 

services approved of and provided by Riot Games, if any, and Riot Games may terminate any 

Account that acts in contravention of this prohibition. 

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY HEREIN, YOU 

ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU SHALL HAVE NO OWNERSHIP OR 

OTHER PROPERTY INTEREST IN YOUR ACCOUNT, AND YOU FURTHER 

ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ALL RIGHTS IN AND TO THE ACCOUNT ARE 

AND SHALL FOREVER BE OWNED BY AND INURE TO THE BENEFIT OF RIOT 

GAMES. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU HAVE NO CLAIM, RIGHT, 

TITLE, OWNERSHIP OR OTHER PROPRIETARY INTEREST IN THE GAME ASSETS, 

VIRTUAL ITEMS OR RIOT POINTS THAT YOU ACQUIRE, REGARDLESS OF THE 

CONSIDERATION OFFERED OR PAID IN EXCHANGE FOR RIOT POINTS OR 

VIRTUAL ITEMS. FURTHERMORE, RIOT GAMES SHALL NOT BE LIABLE IN ANY 

MANNER FOR THE DESTRUCTION, DELETION, MODIFICATION, IMPAIRMENT, 

“HACKING,” OR ANY OTHER DAMAGE OR LOSS OF ANY KIND CAUSED TO THE 
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GAME ASSETS, VIRTUAL ITEMS OR RIOT POINTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED 

TO THE DELETION OF GAME ASSETS, VIRTUAL ITEMS OR RIOT POINTS UPON 

THE TERMINATION OR EXPIRATION OF YOUR ACCOUNT. 

  

C. Unsolicited Idea Submissions. Riot Games values your feedback on its services and products, 

but please do not submit any creative ideas, suggestions or materials. Neither Riot Games nor 

any of its employees and/or contractors accept or consider unsolicited ideas, original creative 

artwork or other works, including, without limitation, ideas or suggestions for new or improved 

games or technologies, game or product enhancements, marketing plans or names for new 

games (collectively “Unsolicited Ideas”). Please do not send your Unsolicited Ideas to Riot 

Games or its employees and/or contractors. This policy is aimed at avoiding potential 

misunderstandings or disputes when Riot Games’ products or services might seem similar to 

Unsolicited Ideas that are submitted. If you do submit your Unsolicited Ideas to Riot Games or 

to any of its employees and/or contractors despite this policy, then you hereby acknowledge 

and agree that, from the time of transmission or dispatch, you grant Riot Games and its 

designees a worldwide, perpetual, irrevocable, sublicenseable, transferable, assignable, non-

exclusive and royalty-free right and license to use, reproduce, distribute, adapt, modify, 

translate, create derivative works of, publicly perform, publicly display, digitally perform, 

make, have made, sell, offer for sale and import your Unsolicited Ideas, including, without 

limitation, all copyrights, trademarks, trade secrets, patents, industrial rights and all other 

intellectual and proprietary rights related thereto, in any media now known or hereafter 

developed, for any purpose whatsoever, commercial or otherwise, including, without limitation, 

giving the Unsolicited Ideas to others, without any compensation to you. To the extent 

necessary, you agree that you undertake to execute and deliver any and all documents and 

perform any and all actions necessary or desirable to ensure that the rights to use the Unsolicited 

Ideas granted to Riot Games as specified above are valid, effective and enforceable. You also 

give up any claim that any use by Riot Games and/or its licensees of your Unsolicited Ideas 

violates any of your rights, including but not limited to moral rights, privacy rights, rights to 

publicity, proprietary or other rights, and/or rights to credit for the material or ideas set for 

therein. 

V. CODE OF CONDUCT 

While using any of the Properties, you agree to comply with all applicable laws, rules and 

regulations. You also agree to comply with certain additional rules that govern your use of the 
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Properties (the "Code of Conduct"). The Code of Conduct is not meant to be exhaustive, and 

Riot Games reserves the right to modify this Code of Conduct at any time, as well as take 

appropriate disciplinary measures including Account termination and deletion to protect the 

integrity and spirit of the Properties, regardless of whether a specific behavior is listed here as 

prohibited. In addition to this Code of Conduct, please see the Summoner’s Code for additional 

guidance on exemplary game-play behavior. The following are examples of behavior that 

warrant disciplinary measures: 

A. Impersonating any person, business, or entity, including an employee of Riot Games, or 

communicating in any way that makes it appear that the communication originates from Riot 

Games; 

B. Posting identifying information about yourself, or any other user, to the Site or within the 

Game; 

C. Harassing, stalking, or threatening any other users in the Game; 

D. Removing, altering or concealing any copyright, trademark, patent or other proprietary rights 

notices of Riot Games contained in the Site, the Game and/or the Software. You also may not 

transmit content that violates or infringes the rights of others, including without limitation, 

patent, trademark, trade secret, copyright, publicity, personal rights or other proprietary or non-

proprietary rights; 

E. Transmitting or communicating any content which, in the sole and exclusive discretion of 

Riot Games, is deemed offensive, including, but not limited to, language that is unlawful, 

harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, sexually explicit, or 

racially, ethnically, or otherwise objectionable; 

F. Transmitting or facilitating the transmission of any content that contains a virus, corrupted 

data, trojan horse, bot keystroke logger, worm, time bomb, cancelbot or other computer 

programming routines that are intended to and/or actually damage, detrimentally interfere with, 

surreptitiously intercept or mine, scrape or expropriate any system, data or personal 

information; 

G. Spamming chat, whether for personal or commercial purposes, by disrupting the flow of 

conversation with repeated postings of a similar nature; 
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H. Participating in any action which, in the sole and exclusive judgment of Riot Games, 

"exploits" an undocumented aspect of the Game in order to secure an unfair advantage over 

other users; 

I. Participating in any action which, in the sole and exclusive judgment of Riot Games, defrauds 

any other user of the Game, including, but not limited to, by "scamming" or "social 

engineering;” 

J. Using any unauthorized third party programs, including but not limited to "mods," "hacks," 

"cheats," "scripts," "bots," "trainers," and automation programs, that interact with the Software 

in any way, for any purpose, including, without limitation, any unauthorized third party 

programs that intercept, emulate, or redirect any communication between the Software and Riot 

Games and any unauthorized third party programs that collect information about the Game by 

reading areas of memory used by the Software to store information; 

K. Accessing or attempting to access areas of the Game or Game servers that have not been 

made available to the public; 

L. Selecting a Summoner name that is falsely indicative of an association with Riot Games, 

contains personally identifying information, infringes on the proprietary or non-proprietary 

rights of third parties, or that is offensive, defamatory, vulgar, obscene, sexually explicit, 

racially, ethnically, or otherwise objectionable. You may not use a misspelling or an alternative 

spelling to circumvent this restriction on Summoner name choices. Riot Games may modify 

any name which, in the sole and exclusive judgment of Riot Games, violates this provision 

without further notification to you, and may take further disciplinary measures, including 

Account termination, for repeated violations; or 

M. Logging out or exiting the Game during live game-play. Riot Games’ automated 

Leaverbuster® system tracks this data overtime and issues a temporary ban when a user is 

determined to have left mid-game too many times. The length of the temporary ban will increase 

over time if a particular Account continues to leave live game play. 

VI. USER CONTENT 

A. Ownership. “Content” means any communications, images, sounds, and all the material and 

information that you upload or transmit through the Site or the Game, or that other users upload 

or transmit, including, without limitation, any Forum (defined below) postings and/or the in-

Game real-time interactive chat text (“Chat”). 
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You hereby acknowledge and agree that you remain fully responsible for and are the owner of 

any and all Content. However, you grant Riot Games from the time of uploading or transmission 

of the Content, non-exclusively, all now known or hereafter existing copyrights and all other 

intellectual property rights to all Content of every kind and nature, in perpetuity (or for the 

maximum duration of protection afforded by applicable law), throughout the universe and you 

hereby grant Riot Games as a present non-exclusive license of future rights all such intellectual 

property rights to the extent owned by you. In the event that any of the Content is not licensable, 

you hereby grant to Riot Games and its licensors, including, without limitation, its respective 

successors and assigns, a perpetual, irrevocable, sublicensable, transferable, worldwide, paid-

up right to reproduce, fix, adapt, modify, translate, reformat, transmit, or provide access to 

electronically, broadcast, communicate to the public by telecommunication, display, perform, 

enter into computer memory, and use and practice such Content as well as all modified and 

derivative works thereof, without compensation to you. To the extent necessary, you agree that 

you will undertake to execute and deliver any and all documents and perform any and all actions 

necessary or desirable to ensure that the rights to use the Content granted to Riot Games as 

specified above are valid, effective and enforceable. You also hereby waive any moral rights 

you may have in such Content under the laws of any jurisdiction to the maximum extent 

permitted by the laws of your jurisdiction. You represent, warrant and agree that none of the 

Content will be subject to any obligation, whether of confidentiality, attribution or otherwise, 

on the part of Riot Games and Riot Games will not be liable for any use or disclosure of any 

Content. You further acknowledge and agree that you shall not upload or otherwise transmit on 

or through the Site or the Game any Content that is subject to any third-party rights. 

B. Consent to Monitoring. Riot Games does not, and cannot, pre-screen or monitor all Content. 

However, its representatives may monitor and/or record your communications (including, 

without limitation, Forum postings and/or Chat) when you are playing the Game or using the 

Site, and you hereby provide your irrevocable consent to such monitoring and recording. You 

acknowledge and agree that you have no expectation of privacy concerning the submission of 

any Content, and you further acknowledge and agree that your Chat may be used as part of The 

Tribunal proceedings as more specifically set forth in Section VI.C below. Riot Games does 

not assume any responsibility or liability for Content that is generated by users of the Site and/or 

Game. Riot Games has the right but not the obligation, in its sole discretion, to edit, refuse to 

post, or remove any Content. Furthermore, Riot Games also reserves the right, at all times and 

in its sole discretion, to disclose any Content for any reason, including, without limitation (i) to 
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satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request; (ii) to enforce the 

terms of this Agreement or any other agreement; (iii) to protect the legal rights and remedies of 

Riot Games; (iv) where someone’s health or safety may be threatened; (v) to report a crime or 

other offensive behavior; or (vi) as part of The Tribunal proceedings. Please take care to not 

provide any personally identifiable information in the Chat or the Forums and to abide by the 

Code of Conduct, understanding that you do not have an expectation of privacy in the Content 

you provide in the Chat or Forums, and that members of Riot Games and the Community, 

outside of those you play directly with or against in the Game, might have access to the 

information in the Chat or the Forums at any time. 

C. The Tribunal. All Chat will be recorded by Riot Games and stored for a period determined 

by Riot Games in its sole discretion, which period Riot Games may change from time to time 

in accordance with the terms of The Tribunal policy. Should your in-Game actions or conduct 

be reported by another user as being in contravention of the Summoner’s Code, in violation of 

this Agreement or outside the scope of any one of Riot Games’ policies, and should your case 

come before The Tribunal, the entire Chat log from that particular reported Game session will 

be included in The Tribunal report and available for viewing by randomly selected members of 

the Community who are eligible and opt to participate in The Tribunal. 

D. Forums. If you have a valid and active Account, you may post communications and other 

content to the “forums” section of the Site (the “Forums”). You agree to abide by the Code of 

Conduct, as well as the policy concerning Links (found below) while participating in the 

Forums. You understand that much of the information included in the Forums is from other 

players who are not employed by or under the control of Riot Games. You further acknowledge 

that a large volume of information is available in the Forums and that people participating in 

such Forums may occasionally post messages or make statements, whether intentionally or 

unintentionally, that are inaccurate, misleading, deceptive, abusive or even unlawful. Riot 

Games neither endorses nor is responsible for such messages or statements, or for any opinion, 

advice, information or other utterance made or displayed in the Forums by you or the other 

users. The opinions expressed in the Forums reflect solely the opinions of you and/or the other 

users and may not reflect the opinions of Riot Games. Riot Games is not responsible for any 

errors or omissions in postings, for hyperlinks embedded in messages or for any results obtained 

from the use of the information contained in the Forums. Under no circumstances will Riot 

Games be liable for any loss or damage caused by your reliance on the information in the 

Forums or your use of the Forums. You should be aware that, when you disclose information 
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about yourself in a Forum, the information is being made publicly available and may be 

collected and used by other users. When you disclose any information in a Forum, you do so at 

your own risk. Riot Games reserves the right to, but has no obligation to, monitor the Forums, 

or any postings or other materials that you or other players transmit or post on the Forums, to 

alter or remove any such materials, and to disclose such materials and the circumstances 

surrounding their transmission to any third party in order to operate the Site properly or to 

comply with legal obligations or governmental requests. 

VII. UPDATES AND MODIFICATIONS 

A. Agreement. Riot Games reserves the right, in its sole and absolute discretion, to revise, 

update, change, modify, add to, supplement, or delete certain terms of this Agreement as the 

Properties evolve; provided, however, that material changes to this Agreement will not be 

applied retroactively. Such changes will be effective with or without prior notice to you. You 

can review the most current version of this Agreement by clicking on the “Terms of Use” link 

located at the bottom of the Site. You are responsible for checking this Agreement periodically 

for changes. If any future changes to this Agreement are unacceptable to you or cause you to 

no longer be in agreement or compliance with this Agreement, you must terminate this 

Agreement and immediately stop using the Properties. Your continued use of any of the 

Properties following any revision to this Agreement constitutes your complete and irrevocable 

acceptance of any and all such changes. Please note that Riot Games may also revise other 

policies, including the EULA and Privacy Policy, at any time, and the new versions will be 

available on the Site. If at any time you do not agree with any portion of the then-current version 

of a particular Riot Games policy, including but not limited to this Agreement, you must 

immediately stop using the Properties. 

B. The Properties. In an effort to improve the Properties, you agree that Riot Games may 

change, modify, update, suspend, “nerf,” or restrict your access to any features or parts of the 

Properties, and may require that you download and install updates to the Software, at any time 

without notice or liability to you. You also understand and agree that any such changes or 

updates to the Properties might change the system specifications necessary to play the Game, 

and in such a case, you, and not Riot Games, are responsible for purchasing any necessary 

additional software and/or hardware in order to access and play the Game. 

VIII. LINKS 
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The Site may contain links to websites operated by other parties. Riot Games provides these 

links to you as a convenience, or other users might be posting these links as user-provided 

Content. Use of these links and the external websites are at your own risk. The linked sites are 

not under the control of Riot Games, and Riot Games is not responsible for the content available 

on the other sites. Such links do not imply endorsement by Riot Games of information or 

material on any other site, and Riot Games disclaims all liability with regard to your access to 

and use of such linked websites. 

Should you choose to provide a link on the Site or within the Game (e.g., on the Forums or via 

Chat) to an external website, unless otherwise set forth in a written agreement between you and 

Riot Games, you acknowledge and agree to the following: (i) the appearance, position and other 

aspects of the link may not be such as to damage or dilute the goodwill associated with Riot 

Games’ and/or its licensors’ names and trademarks; (ii) the appearance, position and other 

attributes of the link may not create the false appearance that your organization or entity is 

sponsored by, affiliated with, or associated with Riot Games; (iii) when selected by a user, the 

link must display the external website on full-screen and not within a “frame” on the linking 

Site; and (iv) Riot Games reserves the right to revoke its consent to the link at any time and in 

its sole discretion. 

IX. FEES 

Some aspects of the Game may require you to pay a fee, and you agree that you will provide 

accurate and complete payment information to the third-party payment provider used by Riot 

Games. You further agree to pay all fees and applicable taxes incurred by you or anyone using 

an Account registered to you. Riot Games may revise the pricing for the Game or any item 

associated therewith at any time. All fees and charges are payable in accordance with payment 

terms in effect at the time the fee or the charge becomes due and payable. Riot Games may, 

from time to time, modify, amend, or supplement its fees and fee-billing methods, and such 

changes shall be effective immediately upon posting in this Agreement or elsewhere on the Site 

or in the Game. If there is a dispute regarding payment of fees to Riot Games, your Account 

may be closed without warning or notice at the sole discretion of Riot Games. 

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ANY APPLICABLE FEES AND OTHER 

CHARGES FOR FEE-BASED SERVICES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION RIOT 

POINTS) ARE PAYABLE IN ADVANCE AND NOT REFUNDABLE IN WHOLE OR IN 

PART. YOU ARE FULLY LIABLE FOR ALL CHARGES TO YOUR ACCOUNT, 

INCLUDING ANY UNAUTHORIZED CHARGES. 
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X. NOTICE AND PROCEDURE FOR CLAIMS OF COPYRIGHT INFRINGMENT (DMCA) 

  

If you are a copyright owner or agent thereof and believe that content posted on the Site by a 

Riot Games user infringes upon your copyright, please submit notice pursuant to the Digital 

Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512(c)) to the Riot Games Copyright Agent with the 

following information: 

A. An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of 

the copyright; 

B. A description of the copyrighted work that you claim has been infringed; 

C. The URL of the location on the Riot Games Site containing the material that you claim is 

infringing; 

D. Your address, telephone number, and email address; 

E. A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized 

by the copyright owner, its agent, or the law; and 

F. A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice 

is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner's 

behalf. 

Riot Games’ Copyright Agent can be reached by mail at: Riot Games, Inc., 10736 Jefferson 

Blvd., #622, Culver City, CA 90230 ATTN: Copyright Agent; or by email at: 

copyright@riotgames.com. This email address is intended solely for the receipt of said notices 

and not for general inquiries or requests of Riot Games. Attachments cannot be accepted at the 

email address for security reasons. Accordingly, any notification of infringement submitted 

electronically with an attachment will not be received or processed. Please note that these 

notifications are legal notices, and that Riot Games may provide copies of such notices to the 

participants in the dispute or to third parties, at its discretion or as required by law. The Privacy 

Policy does not protect information provided in these notices. 

XI. WARRANTY DISCLAIMER 

THE PROPERTIES ARE PROVIDED TO YOU ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” 

BASIS WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESS 

OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, RIOT 
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GAMES DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH MIGHT 

APPLY TO THE PROPERTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, IMPLIED 

WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE, ANY WARRANTIES THAT MAY ARISE FROM 

COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE, AND 

ANY WARRANTIES AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR QUALITY OF ANY 

CONTENT OR INFORMATION CONTAINED WITHIN THE PROPERTIES. RIOT 

GAMES DOES NOT WARRANT THAT THE PROPERTIES WILL BE UNINTERRUPTED 

OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE 

PROPERTIES ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. YOU 

ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR SELECTING THE PROPERTIES TO ACHIEVE 

YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND 

RESULTS OBTAINED FROM THE PROPERTIES. 

Because some states or jurisdictions do not allow the disclaimer of implied warranties, the 

forgoing disclaimer may, in whole or in part, not apply to you. 

XII. INDEMNIFICATION 

YOU HEREBY AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS RIOT 

GAMES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LAWSUITS, DAMAGES, 

LOSSES, LIABILITIES AND COSTS (INCLUDING ATTORNEYS’ FEES) THAT 

DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISE OR RESULT FROM YOUR USE OR MISUSE OF 

THE PROPERTIES, OR ANY VIOLATION BY YOU OF ANY OF THE PROVISIONS OF 

THIS AGREEMENT, THE EULA OR THE PRIVACY POLICY. Riot Games reserves the 

right, at its own expense and in its sole and absolute discretion, to assume the exclusive defense 

and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will 

cooperate with Riot Games in asserting any available defenses. 

XIII. LIMITATION OF LIABILITY 

UNDER NO CIRCUMSTANCES, AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN 

CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR 

OTHERWISE, SHALL RIOT GAMES BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON 

FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 

DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF DATA, LOSS OF GOOD WILL, OR 
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LOST PROFITS), OR ANY DAMAGES FOR GROSS NEGLIGENCE OF ANY KIND 

(INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR WORK STOPPAGE, 

COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY OTHER COMMERCIAL 

DAMAGES OR LOSSES) ARISING FROM YOUR USE OR MISUSE OF THE 

PROPERTIES, EVEN IF RIOT GAMES KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL RIOT GAMES BE LIABLE 

FOR ANY DAMAGES IN EXCESS OF ANY AMOUNT YOU HAVE PAID TO RIOT 

GAMES FOR GAME-RELATED TRANSACTIONS, IF ANY, DURING THE SIX (6) 

MONTHS IMMEDIATELY PRIOR TO THE TIME YOUR CAUSE OF ACTION AROSE. 

Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for 

consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, the liability of Riot Games 

shall be limited to the fullest extent permitted by applicable law. 

XIV. EQUITABLE REMEDIES 

You hereby acknowledge and agree that Riot Games would suffer irreparable harm if this 

Agreement were not specifically enforced. Consequently, in addition to such monetary and 

other relief as may be recoverable at law, you agree that Riot Games shall be entitled to specific 

performance or other injunctive relief, without bond, other security, or proof of damages, as 

remedy for any breach or threatened breach of this Agreement. Additionally, in the event any 

legal or administrative action or proceeding is brought by either party in connection with this 

Agreement and consistent with Section XV below, the prevailing party in such action or 

proceeding shall be entitled to recover from the other party all the costs, attorneys’ fees and 

other expenses incurred by such prevailing party as the result of the action or proceeding. 

XV. NEGOTIATIONS, BINDING ARBITRATION AND GOVERNING LAW 

A. Negotiations. Disputes can be expensive and time consuming for both parties. In an effort to 

accelerate resolution and reduce the cost of any dispute or claim related to this Agreement 

(“Claim”), you and Riot Games agree to first attempt to informally negotiate any Claim for at 

least thirty (30) days (except those Claims expressly excluded in Section XV.F below). Riot 

Games will send its notice to the address it has on file to the extent that you have provided 

additional contact information to Riot Games (e.g. by participating in a promotion or survey, 

or contacting a customer services representative). Otherwise, Riot Games will send its notice 

to the email address associated with your Account. You will send your notice to Riot Games, 

Inc., 10736 Jefferson Blvd., #622, Culver City, CA 90230, Attn: Legal Department. Please note 
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that this informal resolution procedure does not suspend any statutory limitation periods 

applicable to the bringing of a Claim. 

B. Binding Arbitration. If the parties fail to resolve a Claim through negotiations, within such 

thirty (30)-day period, either you or Riot Games may elect to have the Claim (except as 

otherwise provided in Section XV.F) finally and exclusively resolved by binding arbitration by 

sending a written notice requesting arbitration to the other party. Any election to arbitrate by 

one party shall be final and binding on the other. The arbitration will be conducted under the 

Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association (“AAA Rules”) and, 

where appropriate, the AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes 

(“AAA Consumer Rules”) that are in effect at the time the arbitration is initiated and under the 

terms set forth in this Agreement. Both the AAA Rules and the AAA Consumer Rules can be 

found at the AAA website, www.adr.org. In the event of a conflict between the terms set forth 

in this Section XV.B and either the AAA Rules or the AAA Consumer Rules, the terms in this 

Section XV.B will control and prevail. 

Except as otherwise set forth in Section XV.F, you may seek any remedies available to you 

under federal, state or local laws in an arbitration action. As part of the arbitration, both you 

and Riot Games will have the opportunity for discovery of non-privileged information that is 

relevant to the Claim. The arbitrator will provide a written statement of the arbitrator’s decision 

regarding the Claim, the award given and the arbitrator’s findings and conclusions on which 

the arbitrator’s decision is based. The determination of whether a Claim is subject to arbitration 

shall be governed by the Federal Arbitration Act and determined by a court rather than an 

arbitrator. Except as otherwise provided in this Agreement, (i) you and Riot Games may litigate 

in court to compel arbitration, stay proceedings pending arbitration, or confirm, modify, vacate 

or enter judgment on the award entered by the arbitrator; and (ii) the arbitrator’s decision is 

final, binding on all parties and enforceable in any court that has jurisdiction, provided that any 

award may be challenged if the arbitrator fails to follow applicable law. 

BY AGREEING TO THIS ARBITRATION PROVISION, YOU UNDERSTAND THAT 

YOU AND RIOT GAMES ARE WAIVING THE RIGHT TO SUE IN COURT AND HAVE 

A JURY TRIAL. 

C. Arbitration Fees. If we are initiating arbitration for a Claim, we will pay all costs charged by 

the AAA Rules for initiating the arbitration. Your share of all other fees and costs of the 

arbitration, including your share of arbitrator compensation, will be charged pursuant to the 

AAA Rules, and where appropriate, limited by the AAA Consumer Rules. Where your share 
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of the costs is deemed to be excessive by the arbitrator, Riot Games will pay all arbitration fees 

and expenses. 

D. Location. The arbitration will take place in your hometown area if you so notify Riot Games 

in your notice of arbitration or within ten (10) days following receipt of Riot Games’ arbitration 

notice. In the absence of a notice to conduct the arbitration in your hometown area, the 

arbitration will be conducted in Los Angeles, California, unless the parties agree to video, phone 

and/or internet connection appearances. Any Claim not subject to arbitration (other than claims 

proceeding in any small claims court), or where no election to arbitrate has been made, shall be 

decided exclusively by a court of competent jurisdiction in Los Angeles, California, United 

States of America, and you and Riot Games agree to submit to the personal jurisdiction of that 

court. 

E. Limitations. You and Riot Games agree that any arbitration shall be limited to the Claim 

between Riot Games and you individually. YOU AND RIOT GAMES AGREE THAT (A) 

THERE IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE ARBITRATED ON 

A CLASS-ACTION BASIS OR TO UTILIZE CLASS ACTION PROCEDURES; (B) THERE 

IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE BROUGHT IN A 

PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY OR AS A PRIVATE ATTORNEY 

GENERAL; AND (C) NO ARBITRATION SHALL BE JOINED WITH ANY OTHER. 

F. Exceptions to Negotiations and Arbitration. You and Riot Games agree that the following 

Claims are not subject to the above provisions concerning negotiations and binding arbitration: 

(i) any Claims seeking to enforce or protect, or concerning the validity of, any of your or Riot 

Games’ intellectual property rights; (ii) any Claim related to, or arising from, allegations of 

theft, piracy, invasion of privacy or unauthorized use; and (iii) any claim for equitable relief. In 

addition to the foregoing, either party may assert an individual action in small claims court for 

Claims that are within the scope of such courts’ jurisdiction in lieu of arbitration. 

G. Governing Law. Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement shall be 

governed by, and will be construed under, the laws of the United States of America and the law 

of the State of California, without regard to conflict of law principles. The application of the 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly 

excluded. Other laws may apply if you choose to access the Game from outside of the United 

States. In such an event, those local laws shall affect this Agreement only to the extent necessary 

in that jurisdiction, and this Agreement shall be interpreted to give maximum effect to the terms 

and conditions in this Agreement. You are responsible for compliance with all local laws if and 
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to the extent local laws are applicable. The New Zealand Consumer Guarantees Act of 1993 

(the “Act”) may apply to the Game if you access the Game from, and are a resident of, New 

Zealand. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, if the Act applies then 

you may have other rights or remedies as set out in the Act which may apply in addition to or 

instead of those set out in this Agreement. 

H. Severability. You and Riot Games agree that if any portion this Section XV is found illegal 

or unenforceable (except any portion of Section XV.F), that portion shall be severed and the 

remainder of the Section shall be given full force and effect. If Section XV.F is found to be 

illegal or unenforceable then neither you nor Riot Games will elect to arbitrate any Claim falling 

within that portion of Section XV.F found to be illegal or unenforceable and such Claim shall 

be exclusively decided by a court of competent jurisdiction within Los Angeles, State of 

California, United States of America, and you and Riot Games agree to submit to the personal 

jurisdiction of that court. 

XVI. TERMINATION 

This Agreement (and all subsequent modifications, if any) shall remain effective until 

terminated. Both you and Riot Games may terminate this Agreement at any time for any reason 

or for no reason. Termination by Riot Games will be effective upon notice to you, termination 

or deletion of your Account, or its decision to permanently discontinue offering and/or 

supporting the Game, which it may do at any time in its sole discretion. You may terminate this 

Agreement at any time simply by not using the Site or the Game. If, however, you wish to 

terminate your Account, you must affirmatively do so by notifying Riot Games at 

support@riotgames.com as stated above. Upon termination of this Agreement, your right to use 

the Properties shall immediately cease. 

XVII. MISCELLANEOUS 

A. Assignment. Riot Games may assign this Agreement, in whole or in part, to any person or 

entity at any time with or without your consent. You may not assign the Agreement without 

Riot Games’ prior written consent, and any unauthorized assignment by you shall be null and 

void. 

B. Customer Contact. If you have any questions concerning these terms and conditions, or if 

you would like to contact Riot Games for any other reason, please contact Riot Games support 

at support@riotgames.com, or visit the “support” tab on the Site. 
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C. Entire Agreement. This Agreement represents the complete agreement between you and Riot 

Games concerning the Site, the Game, and the subject matter of the Agreement, and supersedes 

any prior or contemporaneous agreements between you and Riot Games; provided however that 

this Agreement shall coexist with, and shall not supersede, the EULA or the Privacy Policy. 

D. Force Majeure. Riot Games shall not be liable for any delay or failure to perform resulting 

from causes outside the reasonable control of Riot Games, including, without limitation, any 

failure to perform hereunder due to unforeseen circumstances or cause beyond Riot Games’ 

control such as acts of god, war, terrorism, riots, embargoes, acts of civil or military authorities, 

fire, floods, accidents, strikes, or shortages of transportation facilities, fuel, energy, labor or 

materials. 

E. Location. The Site and the Game are operated by Riot Games in the United States. Those 

who choose to access the Site and/or the Game from locations outside the United States do so 

on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws. The 

Software is subject to United States export controls as set forth in the EULA. 

F. No Partnership. You agree that no joint venture, partnership, employment, or agency 

relationship exists between you and Riot Games as a result of this Agreement or your use of the 

Site or the Game. 

G. No Waiver. Riot Games’ failure to enforce any provision of this Agreement shall in no way 

be construed to be a present or future waiver of such provision, nor in any way affect the right 

of any party to enforce each and every such provision thereafter. The express waiver by Riot 

Games of any provision, condition or requirement of this Agreement shall not constitute a 

waiver of any future obligation to comply with such provision, condition or requirement. 

H. Notices. Except as otherwise expressly provided herein, all notices given by you or required 

under this Agreement shall be in writing and addressed to: Riot Games, Inc., 10736 Jefferson 

Blvd., #622, Culver City, CA 90230. 

I. Reform and Severability. If any provision of this Agreement is held to be invalid or 

unenforceable for any reason, such provision shall be reformed to the extent necessary to make 

it enforceable to the maximum extent permissible so as to affect the intent of the parties, and 

the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect. If, however, it is 

determined that such provision cannot be reformed, then that provision shall be deemed 

severable from these terms and shall not affect the validity and enforceability of any remaining 

provisions. 
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J. Section Headings. The section headings used herein are for convenience only and shall not 

affect the interpretation of this Agreement or have any other legal effect. 

K. Survival. The provisions of Sections IV, VI.A, IX, XI-XV, and XVII shall survive any 

termination of this Agreement. 

YOU HEREBY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THE 

FOREGOING TERMS OF USE AGREEMENT AND AGREE THAT SELECTING THE 

“ACCEPT” BUTTON BELOW AND/OR YOUR USE OF ANY OF THE PROPERTIES IS 

AN ACKNOWLEDGMENT OF YOUR AGREEMENT TO BE BOUND BY THE TERMS 

AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. 
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Bilaga 12 
STEAM® SUBSCRIBER AGREEMENT 

 

This Steam Subscriber Agreement ("Agreement") is a legal document that explains your rights 

and obligations as a subscriber of Steam from either Valve Corporation (“Valve”) or, as 

applicable, Valve S.a.r.l (“Valve EU”). Please read it carefully. 

 

SECTION 11 CONTAINS A BINDING ARBITRATION AGREEMENT AND CLASS 

ACTION WAIVER. IT MAY AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. PLEASE READ IT. 

 

1. REGISTRATION AS A SUBSCRIBER; APPLICATION OF TERMS TO YOU; YOUR 

ACCOUNT 

 

Steam is an online service offered by Valve. 

 

You become a subscriber of Steam ("Subscriber") by completing the registration of a Steam 

user account. This Agreement takes effect as soon as you indicate your acceptance of these 

terms. 

 

A. Contracting Party 

 

For any interaction with Steam other than the purchase of physical merchandise, your 

contractual relationship is with Valve. Except as otherwise indicated at the time of the 

transaction (such as in the case of purchases from another Subscriber in a Subscription 

Marketplace), any transactions for Subscriptions (as defined below) you make on Steam are 

being made from Valve. 

 

Sales of physical merchandise (“Hardware”) via Steam shall be governed by the following 

terms: 



175 
 

 

Unless you are a Subscriber whose primary residence is in one of the member countries of the 

European Union (an “EU Subscriber”), any sales of Hardware on Steam are made from, and 

your contractual relationship is with, Valve. 

If you are an EU subscriber, any sales of Hardware on Steam are made from, and your 

contractual relationship is with, Valve EU, 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

B. Subscriptions; Content and Services 

 

As a Subscriber you may obtain access to certain services, software and content available to 

Subscribers. The Steam client software and any other software, content, and updates you 

download or access via Steam, including but not limited to Valve or third-party video games 

and in-game content, and any virtual items you trade, sell or purchase in a Steam Subscription 

Marketplace are referred to in this Agreement as “Content and Services”; the rights to access 

and/or use any Contents and Services accessible through Steam are referred to in this 

Agreement as "Subscriptions." 

 

Each Subscription allows you to access particular Content and Services. Some Subscriptions 

may impose additional terms specific to that Subscription ("Subscription Terms") (for example, 

an end user license agreement specific to a particular game, or terms of use specific to a 

particular product or feature of Steam). Also, additional terms (for example, payment and 

billing procedures) may be posted on http://www.steampowered.com or within the Steam 

service ("Rules of Use"). Rules of Use include the Steam Online Conduct Rules 

http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct and the Steam Refund Policy 

http://store.steampowered.com/steam_refunds. The Subscription Terms, the Rules of Use, and 

the Valve Privacy Policy (which can be found at http://www.valvesoftware.com/privacy.htm) 

are binding on you once you indicate your acceptance of them or of this Agreement, or 

otherwise become bound by them as described in Section 8 (Amendments to this Agreement). 

 

C. Your Account 
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When you complete Steam’s registration process, you create a Steam account ("Account"). 

Your Account may also include billing information you provide to Valve for the purchase of 

Subscriptions, Content and Services and Hardware. You may not reveal, share or otherwise 

allow others to use your password or Account except as otherwise specifically authorized by 

Valve. Any use of your Account with your login and/or password is deemed made by you and 

you are responsible for it and for the security of your computer system. Valve is not responsible 

for the use of your password and Account or for all of the communication and activity on Steam 

that results from use of your login name and password. You may not sell or charge others for 

the right to use your Account, or otherwise transfer your Account, nor may you sell, charge 

others for the right to use, or transfer any Subscriptions other than if and as expressly permitted 

by this Agreement (including any Subscription Terms or Rules of Use) or as otherwise 

specifically permitted by Valve. 

 

2. LICENSES 

 

A. General Content and Services License 

 

Steam and your Subscription(s) require the automatic download and installation of Content and 

Services onto your computer. Valve hereby grants, and you accept, a non-exclusive license and 

right, to use the Content and Services for your personal, non-commercial use (except where 

commercial use is expressly allowed herein or in the applicable Subscription Terms). This 

license ends upon termination of (a) this Agreement or (b) a Subscription that includes the 

license. The Content and Services are licensed, not sold. Your license confers no title or 

ownership in the Content and Services. To make use of the Content and Services, you must 

have a Steam Account and you may be required to be running the Steam client and maintaining 

a connection to the Internet. 

 

For reasons that include, without limitation, system security, stability, and multiplayer 

interoperability, Steam may need to automatically update, pre-load, create new versions of or 

otherwise enhance the Content and Services and accordingly, the system requirements to use 

the Content and Services may change over time. You consent to such automatic updating. You 
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understand that this Agreement (including applicable Subscription Terms) does not entitle you 

to future updates, new versions or other enhancements of the Content and Services associated 

with a particular Subscription, although Valve may choose to provide such updates, etc. in its 

sole discretion. 

 

B. Beta Software License 

 

Valve may from time to time make software accessible to you via Steam prior to the general 

commercial release of such software ("Beta Software"). You are not required to use Beta 

Software, but if Valve offers it, you may elect to use it under the following terms. Beta Software 

will be deemed to consist of Content and Services, and each item of Beta Software provided 

will be deemed a Subscription for such Beta Software, with the following provisions specific 

to Beta Software: 

 

Your right to use the Beta Software may be limited in time, and may be subject to additional 

Subscription Terms; 

Valve or any Valve affiliate may request or require that you provide suggestions, feedback, or 

data regarding your use of the Beta Software, which will be deemed User Generated Content 

under Section 6 (User Generated Content) below; and 

In addition to the waivers and limitations of liability for all Software under Section 7 

(Disclaimers; Limitations on Liability; No Guarantees; Limited Warranty) below, you 

specifically acknowledge that Beta Software contains errors, is not final and may create 

incompatibilities or damage to your computer, data, and/or software. If you decide to install 

and/or use Beta Software, you shall only use it in compliance with its purposes, i.e. for testing 

and improvement purposes and in any case not on a system or for purposes where the 

malfunction of the Beta Software can cause any kind of damage. In particular, maintain full 

backups of any system that you choose to install Beta Software on. 

C. License to Use Valve Developer Tools 
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Your Subscription(s) may include access to various Valve tools that can be used to create 

content ("Developer Tools"). Some examples include: the Valve software development kit (the 

"SDK") for a version of the computer game engine known as "Source" (the "Source Engine") 

and the associated Valve Hammer editor, The Source® Filmmaker Software, or in-game tools 

through which you can edit or create derivative works of a Valve game. Particular Developer 

Tools (for example, The Source® Filmmaker Software) may be distributed with separate 

Subscription Terms that are different from the rules set forth in this Section. Otherwise, you 

may use the Developer Tools, and you may use, reproduce, publish, perform, display and 

distribute any content you create using the Developer Tools, however you wish, but solely on 

a non-commercial basis. 

 

If you would like to use the Source Engine SDK or other Valve Developer Tools for commercial 

use, please contact Valve at sourceengine@valvesoftware.com. 

 

D. License to Use Valve Game Content in Fan Art. 

 

Valve appreciates the community of Subscribers that creates fan art, fan fiction, and audio-

visual works that reference Valve games ("Fan Art"). You may incorporate content from Valve 

games into your Fan Art. Except as otherwise set forth in this Section or in any Subscription 

Terms, you may use, reproduce, publish, perform, display and distribute Fan Art that 

incorporates content from Valve games however you wish, but solely on a non-commercial 

basis. 

 

If you incorporate any third-party content in any Fan Art, you must be sure to obtain all 

necessary rights from the owner of that content. 

 

Commercial use of some Valve game content is permitted via features such as Steam Workshop 

or a Steam Subscription Marketplace. Terms applicable to that use are set forth in Section 3.D. 

and 6.B. below and in any Subscription Terms provided for those features. 
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To view the Valve video policy containing additional terms covering the use of audio-visual 

works incorporating Valve intellectual property or created with The Source® Filmmaker 

Software, please click here: http://www.valvesoftware.com/videopolicy.html 

 

E. License to Use Valve Dedicated Server Software 

 

Your Subscription(s) may contain access to the Valve Dedicated Server Software. If so, you 

may use the Valve Dedicated Server Software on an unlimited number of computers for the 

purpose of hosting online multiplayer games of Valve products. If you wish to operate the Valve 

Dedicated Server Software, you will be solely responsible for procuring any Internet access, 

bandwidth, or hardware for such activities and will bear all costs associated therewith. 

 

F. Ownership of Content and Services 

 

All title, ownership rights and intellectual property rights in and to the Content and Services 

and any and all copies thereof, are owned by Valve and/or its or its affiliates’ licensors. All 

rights are reserved, except as expressly stated herein. The Content and Services is protected by 

copyright laws, international copyright treaties and conventions and other laws. The Content 

and Services contains certain licensed materials and Valve’s and its affiliates’ licensors may 

protect their rights in the event of any violation of this Agreement. 

 

G. Restrictions on Use of Content and Services 

 

You may not use the Content and Services for any purpose other than the permitted access to 

Steam and your Subscriptions, and to make personal, non-commercial use of your 

Subscriptions, except as otherwise permitted by this Agreement or applicable Subscription 

Terms. Except as otherwise permitted under this Agreement (including any Subscription Terms 

or Rules of Use), or under applicable law notwithstanding these restrictions, you may not, in 

whole or in part, copy, photocopy, reproduce, publish, distribute, translate, reverse engineer, 

derive source code from, modify, disassemble, decompile, create derivative works based on, or 
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remove any proprietary notices or labels from the Content and Services or any software 

accessed via Steam without the prior consent, in writing, of Valve. 

 

You are entitled to use the Content and Services for your own personal use, but you are not 

entitled to: (i) sell, grant a security interest in or transfer reproductions of the Content and 

Services to other parties in any way, nor to rent, lease or license the Content and Services to 

others without the prior written consent of Valve, except to the extent expressly permitted 

elsewhere in this Agreement (including any Subscription Terms or Rules of Use); (ii) host or 

provide matchmaking services for the Content and Services or emulate or redirect the 

communication protocols used by Valve in any network feature of the Content and Services, 

through protocol emulation, tunneling, modifying or adding components to the Content and 

Services, use of a utility program or any other techniques now known or hereafter developed, 

for any purpose including, but not limited to network play over the Internet, network play 

utilizing commercial or non-commercial gaming networks or as part of content aggregation 

networks, websites or services, without the prior written consent of Valve; or (iii) exploit the 

Content and Services or any of its parts for any commercial purpose, except as expressly 

permitted elsewhere in this Agreement (including any Subscription Terms or Rules of Use). 

 

3. BILLING, PAYMENT AND OTHER SUBSCRIPTIONS 

 

All charges incurred on Steam, and all purchases made with the Steam Wallet, are payable in 

advance and final, except as described in Section 7 below and in the Steam Refund Policy 

http://store.steampowered.com/steam_refunds. 

 

A. Payment Authorization 

 

When you provide payment information to Valve or to one of its payment processors, you 

represent to Valve that you are the authorized user of the card, PIN, key or account associated 

with that payment, and you authorize Valve to charge your credit card or to process your 

payment with the chosen third-party payment processor for any Subscription, Steam Wallet 

funds, Hardware or other fees incurred by you. Valve or, as applicable, Valve EU may require 
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you to provide your address or other information in order to meet their obligations under 

applicable tax law. 

 

For Subscriptions purchased based on an agreed usage period, where recurring payments are 

made in exchange for continued use (“Recurring Payment Subscriptions”), by continuing to use 

the Recurring Payment Subscription you agree and reaffirm that Valve is authorized to charge 

your credit card (or your Steam Wallet, if funded), or to process your payment with any other 

applicable third-party payment processor, for any applicable recurring payment amounts. If you 

have purchased any Recurring Payment Subscriptions, you agree to notify Valve promptly of 

any changes to your credit card account number, its expiration date and/or your billing address, 

or your PayPal or other payment account number, and you agree to notify Valve promptly if 

your credit card or PayPal or other payment account expires or is canceled for any reason. 

 

If your use of Steam is subject to any type of use or sales tax, then Valve may also charge you 

for those taxes, in addition to the Subscription or other fees published in the Rules of Use. The 

European Union VAT (“VAT”) tax amounts collected by Valve or Valve EU reflect VAT due 

on the value of any Content and Services, Hardware or Subscription. 

 

You agree that you will not use IP proxying or other methods to disguise the place of your 

residence, whether to circumvent geographical restrictions on game content, to purchase at 

pricing not applicable to your geography, or for any other purpose. If you do this, Valve may 

terminate your access to your Account. 

 

B. Responsibility for Charges Associated With Your Account 

 

As the Account holder, you are responsible for all charges incurred, including applicable taxes, 

and all purchases made by you or anyone that uses your Account, including your family or 

friends. If you cancel your Account, Valve reserves the right to collect fees, surcharges or costs 

incurred before cancellation. Any delinquent or unpaid Accounts must be settled before Valve 

will allow you to register again. 
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C. Steam Wallet 

 

Steam may make available an account balance associated with your Account (the “Steam 

Wallet”). You may place funds in your Steam Wallet up to a maximum amount determined by 

Valve, by credit card, prepaid card, promotional code, or any other payment method accepted 

by Steam. Within any twenty-four (24) hour period, the total amount stored in your Steam 

Wallet plus the total amount spent out of your Steam Wallet, in the aggregate, may not exceed 

US$2,000 or its equivalent in your applicable local currency -- attempted deposits into your 

Steam Wallet that exceed this threshold may not be credited to your Steam Wallet until your 

activity falls below this threshold. Valve may change or impose different Steam Wallet balance 

and usage limits from time to time. 

 

You will be notified by e-mail of any change to the Steam Wallet balance and usage limits 

within sixty (60) days before the entry into force of the said change. Your continued use of your 

Steam Account more than thirty (30) days after the entry into force of the changes, will 

constitute your acceptance of the changes. If you don’t agree to the changes, your only remedy 

is to terminate your Steam Account or to cease use of your Steam Wallet. Valve shall not have 

any obligation to refund any credits remaining on your Steam Wallet in this case. 

 

You may use Steam Wallet funds to purchase Subscriptions, including by making in-game 

purchases where Steam Wallet transactions are enabled, and Hardware. Funds added to the 

Steam Wallet are non-refundable and non-transferable. Steam Wallet funds do not constitute a 

personal property right, have no value outside Steam and can only be used to purchase 

Subscriptions and related content via Steam (including but not limited to games and other 

applications offered through the Steam Store, or in a Steam Subscription Marketplace) and 

Hardware. Steam Wallet funds have no cash value and are not exchangeable for cash. Steam 

Wallet funds that are deemed unclaimed property may be turned over to the applicable 

authority. 

 

D. Trading and Sales of Subscriptions Between Subscribers 
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Steam may include one or more features or sites that allow Subscribers to trade, sell or purchase 

certain types of Subscriptions (for example, license rights to virtual items) with, to or from other 

Subscribers (“Subscription Marketplaces”). An example of a Subscription Marketplace is the 

Steam Community Market. By using or participating in Subscription Marketplaces, you 

authorize Valve, on its own behalf or as an agent or licensee of any third-party creator or 

publisher of the applicable Subscriptions in your Account, to transfer those Subscriptions from 

your Account in order to give effect to any trade or sale you make. 

 

Valve may charge a fee for trades or sales in a Subscription Marketplace. Any fees will be 

disclosed to you prior to the completion of the trade or sale. 

 

If you complete a trade, sale or purchase in a Subscription Marketplace, you acknowledge and 

agree that you are responsible for taxes, if any, which may be due with respect to your 

transactions, including sales or use taxes, and for compliance with applicable tax laws. Proceeds 

from sales you make in a Subscription Marketplace may be considered income to you for 

income tax purposes. You should consult with a tax specialist to determine your tax liability in 

connection with your activities in any Subscription Marketplace. 

 

You understand and acknowledge that Valve may decide to cease operation of any Subscription 

Marketplace, change the fees that it charges or change the terms or features of the Steam 

Subscription Marketplace. Valve shall have no liability to you because of any inability to trade 

Subscriptions in the Steam Trading Marketplace, including because of discontinuation or 

changes in the terms, features or eligibility requirements of any Subscription Marketplace. 

 

You also understand and acknowledge that Subscriptions traded, sold or purchased in any 

Subscription Marketplace are license rights, that you have no ownership interest in such 

Subscriptions, and that Valve does not recognize any transfers of Subscriptions (including 

transfers by operation of law) that are made outside of Steam. 
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E. Retail Purchase 

 

Valve may offer or require a Subscription for purchasers of retail packaged product versions or 

OEM versions of Valve products. The "CD-Key" or "Product Key" accompanying such 

versions is used to activate your Subscription. 

 

F. Steam Authorized Resellers 

 

You may purchase a Subscription through an authorized reseller of Valve. The "Product Key" 

accompanying such purchase will be used to activate your Subscription. If you purchase a 

Subscription from an authorized reseller of Valve, you agree to direct all questions regarding 

the Product Key to that reseller. 

 

G. Free Subscriptions 

 

In some cases, Valve may offer a free Subscription to certain services, software and content. 

As with all Subscriptions, you are always responsible for any Internet service provider, 

telephone, and other connection fees that you may incur when using Steam, even when Valve 

offers a free Subscription. 

 

H. Third Party Sites 

 

Steam may provide links to other third party sites. Some of these sites may charge separate fees, 

which are not included in and are in addition to any Subscription or other fees that you may pay 

to Valve. Steam may also provide access to third-party vendors, who provide content, goods 

and/or services on Steam or the Internet. Any separate charges or obligations you incur in your 

dealings with these third parties are your responsibility. Valve makes no representations or 

warranties, either express or implied, regarding any third party site. In particular, Valve makes 

no representation or warranty that any service or subscription offered via third-party vendors 

will not change or be suspended or terminated. 
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4. ONLINE CONDUCT, CHEATING AND ILLEGAL BEHAVIOR 

 

You agree that you will be personally responsible for any use of your Account with your login 

and/or password and for all of the communication and activity on Steam that results from such 

use of your Account and of Steam, and that Valve is not responsible of the use made of your 

Account and of all communications and activities on Steam resulting from the use of your 

Account. If you believe that the confidentiality of your login and/or password may have been 

compromised, you must notify Valve via the support form 

(https://support.steampowered.com/newticket.php) without any delay. 

 

Your online conduct and interaction with other Subscribers should be guided by common sense 

and basic etiquette. Specific requirements may also be found in the Steam Online Conduct rules 

at http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct, other Rules of Use, the 

Subscription Terms, or in terms of use imposed by third parties who host particular games or 

other services. 

 

Steam and the Content and Services may include functionality designed to identify software or 

hardware processes or functionality that may give a player an unfair competitive advantage 

when playing multiplayer versions of any Content and Services or modifications of Content 

and Services (“Cheats”). You agree that you will not create Cheats or assist third parties in any 

way to create or use Cheats. You agree that you will not directly or indirectly disable, 

circumvent, or otherwise interfere with the operation of software designed to prevent or report 

the use of Cheats. You acknowledge and agree that either Valve or any online multiplayer host 

may refuse to allow you to participate in certain online multiplayer games if you use Cheats in 

connection with Steam or the Content and Services. Further, you acknowledge and agree that 

an online multiplayer host may report your use of Cheats to Valve, and Valve may communicate 

your history of use of Cheats to other online multiplayer hosts. Valve may terminate your 

Account or a particular Subscription for any conduct or activity that Valve believes is illegal, 

constitutes a Cheat, or otherwise negatively affects the enjoyment of Steam by other 

Subscribers. You acknowledge that Valve is not required to provide you notice before 

terminating your Subscriptions(s) and/or Account, but it may choose to do so. 
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You may not use Cheats, automation software (bots), mods, hacks, or any other unauthorized 

third-party software, to modify or automate any Subscription Marketplace process. 

 

5. THIRD PARTY CONTENT 

 

In regard to all Subscriptions, Contents and Services that are not authored by Valve, Valve does 

not screen such third party content available on Steam or through other sources. Valve assumes 

no responsibility or liability for such third party content. Some third party application software 

is capable of being used by businesses for business purposes - however, you may only acquire 

such software via Steam for private personal use. 

 

6. USER GENERATED CONTENT 

 

A. General Provisions 

 

"User Generated Content" means any content you make available to other users through your 

use of multi-user features of Steam, or to Valve or its affiliates through your use of the Content 

and Services or otherwise. 

 

You grant Valve and its affiliates the worldwide, non-exclusive, right to use, reproduce, modify, 

create derivative works from, distribute, transmit, transcode, translate, broadcast, and otherwise 

communicate, and publicly display and publicly perform, your User Generated Content, and 

derivative works of your User Generated Content, in connection with the operation and 

promotion of the Steam site. This license is granted to Valve for the entire duration of the 

intellectual property rights and may be terminated if Valve is in breach of the license and has 

not cured such breach within fourteen (14) days from receiving notice from you sent to the 

attention of the Valve Legal Department at the applicable Valve address noted on this Privacy 

Policy page. The termination of said license does not affect the rights of any sub-licensees 

pursuant to any sub-license granted by Valve prior to termination of the license. Valve is the 
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sole owner of the derivative works created by Valve from your Content, and is therefore entitled 

to grant licenses on these derivative works. If you use Valve cloud storage, you grant us a 

license to store your information as part of that service. Valve may place limits on the amount 

of storage you may use. 

 

If you provide Valve with any feedback or suggestions about Steam, the Content and Services, 

or any Valve products or services, Valve is free to use the feedback or suggestions however it 

chooses, without any obligation to account to you. 

 

B. Content Uploaded to the Steam Workshop 

 

Some games or applications available on Steam ("Workshop-Enabled Apps") allow you to 

create User Generated Content based on or using the Workshop-Enabled App, and to submit 

that User Generated Content (a “Workshop Contribution”) to one or more Steam Workshop 

web pages. Workshop Contributions can be viewed by the Steam community, and for some 

categories of Workshop Contributions users may be able to interact with, download or purchase 

the Workshop Contribution. In some cases, Workshop Contributions may be considered for 

incorporation by Valve or a third-party developer into a game or into a Subscription 

Marketplace. 

 

You understand and agree that Valve is not obligated to use, distribute, or continue to distribute 

copies of any Workshop Contribution and reserves the right, but not the obligation, to restrict 

or remove Workshop Contributions for any reason. 

 

Specific Workshop-Enabled Apps or Workshop web pages may contain special terms (“App-

Specific Terms”) that supplement or change the terms set out in this Section. In particular, 

where Workshop Contributions are distributed for a fee, App-Specific Terms will address how 

revenue may be shared. Unless otherwise specified in App-Specific Terms (if any), the 

following general rules apply to Workshop Contributions. 
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Workshop Contributions are Subscriptions, and therefore you agree that any Subscriber 

receiving distribution of your Workshop Contribution will have the same rights to use your 

Workshop Contribution (and will be subject to the same restrictions) as are set out in this 

Agreement for any other Subscriptions. 

Notwithstanding the license described in Section 6.A., Valve will only have the right to modify 

or create derivative works from your Workshop Contribution in the following cases: (a) Valve 

may make modifications necessary to make your Contribution compatible with Steam and the 

Workshop functionality or user interface, and (b) Valve or the applicable developer may make 

modifications to Workshop Contributions that are accepted for in-Application distribution as it 

deems necessary or desirable to enhance gameplay. 

You may, in your sole discretion, choose to remove a Workshop Contribution from the 

applicable Workshop pages. If you do so, Valve will no longer have the right to use, distribute, 

transmit, communicate, publicly display or publicly perform the Workshop Contribution, 

except that (a) Valve may continue to exercise these rights for any Workshop Contribution that 

is accepted for distribution in-game or distributed in a manner that allows it to be used in-game, 

and (b) your removal will not affect the rights of any Subscriber who has already obtained 

access to a copy of the Workshop Contribution. 

Except where otherwise provided in App-Specific Terms, you agree that Valve’s consideration 

of your Workshop Contribution is your full compensation, and you are not entitled to any other 

rights or compensation in connection with the rights granted to Valve and to other Subscribers. 

 

C. Promotions and Endorsements 

 

If you use Steam services (e.g. the Steam Curators’ Lists or the Steam Broadcasting service) to 

promote or endorse a product, service or event in return for any kind of consideration from a 

third party (including non-monetary rewards such as free games), you must clearly indicate the 

source of such consideration to your audience. 

 

D. Representations and Warranties 
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You represent and warrant to us that you have sufficient rights in all User Generated Content 

to grant Valve and other affected parties the licenses described under A. and B. above or in any 

license terms specific to the applicable Workshop-Enabled App or Workshop page. This 

includes, without limitation, any kind of intellectual property rights or other proprietary or 

personal rights affected by or included in the User Generated Content. In particular, with respect 

to Workshop Contributions, you represent and warrant that the Workshop Contribution was 

originally created by you (or, with respect to a Workshop Contribution to which others 

contributed besides you, by you and the other contributors, and in such case that you have the 

right to submit such Workshop Contribution on behalf of those other contributors). 

 

You furthermore represent and warrant that the User Generated Content, your submission of 

that Content, and your granting of rights in that Content does not violate any applicable contract, 

law or regulation. 

 

7. DISCLAIMERS; LIMITATION OF LIABILITY; NO GUARANTEES; LIMITED 

WARRANTY 

 

Prior to acquiring a Subscription, you should consult the product information made available 

on Steam, including Subscription description, minimum technical requirements, and user 

reviews. 

 

THIS SECTION DOES NOT REDUCE YOUR MANDATORY CONSUMER RIGHTS 

UNDER THE LAWS OF YOUR LOCAL JURISDICTION. IN PARTICULAR, SECTIONS 

7.A, B, AND C DO NOT APPLY TO EU SUBSCRIBERS. 

 

FOR NEW ZEALAND SUBSCRIBERS, THIS SECTION 7 DOES NOT EXCLUDE, 

RESTRICT OR MODIFY THE APPLICATION OF ANY RIGHT OR REMEDY THAT 

CANNOT BE SO EXCLUDED, RESTRICTED OR MODIFIED INCLUDING THOSE 

CONFERRED BY THE NEW ZEALAND CONSUMER GUARANTEES ACT 1993. 

UNDER THIS ACT ARE GUARANTEES WHICH INCLUDE THAT GOODS AND 

SERVICES ARE OF ACCEPTABLE QUALITY. IF THIS GUARANTEE IS NOT MET 
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THERE ARE ENTITLEMENTS TO HAVE THE SOFTWARE REMEDIED (WHICH MAY 

INCLUDE REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND). IF A REMEDY CANNOT BE 

PROVIDED OR THE FAILURE IS OF A SUBSTANTIAL CHARACTER, THE ACT 

PROVIDES FOR A REFUND. 

A. DISCLAIMERS 

 

VALVE, VALVE EU AND THEIR AFFILIATES AND SERVICE PROVIDERS 

EXPRESSLY DISCLAIM (I) ANY WARRANTY FOR STEAM, THE CONTENT AND 

SERVICES, AND THE SUBSCRIPTIONS, AND (II) ANY COMMON LAW DUTIES WITH 

REGARD TO STEAM, THE CONTENT AND SERVICES, AND THE SUBSCRIPTIONS, 

INCLUDING DUTIES OF LACK OF NEGLIGENCE AND LACK OF WORKMANLIKE 

EFFORT. STEAM, THE CONTENT AND SERVICES, THE SUBSCRIPTIONS, AND ANY 

INFORMATION AVAILABLE IN CONNECTION THEREWITH ARE PROVIDED ON AN 

"AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS, "WITH ALL FAULTS" AND WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT 

LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 

A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. ANY WARRANTY AGAINST 

INFRINGEMENT THAT MAY BE PROVIDED IN SECTION 2-312 OF THE UNITED 

STATES UNIFORM COMMERCIAL CODE AND/OR IN ANY OTHER COMPARABLE 

STATE STATUTE IS EXPRESSLY DISCLAIMED. ALSO, THERE IS NO WARRANTY 

OF TITLE, NON-INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT, OR AUTHORITY IN 

CONNECTION WITH STEAM, THE CONTENT AND SERVICES, THE 

SUBSCRIPTIONS, OR INFORMATION AVAILABLE IN CONNECTION THEREWITH. 

 

ANY WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT THAT MAY BE PROVIDED IN 

SECTION 2-312 OF THE UNITED STATES UNIFORM COMMERCIAL CODE IS 

EXPRESSLY DISCLAIMED. 

 

B. LIMITATION OF LIABILITY 
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TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER VALVE, 

VALVE EU, THEIR LICENSORS, NOR THEIR AFFILIATES, NOR ANY OF VALVE’S 

OR VALVE EU’S SERVICE PROVIDERS, SHALL BE LIABLE IN ANY WAY FOR LOSS 

OR DAMAGE OF ANY KIND RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE 

STEAM, YOUR ACCOUNT, YOUR SUBSCRIPTIONS AND THE CONTENT AND 

SERVICES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF GOODWILL, WORK 

STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER 

COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES. IN NO EVENT WILL VALVE BE LIABLE FOR 

ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE OR 

EXEMPLARY DAMAGES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY 

WAY CONNECTED WITH STEAM, THE CONTENT AND SERVICES, THE 

SUBSCRIPTIONS, AND ANY INFORMATION AVAILABLE IN CONNECTION 

THEREWITH, OR THE DELAY OR INABILITY TO USE THE CONTENT AND 

SERVICES, SUBSCRIPTIONS OR ANY INFORMATION, EVEN IN THE EVENT OF 

VALVE’S, VALVE EU’S OR THEIR AFFILIATES’ FAULT, TORT (INCLUDING 

NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, OR BREACH OF VALVE’S OR VALVE EU’S 

WARRANTY AND EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES. THESE LIMITATIONS AND LIABILITY EXCLUSIONS APPLY EVEN IF 

ANY REMEDY FAILS TO PROVIDE ADEQUATE RECOMPENSE. 

 

BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR 

THE LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 

DAMAGES, IN SUCH STATES OR JURISDICTIONS, EACH OF VALVE, VALVE EU, 

THEIR LICENSORS, AND THEIR AFFILIATES’ LIABILITY SHALL BE LIMITED TO 

THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW. 

 

C. NO GUARANTEES 

 

NEITHER VALVE, VALVE EU NOR THEIR AFFILIATES GUARANTEE CONTINUOUS, 

ERROR-FREE, VIRUS-FREE OR SECURE OPERATION AND ACCESS TO STEAM, THE 

CONTENT AND SERVICES, YOUR ACCOUNT AND/OR YOUR SUBSCRIPTIONS(S) 

OR ANY INFORMATION AVAILABLE IN CONNECTION THEREWITH. 
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D. LIMITED WARRANTY 

 

CERTAIN HARDWARE PURCHASED FROM VALVE, OR VALVE EU, IS SUBJECT TO 

A LIMITED WARRANTY, [OR DEPENDING ON YOUR LOCATION, A STATUTORY 

WARRANTY] WHICH IS DESCRIBED IN DETAIL HERE. 

 

8. AMENDMENTS TO THIS AGREEMENT 

 

PLEASE NOTE: If you are a consumer with place of residence in Germany, a different version 

of Section 8 applies to you, which is available here. 

 

This Agreement may at any time be mutually amended by your explicit consent to changes 

proposed by Valve. Furthermore, Valve, or if applicable, Valve EU, may amend this Agreement 

(including any Subscription Terms or Rules of Use) unilaterally at any time in its sole 

discretion. In this case, you will be notified by e-mail of any amendment to this Agreement 

made by Valve, or if applicable, Valve EU, within 60 (sixty) days before the entry into force of 

the said amendment. You can view the Agreement at any time at 

http://www.steampowered.com/. Your failure to cancel your Account within thirty (30) days 

after the entry into force of the amendments, will constitute your acceptance of the amended 

terms. If you don’t agree to the amendments or to any of the terms in this Agreement, your only 

remedy is to cancel your Account or to cease use of the affected Subscription(s). Valve shall 

not have any obligation to refund any fees that may have accrued to your Account before 

cancellation of your Account or cessation of use of any Subscription, nor shall Valve have any 

obligation to prorate any fees in such circumstances. 

 

9. TERM AND TERMINATION 

 

A. Term 
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The term of this Agreement (the "Term") commences on the date you first indicate your 

acceptance of these terms, and will continue in effect until otherwise terminated in accordance 

with this Agreement. 

 

B. Termination by You 

 

You may cancel your Account at any time. You may cease use of a Subscription at any time or, 

if you choose, you may request that Valve terminate your access to a Subscription. However, 

Subscriptions are not transferable, and even if your access to a Subscription for a particular 

game or application is terminated, the original activation key will not be able to be registered 

to any other account, even if the Subscription was obtained in a retail store. Access to 

Subscriptions purchased as a part of a pack or bundle cannot be terminated individually, 

termination of access to one game within the bundle will result in termination of access to all 

games purchased in the pack. Your cancellation of an Account, or your cessation of use of any 

Subscription or request that access to a Subscription be terminated, will not entitle you to any 

refund, including of any Subscription fees. Valve reserves the right to collect fees, surcharges 

or costs incurred prior to the cancellation of your Account or termination of your access to a 

particular Subscription. In addition, you are responsible for any charges incurred to third-party 

vendors or content providers before your cancellation. 

 

C. Termination by Valve 

 

Valve may cancel your Account or any particular Subscription(s) at any time in the event that 

(a) Valve ceases providing such Subscriptions to similarly situated Subscribers generally, or (b) 

you breach any terms of this Agreement (including any Subscription Terms or Rules of Use). 

In the event that your Account or a particular Subscription is terminated or cancelled by Valve 

for a violation of this Agreement or improper or illegal activity, no refund, including of any 

Subscription fees or of any unused funds in your Steam Wallet, will be granted. 

 

D. Survival of Terms 
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Sections 2(C), 2(D), 2(F), 2(G), 3(A), 3(B), 3(D), 3(H), and 5 - 12 will survive any expiration 

or termination of this Agreement. 

 

10. APPLICABLE LAW/JURISDICTION 

 

For All Customers Outside the European Union: 

 

You agree that this Agreement shall be deemed to have been made and executed in the State of 

Washington, U.S.A., and any dispute arising hereunder shall be resolved in accordance with 

the law of Washington excluding the law of conflicts and the Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods. Subject to Section 11 (Dispute Resolution/Binding 

Arbitration/Class Action Waiver) below, you agree that any claim asserted in any legal 

proceeding by you against Valve shall be commenced and maintained exclusively in any state 

or federal court located in King County, Washington, having subject matter jurisdiction with 

respect to the dispute between the parties and you hereby consent to the exclusive jurisdiction 

of such courts. In any dispute arising under this Agreement, the prevailing party will be entitled 

to attorneys’ fees and expenses. 

 

For EU Customers: 

 

You agree that this Agreement shall be deemed to have been made and executed in the Grand 

Duchy of Luxembourg and that it is subject to the laws of Luxembourg, excluding the law of 

conflicts and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

However, where the laws of Luxembourg provide a lower degree of consumer protection than 

the laws of your country of residence, the consumer protection laws of your country shall 

prevail. In any dispute arising under this Agreement, the prevailing party will be entitled to 

attorneys’ fees and expenses. 

 

11. DISPUTE RESOLUTION/BINDING ARBITRATION/CLASS ACTION WAIVER 
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This Section 11 shall apply to the maximum extent permitted by applicable law. If the laws of 

your jurisdiction prohibit the application of some or all of the provisions of this Section 

notwithstanding Section 10 (Applicable Law/Jurisdiction), such provisions will not apply to 

you. IN PARTICULAR, IF YOU ARE AN EU SUBSCRIBER, THIS SECTION 11 DOES 

NOT APPLY TO YOU. 

 

Most user concerns can be resolved by use of our Steam support site at 

https://support.steampowered.com/. If Valve is unable to resolve your concerns and a dispute 

remains between you and Valve, this Section explains how the parties have agreed to resolve 

it. 

 

YOU AND VALVE AGREE TO RESOLVE ALL DISPUTES AND CLAIMS BETWEEN US 

IN INDIVIDUAL BINDING ARBITRATION. THAT INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED 

TO, ANY CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATING TO: (i) ANY ASPECT OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN US; (ii) THIS AGREEMENT; OR (iii) YOUR USE OF 

STEAM, YOUR ACCOUNT OR THE CONTENT AND SERVICES. IT APPLIES 

REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIMS ARE BASED IN CONTRACT, TORT, 

STATUTE, FRAUD, UNFAIR COMPETITION, MISREPRESENTATION OR ANY OTHER 

LEGAL THEORY. 

 

However, this Section does not apply to the following types of claims or disputes, which you 

or Valve may bring in any court with jurisdiction: (i) claims of infringement or other misuse of 

intellectual property rights, including such claims seeking injunctive relief; and (ii) claims 

related to or arising from any alleged unauthorized use, piracy or theft. 

 

This Section does not prevent you from bringing your dispute to the attention of any federal, 

state, or local government agencies that can, if the law allows, seek relief from us for you. 
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An arbitration is a proceeding before a neutral arbitrator, instead of before a judge or jury. 

Arbitration is less formal than a lawsuit in court, and provides more limited discovery. It follows 

different rules than court proceedings, and is subject to very limited review by courts. The 

arbitrator will issue a written decision and provide a statement of reasons if requested by either 

party. YOU UNDERSTAND THAT YOU AND VALVE ARE GIVING UP THE RIGHT TO 

SUE IN COURT AND TO HAVE A TRIAL BEFORE A JUDGE OR JURY. 

 

You and Valve agree to make reasonable, good faith efforts to informally resolve any dispute 

before initiating arbitration. A party who intends to seek arbitration must first send the other a 

written notice that describes the nature and basis of the claim or dispute and sets forth the relief 

sought. If you and Valve do not reach an agreement to resolve that claim or dispute within 30 

days after the notice is received, you or Valve may commence an arbitration. Written notice to 

Valve must be sent via postal mail to: ATTN: Arbitration Notice, Valve Corporation, P.O. Box 

1688, Bellevue, WA 98004. 

 

The Federal Arbitration Act applies to this Section. The arbitration will be governed by the 

Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association (“AAA”) and, where 

applicable, the AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes, as modified 

by this Agreement, both of which are available at http://www.adr.org. The arbitrator is bound 

by the terms of this Agreement. 

 

The AAA will administer the arbitration. It may be conducted through the submission of 

documents, by phone, or in person in the county where you live or at another mutually agreed 

location. 

 

If you seek $10,000 or less, Valve agrees to reimburse your filing fee and your share of the 

arbitration costs, including your share of arbitrator compensation, at the conclusion of the 

proceeding, unless the arbitrator determines your claims are frivolous or costs are unreasonable 

as determined by the arbitrator. Valve agrees not to seek its attorneys’ fees or costs in arbitration 

unless the arbitrator determines your claims are frivolous or costs are unreasonable as 

determined by the arbitrator. If you seek more than $10,000, the arbitration costs, including 
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arbitrator compensation, will be split between you and Valve according to the AAA 

Commercial Arbitration Rules and the AAA’s Supplementary Procedures for Consumer 

Related Disputes, if applicable. 

 

YOU AND VALVE AGREE NOT TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS OR 

REPRESENTATIVE ACTION, PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION OR 

COLLECTIVE ARBITRATION, EVEN IF AAA’s PROCEDURES OR RULES WOULD 

OTHERWISE ALLOW ONE. THE ARBITRATOR MAY AWARD RELIEF ONLY IN 

FAVOR OF THE INDIVIDUAL PARTY SEEKING RELIEF AND ONLY TO THE EXTENT 

OF THAT PARTY’S INDIVIDUAL CLAIM. You and Valve also agree not to seek to combine 

any action or arbitration with any other action or arbitration without the consent of all parties 

to this Agreement and all other actions or arbitrations. 

 

If the agreement in this Section not to bring or participate in a class or representative action, 

private attorney general action or collective arbitration should be found illegal or unenforceable, 

you and Valve agree that it shall not be severable, that this entire Section shall be unenforceable 

and any claim or dispute would be resolved in court and not in collective arbitration. 

 

Notwithstanding this Section, you have the right to litigate any dispute in small claims court, if 

all the requirements of the small claims court, including any limitations on jurisdiction and the 

amount at issue in the dispute, are satisfied. 

 

12. MISCELLANEOUS 

 

Except as otherwise expressly set forth in this Agreement, in the event that any provision of 

this Agreement shall be held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be 

unenforceable, such provision will be enforced to the maximum extent permissible and the 

remaining portions of this Agreement shall remain in full force and effect. This Agreement, 

including any Subscription Terms, Rules of Use, the Valve Privacy Policy, and the Valve 

Hardware Warranty Policy, constitutes and contains the entire agreement between the parties 

with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior oral or written agreements. 
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You agree that this Agreement is not intended to confer and does not confer any rights or 

remedies upon any person other than the parties to this Agreement. 

 

Valve’s and, as applicable, Valve EU’s, obligations are subject to existing laws and legal 

process and Valve and, as applicable, Valve EU’s, may comply with law enforcement or 

regulatory requests or requirements notwithstanding any contrary term. 

 

You agree to comply with all applicable import/export laws and regulations. You agree not to 

export the Content and Services or Hardware or allow use of your Account by individuals of 

any terrorist supporting countries to which encryption exports are at the time of exportation 

restricted by the U.S. Bureau of Export Administration. You represent and warrant that you are 

not located in, under the control of, or a national or resident of any such prohibited country. 

 

This Agreement was last updated on January 1st, 2016 ("Revision Date"). If you were a 

Subscriber before the Revision Date, it replaces your existing agreement with Valve or Valve 

EU on the day that you explicitly accept it. If you prefer to continue using Steam and your 

existing Subscriptions under the version of the Agreement in effect prior to the Revision Date, 

you are free to do so. 
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Bilaga 13 
Valve Video Policy 

We encourage our users to make videos using Valve game content, such as playthrough or 

instruction videos or SFM movies. We are fine with publishing these videos to your website or 

YouTube or similar video sharing services. We're not fine with taking assets from our games 

(e.g. voice, music, items) and distributing those separately. 

 

Use of our content in videos must be non-commercial. By that we mean you can't charge users 

to view or access your videos. You also can't sell or license your videos to others for a payment 

of any kind. 

 

You are free to monetize your videos via the YouTube partner program and similar programs 

on other video sharing sites. Please don't ask us to write YouTube and tell them its fine with us 

to post a particular video using Valve content. It's not possible to respond to each such request. 

Point them to this page. 

 

Of course this policy applies only to Valve content. If you include someone else's content in 

your video, such as music, you will have to get permission from the owner. 
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Bilaga 14 
Steam code of conduct 

Du ska inte: 

• Ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra filer som innehåller bilder, fotografier, 

programvara eller annat material som är skyddat av immateriell egendom, inklusive, 

som exempel men inte begränsat till upphovsrätts- eller varumärkeslagar (eller efter 

privata eller offentliga rättigheter) såvida du inte äger eller kontrollerar dessa rättigheter 

eller har erhållit samtycke och/eller tillstånd. 

• Använda material eller information, inklusive bilder eller fotografier, via Steam som på 

något sätt gör intrång på upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller annan 

äganderätt av någon part. 

• Ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, eller någon annan 

liknande mjukvara eller program som kan skada funktionen hos en annan dator eller 

annans egendom. 

• Inrätta/inleda ett angrepp på en Steam-server eller på annat sätt störa Steams 

verksamhet. 

• Använda Steam i samband med undersökningar, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, 

skräppost, spam eller på något sätt duplikativa eller oönskade meddelanden 

(kommersiella eller på annat sätt). 

• Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter 

(t.ex. rätten till integritet och publicitet). 

• Begränsa eller hindra andra användare från att använda och glädjas åt Steams tjänster, 

mjukvara eller annat innehåll. 

• Samla in, på ett eller annat sätt, information om andra, inkluderat dess e-post adresser. 

• Skapa en falsk identitet med avsikt att missleda andra. 

• Bryta mot gällande lagar eller förordningar. 
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Bilaga 15 
 

 
Exemplet i bilden visa spelaren EternaLEnVy som spelare för klubben Cloud 9 (C9) och som 

är sponsrad av HyperX. Namnet blir då C9.EternaLenVy[HyperX]. 

Speciella användargränssnitt för spelare som sänder ut sitt spelförlopp med sponsorers loggor 

är inte ovanligt förekommande för större streamingkanaler (på till exempel Twitch).  

 
Placering av varumärken på streamingkanalers sida 
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Bilaga 16 

 


