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Sammanfattning 

 

Tekniken har historiskt sett alltid haft en stor inverkan på upphovsmän och 

rättighetsinnehavare vad gäller möjligheterna att såväl skydda som att förmedla sina verk. 

Internet och fildelningens intåg i samhället har på senare tid ställt förhållandet mellan de båda 

på sin spets.  

 

Fildelningen är idag ett stort problem för såväl rättighetsinnehavare som lagstiftare. Samtidigt 

utvecklas fildelningstekniker som gör det än svårare att stoppa spridningen av 

upphovsrättsskyddade verk. Dess utveckling tog sitt första språng med lanseringen av tjänsten 

Napster men idag är det framförallt fildelning via bittorrent som dominerar. 

 

Den svenska upphovsrätten påverkas till stor del av EU-rättsliga direktiv men också av utom-

EU-rättsliga konventioner och internationella avtal. På senare år har ett flertal direktiv och 

avtal tagits fram i syfte att återta kontrollen över immateriella rättigheter. 

 

För Sveriges del har detta bl.a. resulterat i tämligen långtgående rättigheter för en 

upphovsman att ta till rättsliga medel för att skydda sin rätt. Kränks dessa rättigheter kan detta 

leda till straff som sträcker sig så långt som till fängelse. 

 

Trots ansträngningar som gjorts i form av ny lagstiftning är det förhållandevis få som dömts 

för brott mot upphovsrättslagen. Fildelningen har visat sig svår att kontrollera, inte minst på 

grund av svårigheterna att binda en person till brottet. Dessa svårigheter har viss anknytning 

till den grad av anonymitet som Internet medför. På senare tid har en användares möjlighet till 

vara anonym blivit i det närmaste total genom nya anonymitetstjänster på Internet.  
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Förkortningar 
 

DC Direct Connect peer-to-peer tekniken 

DC++  Direct Connect ++ (Fildelningsprogram) 

DRM Digital Rights Management 

Ipred  Intellectual property enforcement directive (2004/48/EG) (Sanktionsdirektivet) 

ISP Internet Service Provider eller Internetleverantör 

P2P Peer-to-peer 

LEK  Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 

Prop.  Proposition 

RF Regeringsformen 

SOU  Statens offentliga utredningar 

Trips Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

URL  Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WIPO World Intellectual Property Organization 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WTO World Trade Organization 

Begreppsförklaring 
Bolagen: I uppsatsen används detta begrepp som ett samlingsnamn på bolag som olika 

bejakar upphovsrätten för sina egna eller andras verk via uppdrag eller 

producenter. 

IP-adress: Den unika adress som tilldelas av internetleverantören och som används för att

 datorn ska kunna ansluta till Internet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ur ett historiskt perspektiv så har upphovsrätten och tekniken hamnat på kant med varandra 

ett otal gånger. Tryckpressen, speldosan, kameran, radion, vinylpressen, televisionen, videon, 

diskoteken och digitaliseringen är bara några av de relevanta teknologiska förändringar som 

upphovsrätten har fått möta.
1
 Idag är Internet upphovsrättens största hot, samtidigt som det 

också kan vara en upphovsmans största verktyg för att förmedla sina alster. Information har 

aldrig förr varit så lätt att distribuera och underhållsbolagen växer med on-demand tjänster där 

kunden når filmer och musik lättare än någonsin. Samhällsnormer och den traditionella 

upphovsrättslagen står inför ett skifte. Men bolagen omfamnar inte de nya möjligheterna med 

öppna armar utan spjärnar emot för att behålla de gamla affärsmodellerna så länge som 

möjligt.
2
 

Fildelningen har idag gjort ett stort avtryck på upphovsrätten och närståenderätten. 

Tekniken har utvecklats mycket snabbt och det är lättare än någonsin att fildela 

upphovsrättskyddat material till flera miljoner människor över hela världen.
3
 Det behöver inte 

vara genom fildelningsprogram utan kan ske till exempel via e-post. Steget till fildelning kan 

därför göras i små steg - från att kopiera en skiva av en kompis till att få material skickat till 

sig via Internet till att själv börja fildela. Fildelaren ser inte heller skadan som uppstår utan 

rättfärdigar sin handling med att det är gratis reklam. En av de största utmaningarna här är att 

svänga opinionen till att förstå att piratkopiering skadar industrin.
4
 

En undersökning utförd av forskargruppen Cybernormer från år 2012 visade att av de 

personer i åldersgruppen 15-25 år har 61 % fildelat och 20 % fildelade flera gånger i veckan. 

Resultatet av dessa undersökningar indikerar en ökning från år 2011 då en annan 

undersökning gjord av forskargruppen Svenskar och Internet visade att 55 % i åldersgruppen 

15-25 år fildelade. Samma undersökning visade att 44 % av åldersgruppen 36-45 fildelar och 

att 18 % av hela befolkningen någon gång har fildelat. Cybernormer har också undersökt om 

fildelarna anser sig göra fel. Resultaten av dessa undersökningar visar att fildelarna inte anser 

sig göra något fel och att inte heller personerna i deras omgivning tycker det är fel att fildela.
5
 

Historiskt sett så har upphovsrätten utvecklats till att bli starkare och vara längre för att 

kreativa verk skulle frodas. Men kritiken mot bolagen finns även hos artisterna som känner 

sig utnyttjade och styrda av sina utgivare. Utgivarna får ett slags monopolställning något som 

oftast påverkar den ekonomiska funktionen negativt.
6
  

Medan industrin skyller minskade intäkter på fildelning har just fildelningen erbjudit 

marknaden en lösning som passar marknaden bättre. Ändå dröjde det många år innan bolagen 

kom med något motdrag. När onlinetjänsterna väl lanserades var de tyngda med bl.a. höga 

priser och var så hårt skyddade att man som privatperson inte kunde använda filerna på flera 

enheter.  Detta var inget som tilltalade fildelare som kunde tänka sig ett lagligt alternativ.
7
 

Debatten om upphovsrätt berör upphovsmän, utgivare och konsumenter. Många 

upphovsmän är beroende av att få intäkter för sina verk. Media i digital form tillgängligt via 

Internet blir allt vanligare men också oron för att förlora kontrollen över materialet, att det 

hejdlöst kan kopieras och delas ut utan vidare kontroll. Bolagen utvecklar dock olika 

strategier, inom såväl teknik som lobbying för att kunna styra om och hur kopiering ska kunna 

                                                 
1
 Schollin SvJT (2010) s. 255. 

2
 Adams & McCrindle (2008) s. 449. 

3
 Prop 2004/05:110 s. 285. 

4
 The digital dilemma: intellectual property in the information age s. 124 f. 

5
 SOU 2012:51 s. 21 f. 

6
 Adams & McCrindle (2008) s. 450 f. 

7
 Adams & McCrindle (2008) s. 452 f. 
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göras. Samtidigt ställs konsumenten inför svåra moraliska frågor rörande fildelning och 

upphovsrätt. Fildelning riskerar i det långa loppet att omkullkasta balansen mellan olika 

intressen.
8
 

1.2 Syfte 

I denna uppsats avser vi att skapa en samlad bild av upphovsrättsläget kring fildelning. De 

olika teknikerna för fildelning påverkar möjligheterna att fälla någon för brott mot 

upphovsrättslagen. Samtidigt finns svenska rättsfall där vanliga fildelare dömts trots att de 

inte haft kopplingar till de som tillhandahåller tekniken för fildelning. Syftet med uppsatsen är 

således att utröna huruvida upphovsrättslagen är tillräcklig för att hantera det moderna 

upphovsrättsbrottet: fildelning. 

1.3 Problemformulering 

Problemområdet för denna uppsats rör upphovsrättslagen och dess verkan i förhållande till 

illegal fildelning samt hur den tekniska aspekten påverkar verkställandet av lagen. 

Vi vill ta reda på om lagen är effektiv mot fildelning samt om lagen hänger med i 

teknikutvecklingen. Vad för straff riskerar fildelaren och är upphovsrättslagstiftningen 

tillräcklig för att stävja fildelning? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har fokus på sådan fildelning som står i strid med upphovsrättslagen och 

huvudsakligen är det musik och film som behandlas. Vi har valt att enbart fokusera på den 

vanlige fildelaren och därmed har vi lämnat medhjälp till fildelning därhän. Med den vanlige 

fildelaren åsyftas en person som utan ekonomiska eller kommersiella syften framställer kopior 

av verk för privat bruk.  Fildelaren är utgångspunkten och lagrummet har kopplats till denne. 

Avgränsningarna har skett kontinuerligt och konstant under arbetet med uppsatsen då 

kartläggningen av fildelaren berör angränsande och ofta direkt relevant lagstiftning. I 

kartläggningen har vi koncentrerat oss på upphovsrätten, den lag som bryts mot vid fildelning, 

och vilken verkan lagen har. Här är det främst upphovsrättens ekonomiska sida som 

behandlas. Direkt relevant för verkan är rättspraxis. Tyvärr finns det ännu inga domar från 

Högsta domstolen rörande vanliga fildelare. För att ge en komplett överblick över 

upphovsrättslagens genomslag måste man också se på bevisföringen. Upphovsrättens 

genomslagskraft genom bevisning och förhållandet till tekniken är som två sidor av samma 

mynt. 

Uppsatsen kommer inte att behandla medhjälp till brott eller organiserad brottslighet utan 

utgår helt från den vanlige fildelaren. 

Huvudsakligen diskuteras upphovsrätt i uppsatsen. Övriga delar av immaterialrätten 

diskuteras inte av utrymmesskäl. Inom upphovsrätten finns också ett flertal internationella 

avtal och EU-direktiv. Vi kommer i denna uppsats begränsa oss till de som direkt berör 

sanktioner och fildelning. 

1.5 Metod och material 

Inom rättsvetenskapen finns det flera företrädare för rättvetenskapliga metoden och flera olika 

områden som metoden kan arbeta för, som lagstiftaren och rättstillämparen. Alla dessa har sin 

syn och sitt sätt att närma sig rättsvetenskapen. Den svenska rättsdogmatiska metoden kan ses 

                                                 
8
  The digital dilemma: intellectual property in the information age s. 51 f. 
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som ett hjälpmedel för rättstillämparen i dennes arbete att lösa juridiska problem.
9
 Detta 

arbete är dock inte tänkt som ett hjälpmedel till rättstillämparen utan snarare lagstiftaren och 

det har sina orsaker, främst att det vid analysen framkommer svårigheter som inte lätt låter sig 

lösas i domstolen idag. 

Det finns flera olika rättsvetenskapliga metoder och alla har de gemensamt att de 

systematiserar och tolkar gällande rätt samt försöker förmedla en auktoritär utsaga om 

gällande rätt. Det är inte heller ovanligt att rättsvetaren underlåter att meddela en 

rättspositivistisk inriktning.
10

 

Aleksander Peczenik förespråkar en metod som ger uttryck för att rättsdogmatiken idag 

är deskriptiv-normativ. Rättsdogmatiken kan ses som två olika cirklar, en yttre och en inre. 

Den inre cirkeln är normativ och antingen rättfärdigar eller kritiserar gällande rätt – ”de lege 

ferenda”. Denna måste stödjas på en yttre ring av deskriptiv fakta för att få en förståelse för 

vad som är gällande rätt – ”de lege lata”. Peczenik menar dock att den värderande inre cirkeln 

inte ska förväxlas med moraliska värderingar eftersom rättskällorna överskuggar moralen.
11

 

Med denna metod systematiserar vi och tolkar gällande rätt samt försöker förmedla en 

auktoritär utsaga om gällande rätt.
12

 

Peczeniks inre de lege ferenda cirkel ska vara underkastad rättskällorna men m dessa 

innehåller texter som delvis eller i en samlad bedömning kan uppfattas som moralisk så menar 

vi att det inte ska vara ett hinder för att framföra detta i resonemanget. Kritik mot detta 

förfarande kan vara att teoretiska analyser är av lågt värde för rättstillämparen och således låg 

giltighet.
13

 Kritiken är rättfärdigad och det syns även i arbetets de lege ferenda del som har ett 

lägre värde men vi försvarar det med att det ställer problemen i gällande rätt i sitt ljus på ett 

pedagogiskt sätt samtidigt som motstridigheter i rättskällorna ställs motvarandra. 

För uppsatsen har uteslutande traditionella rättskällor använts där skriven lag står högst i 

hierarkin följt av i ordning, förarbeten och offentliga utredningar, praxis och doktrin inom 

juridiken. Ämnet fildelning för sig inte bara inom lagrummet och andra utomrättsliga källor 

har då använts.
14

 Med respekt för den juridiska metoden och rättsdogmatiken användes 

samma metod att hänvisa för texter innehållande tekniska aspekter kring fildelning. I tekniska 

läroböcker får läsaren vara glad om det överhuvudtaget finns någon hänvisning alls. Flera 

källor har använts för att beskriva tekniken runt fildelning men den rättsdogmatiska metodens 

krav på flera källor är i det sammanhanget meningslös.
15

 

1.6 Disposition: 

Kapitel 1 förklarar frågeställningen och vad som kommer att behandlas och vad som inte 

kommer att behandlas med anledning av de angränsningar som gjorts i detta arbete. Vidare så 

redogörs också för den metod som använts i arbetet. 

Kapitel 2 ger en kort introduktion till immaterialrätten och knyter sedan an denna till 

upphovsrätten. Därefter följer en historisk inblick för att läsaren ska få en förståelse för hur 

upphovsrätten har utvecklats under årens gång som följs av några upphovsrättsliga problem 

Kapitel 3 förklarar hur upphovsrätt är av naturen en internationell företeelse och för att 

förstå hur den svenska upphovsrätten fungerar så bör man också de internationella 

konventioner och avtal som har format svensk upphovsrätt. Här återges också några viktiga 

rättsfall som haft genomslag på den svenska upphovsrätten. 

                                                 
9
 Olsen SvJT 2004 s. 107. 

10
 Olsen SvJT 2004 s. 111 f. 

11
 Peczenik SvJT 2005 s. 250. 

12
 Olsen SvJT 2004 s. 111 f. 

13
 Strömholm (1996) s.137 ff. 

14
 Sandgren (2007)  s. 31. 

15
 Sandgren (2007)  s. 18 f.. 
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Kapitel 4 här får läsaren reda på hur den svenska upphovsrätten fungerar, när upphovsrätt 

föreligger, vad som skyddas och hur den fungerar vid fildelning 

Kapitel 5 redogör för den bevisning som krävs för att fälla en fildelare. Här redogörs 

också för den praxis som finns vilket är nödvändigt för att förstå helheten kring illegal 

fildelning som brott. 

Kapitel 6 förklarar vad fildelning är och ger läsaren en djupare förståelse för 

piratkopiering och hur denna funnits långt innan fildelning och Internet. Kapitlet kommer 

också att ge läsaren en inblick hur bolagen historisk sett gjort motstånd mot varje nytt tekniskt 

generationsskifte. Läsaren får också reda på hur modern fildelning går till med P2P-tekniken 

och hur andra tekniker fungerar. Läsaren får också reda på vad anonymitetstjänster är och 

varför de fungerar. Kampen förs på både teknisk och politisk nivå och några av dessa 

organisationer är återkommande, därför förklaras några av de mest framträdande. 

Kapitel 7 innehåller analysen vilken i grunden är uppdelad i en de lege lata och en de lege 

ferenda-del. Här ställs upphovsrättslagen mot den vanlige fildelaren, tekniken, bevisningen 

och påföljden. 

Kapitel 8 knyter slutligen ihop säcken i form av en kort slutsats där kärnan ur analysen 

sammanfattas. 

  



8 

 

2. Immaterialrätt 

2.1 Vad är immaterialrätt? 

Immaterialrätten är en del av civilrätten och behandlar det rättsliga skyddet för olika slag av 

intellektuella prestationer.
16

 Immaterialrätten omfattar således saker som man inte kan ta på, 

exempelvis ett varumärke, en idé eller en design.
17

 En grundläggande idé inom 

immaterialrätten är att den som skapar något är den som ska skyddas. Den som sår något ska 

vara den som skördar frukterna.
18

 Skyddet syftar till att förhindra att en upphovsman utsätts 

för olovlig kopiering eller annat obehörigt utnyttjande av sina verk, samt att ge en ensamrätt 

till intellektuella prestationer och kännetecken.
19

 Ensamrätten är en förmögenhetsrättighet och 

en del av civilrätten vars syfte är att skydda och stimulera skapande insatser. Detta hör till 

marknadsekonomin och ska göra det möjligt för företag att skydda sina investeringar så att 

tillväxt främjas. Det immaterialrättsliga rättsskyddet är dock inte oändligt eller obegränsat. 

Varken rättigheter som skulle innebära inskränkningar i kokurrensfriheten eller vetenskapliga 

upptäckter kan bli föremål för ensamrätt. Immaterialrätten skapar också möjligheten att 

värdesätta och handla med tillgångar så som goodwill i ett företag, varumärke eller andra 

liknande tillgångar.
20

  

2.2 Upphovsrätten, en del av immaterialrätten 

Upphovsrätten är en del av den immateriella rätten. Med upphovsrätt åsyftas en upphovsmans 

skydd för intellektuella verk. Det upphovsrättsliga skyddet ger en viss rättslig kontroll för 

skaparen av ett alster att själv kunna bestämma över det och därmed hindra andra från att 

olovligen utnyttja det.
21

 

I Sverige är upphovsrätten en grundlagsskyddad rätt, vilket kommer till uttryck i 2 kap 

15-16 §§ RF. Dessa paragrafer fastslår upphovsmannens ensamrätt till sitt verk, samt att var 

mans egendom inte kan avtvingas till det allmänna eller någon enskild genom tvångsinlösen.  

Upphovsrätten är en positiv rätt vilken upphovsmannen fritt kan välja att åberopa för att 

sätta stopp för andra personers handlingar då de inskränker på hens upphovsrätt. 

Upphovsrätten är uppdelad i två områden, en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den 

ekonomiska rätten ger skaparen rätt till ersättning för sina verk. Den ideella rätten fungerar 

som ett skydd mot missbruk av verket och kan sägas erkänna skaparens känslomässiga band 

till det.
22

 Den ideella rätten ger två typer av rättigheter. Den första är rätten att få bli 

namngiven på sitt verk. Detta kan ske antingen genom namn eller med pseudonym i samband 

med att verket görs tillgängligt för allmänheten, vilket också ska ske i den omfattning som 

god sed kräver. Den andra förbjuder ändringar av verket och ger upphovsmannen rätt att inte 

få sitt verk tillgängliggjort i sammanhang som kan vara kränkande för hens anseende.
23

 

Den svenska upphovsrättslagstiftningen kan vara svårläst och har en påtagligt skiftande 

karaktär. De stundtals mycket abstrakta lagformuleringarna blandas inte sällan med 

detaljstyrda och specifika lydelser. Vid förändringar av lagen år 2005 valde lagstiftaren trots 

kritik från lagrådet att vara abstrakt. Lagstiftarens syfte med den abstrakt hållna formuleringen 

                                                 
16

 Rehncrona (2012) s. 11. 
17

 Olsson (2009) s. 19. 
18

 Rehncrona (2012) s. 12. 
19

 A.a.s. 11. 
20

 Bernitz m.fl. (2011) sidorna 1 och 8. 
21

 Olsson (2009) s. 19. 
22

 Bernitz m.fl. (2011) s. 31. 
23

 A.a.s. 88. 
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var att den inte skulle åldras lika snabbt som tidigare och därmed erhålla en större 

motståndskraft för teknikens framfart.
24

 

2.3 Historisk överblick 

Upphovsrätten har inga anor från den romerska rätten utan kommer ifrån de första 

tryckerierna. Det privilegiesystem som användes under 1400-talet vidareutvecklades under 

1600-talets merkantilism. Privilegiesystemet innebar att staten kunde ge ett tryckeri en 

tidsbegränsad ensamrätt att trycka ett verk. Prövningen var godtyckligt beslutad av staten och 

som regel fick inte heller skaparen till verket någon egen ensamrätt.
25

 Allt eftersom erkändes 

även kompositörers, författares och konstnärers egenrätt över sina verk och även ättlingar fick 

möjlighet att ärva rätten till verken.
26

 

Den engelska anglosaxiska rätten har sin grund ur boktryckarens ensamrätt att framställa 

verk. År 1709 blev England ett föregångsland när de införde The Statute of Anne, som innebar 

att när en viss tid förflutit gick ensamrätten tillbaka till skaparen vilken därefter fritt kunde 

välja att lämna över rättigheterna till ett annat tryckförlag. Det är ur denna rätt att mångfaldiga 

som uttrycket ”copyright” ursprungligen kommer ifrån. Copyrightsymbolen har därefter blivit 

allt mer använd och det ses nästan som en rättighet att upphovsmannen fritt själv ska kunna 

bestämma över tryckning och spridning av sina verk.
27

 

Internationellt sett har upphovsrätten delat sig i anglosaxisk och kontinentaleuropeisk 

upphovsrätt.  I det kontinentala Europa utgår man inte ifrån tryckerierna utan ifrån 

upphovsrättsinnehavarens rätt till sitt eget verk och hur denna ska nyttjas (droit d'auteur). Till 

skillnad från den anglosaxiska upphovsrätten som har sitt ursprung från en kommersiell 

synvinkel är upphovsrätten här istället en individuellt grundad rättighet. Denna uppfattning får 

ett konkret uttryck i två dekret under den franska revolutionen år 1791-1793 vilka beskrev 

upphovsrätten för musikaliska och dramatiska verk. Sverige fick sin första enkla 

upphovsrättlag i och med 1810 års tryckfrihetsförordning. År 1919 ersattes reglerna för 

upphovsrätt med tre lagar vilka reglerade konst, fotografier, litterära och musikaliska verk.
28

 

Historiskt sett har de skandinaviska länderna samarbetat i olika upphovsrättsliga frågor. 

År 1930 samlades samtliga nordiska länder, med undantag för Island, i syfte att harmonisera 

upphovsrätten inom Norden. Under 1960-talet var upphovsrättslagarna nära identiska över i 

stort sett hela Norden. Lagarna har sedan dess ständigt utvecklats och detta i nära samarbete 

mellan de nordiska länderna för att bibehålla samstämmigheten.
29

 Ett resultat av detta 

samarbete är den juridiska tidsskriften NIR, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd som 

kontinuerligt publicerar rättspraxis på området.
30

 

Under 1800-talet blev franska verk i stor omfattning piratkopierade i andra länder och 

Frankrike gjorde till följd av detta en insats i syfte att stoppa kopieringen. Resultatet blev ett 

dekret vilket gav ett upphovsrättsskydd till upphovsmän även från andra länder än det egna. 

Detta skedde under det egna landets lagar och oberoende av om det fanns ett ekvivalent skydd 

i det andra landet. Samtidigt ingicks ett stort antal bilaterala avtal om ömsesidigt 

gränsöverskridande upphovsrättsskydd.
31

 Med tiden uppkom idén om en multilateral 

                                                 
24

 A.a.s. 33. 
25

 Bernitz m.fl. (2011) s. 4 f. 
26

 A.a.s. 5 ff. 
27

 Olsson (2009) s. 30. 
28

 A.a.s. 30 f. 
29

 A.a.s. 31. 
30 Bernitz m.fl. (2011) s. 6. 
31

 Olsson (2009) s. 31 f. 



10 

 

konvention, alltså ett internationellt avtal mellan flera länder och år 1886 slöts 

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.
32

 

Idag är upphovsrätten internationell genom en mängd internationella konventioner och 

avtal. Detta har resulterat i att även utländska upphovsrättsmän har skydd av svensk 

lagstiftning i samma utsträckning som inhemska.
33

 

Utvecklingen strävar idag mot att stärka det immaterialrättsliga skyddet. En stor del av 

upphovsrätten har dock på senare tid kommit att påverkas av Internet och det blir allt lättare 

att dela filer med hjälp av bättre teknik och snabbare Internetuppkopplingar.
34

 

2.4 Upphovsrätten är inte helt utan problem 

Några av de moderna problemen som upphovsrätten står inför kan indelas i två områden, en 

politisk och en teknisk. De tekniska problemen för upphovsrätten är att lagens rekvisit inte 

hänger med de tekniska framstegen, vilket kan göra det svårt för en upphovsman att hävda 

upphovsrätt. Problemen är världsomspännande. Det finns exempelvis ingen bra internationell 

reglering av Internetleverantörers ansvar vid fildelning eller vid internationell fildelning av 

upphovsrättsskyddat material i dagsläget. Detta försöker internationella avtal till viss del 

lösa.
35

 Artister och fotografer har drabbats extra hårt av den tekniska utvecklingen som 

inneburit att deras upphovsrättsliga situation försämrats avsevärt jämfört med andra 

yrkesgrupper som också skyddas av URL.
36

 

Investerare är beroende av upphovsrättens skydd för att kunna satsa enorma summor på 

en produktion och kunna få avkastning motsvarande efterfrågan på produktionen. Det finns 

dock grupper som argumenterar för en friare lagstiftning, inte minst för vetenskapliga verk. 

Dessutom utvecklas fildelningsprogram vars syfte är att kringgå lagen.
37

 

Den politiska frågan är hur mycket samt åt vilket håll upphovsrätten kommer att 

utvecklas. Internationella avtal som WIPO och TRIPS har kritiserats av utvecklingsländer 

bland annat för att motprestationer som tillträde till industriländernas jordbruksmarknader har 

uteblivit. Detta går ut över de immateriella frågorna som får ett svagt välkomnande från 

utvecklingsländerna. I industriländerna är debatten mer renodlad till fildelning och mer än 

någonsin tidigare berör fildelningsfrågan allmänheten och konsumentintresset.
38

 

Rikspolisstyrelsen har också uttalat sig om svårigheterna att upptäcka och utreda brott 

mot upphovsrättslagen. De har av den anledningen ifrågasatt hela det straffrättsliga 

sanktionssystemet och ställer frågan om det inte finns en bättre lösning på problemet.
39

 

Det är inte bara Sverige som brottas med fildelningen och en alternativ lagstiftning som 

införts eller föreslagits i andra länder som Frankrike och England med flera, är ett system med 

varningsbrev och möjligheten att stänga av abonnemang eller blockera visa hemsidor.
40

  

                                                 
32

 Maunsbach & Wennersten (2011) s. 57. 
33

 A.a.s. 57. 
34

 Bernitz m.fl. (2011) s. 10. 
35

 Olsson (2009) s. 28 f. 
36

 Bernitz m.fl. (2011) s. 37. 
37

 Bernitz m.fl. (2011) s. 35. 
38

 Olsson (2009) s. 28 f. 
39

 Prop 2004/05:110 s. 325. 
40

 Westman Ny Juridik 2:12 s. 37. 
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3. Internationella bestämmelser 
 

Sveriges anslutning till EU år 1995 medförde stora förändringar för svensk lagstiftning. Som 

medlem av den Europeiska unionen är Sverige förpliktigade att tolka all nationell rätt i ljuset 

av vad som idag kallas EU-rätten.
41

 Gemenskapsfördragen skapade en ny rättsordning till 

vilken de bundna staterna begränsade sin egen suveränitet. Principen om EU-rättens 

överordnad all nationell lagstiftning fastslogs i rättsfallet Costa V Enel.
42

 

Sverige har haft ett internationellt samarbete vad gäller upphovsrätten långt innan vi blev 

medlemmar i EU. Sverige är idag medlem i flera konventioner som rör de immateriella 

rättigheterna. Även om Världskonventionen idag har mist större delen av sin betydelse så är 

Bernkonventionen fortfarande viktig i såväl den nationella som den internationella 

immaterialrätten.
43

 Upphovsrätten regleras genom avtal och här är det TRIPS-avtalet av 

särskild betydelse. Dessa internationella fördrag och avtal har som verkan att Sverige är 

förpliktigat att ge skydd enligt den svenska upphovsrättslagen inte bara åt svenska verk utan 

också åt verk från andra länder.
44

 Den svenska upphovsrättens utveckling styrs allt mer av 

utomstående makter, som exempelvis EU och Världshandelsorganisationen (WTO).
45

 För att 

fullt förstå den nationella immaterialrätten är det därför nödvändigt att titta på de 

internationella faktorer som är av betydelse för upphovsrätten. 

3.1 Bernkonventionen 

Bernkonventionens syfte är att harmonisera upphovsrätten hos medlemsländerna. Dessa regler 

är i huvudsak minimiregler utifrån vilka varje land har möjlighet att utöka sina egna regler.
46

 

Av denna anledning kan det upphovsrättsliga skyddet skilja sig från land till land. 

Medlemsstaterna är fria att lagstifta om ett starkare skydd än de angivna 

minimiskyddsreglerna i konventionen. För att ett land över huvud taget ska kunna ansluta sig 

till Bernkonventionen krävs att alla minimikrav är uppfyllda.
47

 

En viktig princip som Bernkonventionen bygger på är att det upphovsrättsliga skyddet 

inte får göras beroende av formkrav. Detta innebär bland annat att det inte får ställas några 

krav på registrering.
48

 Andra centrala principer är principen om territorialitet och principen 

om nationell behandling. Den sistnämnda principens utgångspunkt är ett krav på 

unionsländerna att behandla sina inländska och utländska medborgare lika. För svensk del 

innebär detta att en utländsk medborgare ska kunna åtnjuta samma eller bättre 

immaterialrättsliga skyddsvillkor som en svensk medborgare.
49

 

Bernkonventionen har i dagsläget tillträtts av 166 stater.
50

 Eftersom konventionen kom 

till redan år 1886 innebär detta att den funnits med i över hundra år av både teknisk och 

ekonomisk utveckling. En anledning till att konventionen än idag har ett så pass stort 

inflytande beror till stor del på att Bernkonventionen idag är inkorporerat i TRIPS-avtalet.
51

 

Detta medför ett större krav på att de anslutna länderna upprätthåller och efterföljer de krav 

                                                 
41

 Nu mer har man helt frångått begreppet EG-rätt och använder sig istället uteslutande av EU-rätt. 
42

 Kihlgren SvJT 1997 s. 401, se även Mål C-6/64 Flamino Costa V Enel [1964]. 
43

 Olsson (2009) s. 32. 
44

 A.a.s. 22 f. 
45

 A.a.s. 26. 
46

 Wainikka SvJT 2007 s. 600.  
47

 Maunsbach & Wennersten (2011) s. 23. 
48

 Lundgren (2006) s. 56.  
49

 Maunsbach & Wennersten (2011) s. 23. 
50

 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=15  
51

 Wainikka SvJT 2007 s. 600 f. 
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som följer av konventionen. TRIPS-avtalet medförde ett sanktionssystem för 

fördragsbrytande länder, något som inte existerat tidigare.
52

 

 

3.2 Världskonventionen 

I många hänseenden har Världskonventionen tappat den mesta av sin betydelse och fyller idag 

ingen större funktion. Anledningen till detta är framförallt den utbredning som 

Bernkonventionen kommit att få världen över så har det sedan gammalt redan byggts upp en 

grundläggande struktur för det upphovsrättsliga skyddet.
53

 Sedan TRIPS-avtalets inträdande i 

den internationella upphovsrätten har Världskonventionen i det närmaste spelat ut sin roll helt. 

TRIPS-avtalet förbinder de anslutna staterna till Bernkonventionens skyddsstandard som 

ställer ett högre skyddskrav än vad Världskonventionen kräver.
54

 Ett land kan som Sverige 

vara anslutna till båda konventionerna med resultatet att Bernkonventionens regler tillämpas. 

Detta framgår av Världskonventionen i ”The Berne Safeguard Clause”.
55

 För Sverige medför 

medlemskapet att vi är skyldiga att ge samma skydd som följer av Bernkonventionen till alla 

länder, även de som bara är bundna av Världskonventionen.
56

 

3.3 WIPO 

En ledande aktör på immaterialrättens område är World Intellectual Property Organisation 

(WIPO) som på svenska översätts till Världsorganisationen för den intellektuella 

äganderätten. WIPO är ett fackorgan och en mellanstatlig organisation som arbetar för 

immaterialrätten inom FN. Deras uppgift att främja innovation och kreativitet för den 

ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i alla länder genom ett balanserat och 

effektivt internationellt system för immateriella rättigheter.
57

 WIPO är en drivande faktor i 

arbetet med att vidareutveckla de befintliga konventionerna som Bernkonventionen men 

arbetar också med att arbeta fram helt nya konventioner.
58

 

3.4 WCT – WIPO Copyright Treaty 

WIPO Copyright Treaty (WCT) är ett fördrag som medförde nya bestämmelser i anslutning 

till Bernkonventionen och var ett viktigt komplement för att förtydliga och modernisera den 

internationella upphovsrätten.
59

 

Fördraget anpassar det internationella regelverket till teknikens utveckling vilket kan 

härledas till Internet och dess utveckling.
60

 Av denna anledning har WCT tillsammans med 

WPPT (Fördraget för framföranden och fonogram) kallas för Internet-fördragen.
61

 

Avtalet innebär att databaser och dataprogram också kan räknas in till listan på 

skyddsobjekt och immateriella rättigheter. Ännu ett steg i anpassaningen till den tekniska 

utvecklingen togs då uttrycket överföring till allmänheten fick en utvidgad innebörd. Rätten 

till överföring till allmänheten kom att omfatta de tillfällen då en person själv kan välja plats 

                                                 
52

 Wainikka SvJT 2007 s. 601 
53

 Olsson (2009) s. 324 f. 
54

 Bernitz m.fl. (2011) s. 12. 
55

 Olsson (2009) s. 325.  
56

 A.a.s. 325. 
57

 http://www.wipo.int/about-wipo/en/  
58

 Maunsbach & Wennersten (2011) s. 23. 
59

 Bernitz m.fl. (2011) s. 45. 
60

 Haynes (2005) s. 37. 
61

 http://www.regeringen.se/sb/d/12410/a/137010  
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och tidpunkt för användning av verket vilket speciellt syftade till det växande utbudet av on-

demand-tjänster på Internet.
62

 

 

3.5 TRIPS 
TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) är en del av WTO:s 

särskilda system för övervakning och tvistlösning mellan dess anslutna stater.
63

 Avtalet 

omfattar idag cirka 160 stater.
64

 Innehållet i avtalet kan kort sammanfattas till allmänna 

principer, immaterialrättsliga reglers omfattning och utformning, verkställighetsregler, 

tvistlösningsregler och procedurregler.
65

 Sveriges bundenhet till TRIPS-avtalet kommer dels 

av medlemskapet i EU och dels genom ratifikationen av avtalet år 1996.
66

 Det bör nämnas att 

EU inte tillgivit avtalet en direkt effekt hos dess medlemsstater eftersom avtalet inte anses 

tillfredsställa EU:s krav på precision och ovillkorlighet.
67

 EU har framhållit att den EU-

rättsliga immaterialrättslagstiftningen i möjligaste mån ska tolkas mot bakgrund av TRIPS-

avtalets lydelse och syfte.
68

 EU-domstolen har ansett sig kompetent att meddela 

förhandsavgöranden och gör också det i frågor gällande tillämpning av TRIPS-avtalet.
69

 

Avtalet är i stort sett en globalt omfattande skyddsordning på immaterialrättens område. 

Den innehåller ett omfattande regelverk som ställer närmare krav på hur de anslutna länderna 

ska utforma det immaterialrättsliga skyddet. Avtalet innebär en förpliktigelse att upprätthålla 

den skyddsnivå som erhålls genom Bern- och Pariskonventionen men har också en mer 

preciserad och utvecklad skyddsordning. Av denna anledning talar man om TRIPS-avtalet 

som en ”Bern-Paris plus”-modell.
70

 

Avtalet innehåller bestämmelser vilka på ett djupgående sätt förklarar hur de olika 

immaterialrättsliga skydden ska utformas och hur detaljerad information om hur intrång på 

immateriella rättigheter ska sanktioneras.
71

 

I artiklarna 1-8 redovisas för de allmänna bestämmelserna och de mest grundläggande 

principerna. Av dessa kan de två viktigaste sägas vara principen om nationell behandling samt 

principen om mest-gynnande-nationsbehandling.
72

 Den första principen har, likt den i 

Bernkonventionen, som utgångspunkt att utländska medborgare ska ha rätt till samma eller 

bättre immaterialrättsliga skydd som landets egna medborgare. Den andra principen går hand i 

hand med principen om nationell behandling. Resultatet blir att en medlemsstat inte får 

särbehandla sina egna medborgare och därigenom ge dem fördelar gentemot medborgare från 

ett annat medlemsland.
73

 Det är inte tillåtet att gynna landets egna rättsubjekt framför andra 

men inget hindrar ett land att tillämpa mer gynnsamma regler för utländska 

rättighetsinnehavare än sina egna medborgare. Teoretiskt sett skulle ett land till och med 

kunna inskränka sina egna medborgarnas rätt genom att ligga under de minimiregler som 

konventionerna anger.
74

 

                                                 
62

 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html  
63 Bernitz m.fl. (2011) s. 15 
64

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm  
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 Olsson (2009) s. 345. 
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 Maunsbach & Wennersten (2011) s. 23. 
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 Bernitz m.fl. (2011) s. 17. 
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 A.a.s. 17. 
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 A.a.s. 17. 
70

 A.a.s. 15. 
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 Maunsbach & Wennersten (2011) s. 24. 
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 A.a.s.. 23. 
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 Bernitz m.fl. (2011) s. 43. 
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3.6 Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EG) 

Syftet med datalagringsdirektivet är att harmonisera EU-ländernas och leverantörer av 

elektroniska kommunikationstjänster som internetleverantörers skyldighet att lagra vissa 

uppgifter. Skyldigheten ska säkerställa att dessa uppgifter finns tillgängliga vid en eventuell 

utredning angående avslöjande och åtal av allvarliga brott. Någon generell definition av vad 

som är ett allvarligt brott lämnas inte av direktivet utan syftar till varje medlemsstats egen 

definition.
75

 Uppgifterna som lagras får inte avslöja innehållet i en specifik kommunikation. 

Skyldigheten innebär enbart att lagra information om vem som kommunicerade med vem, när 

det skedde, platsen för kommunikationen och vilken typ av kommunikation som användes.
76

 

Enligt direktivet skall lagring av sådana uppgifter ske under minst sex månader, men under 

högst två år från den tidpunkt då kommunikationen ägde rum.
77

 

Implementerandet av datalagringsdirektivet skulle ha skett redan i september 2007 men 

blev inte fullgjord i svensk lagstiftning förrän i maj 2012.
78

 Av den anledningen har Sverige 

också fällts för fördragsbrott.
79

  

3.7 Infosoc-direktivet (direktiv 2001/29/EG) 

Den digitala teknikens utveckling har inneburit att upphovsrättskyddade verk mycket snabbt 

och enkelt kan kopieras och överföras länder emellan. Det har inneburit att verksutnyttjanden 

blir mycket svåra att styra och kontrollera.
80

 Av den anledningen infördes Infosoc-direktivet. 

Dess syfte och funktion var bland annat att fungera som en sorts utfyllnad där de övriga 

direktiven inom sitt tillämpningsområde inte harmoniserar med medlemsstaternas 

lagstiftning.
81

 Avsikten var också att upprätthålla och balansera allmänhetens intresse att 

kunna nyttja upphovsrättsskyddade verk.
82

 Direktivet medförde även att EU:s medlemsstater 

skulle genomföra bestämmelserna i WCT och WPPT på ett mer samordnat sätt.
83

 

För medlemsländerna innebar direktivet inte bara tydligare regler kring fildelning utan 

även bestämmelser för att skydda de tekniska åtgärder en rättighetsinnehavare kan vidta för 

att skydda ett verk. Implementerandet innebar att det inte längre bara var verken i sig som var 

skyddat av upphovsrätt det fanns nu även regler för hur en rättighetsinnehavare kunde ”låsa 

in” ett skyddat verk (Jämför en kopieringsspärr (DRM) på en CD- eller DVD-skiva).
84

 

Direktivet innehåller en uttömmande lista på de inskränkningar ett land kan göra i en 

upphovsmans ensamrätt. Detta kommer till uttryck i trestegsregeln i artikel 5 (5) och innebär 

att sådana begränsningar i ensamrätten endast får göras 1) i vissa särskilda fall, 2) när det inte 

strider mot det normala utnyttjandet av verket och 3) som inte oskäligt inkräktar på 

rättighetsinnehavarnas legitima intressen.
85

 Utifrån detta så har det med trestegsregeln ansetts 

oförenligt att tillåta kopiering från olovliga förlagor och att tillåta fritt tillgängliggörande för 

allmänheten. Sådana förfaranden förstör en rättighetshavares chanser att exploatera sina verk 

på bland annat Internet.
86
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Genomförandet av direktivet den 1 juli 2005 innebar genomgripande förändringar i den 

nationella upphovsrättslagstiftningen.
87

 Det bör nämnas att Sverige var försenat med sitt 

implementerande av Infosoc-direktivet och i EU-domstolen har fällts för fördragsbrott just 

med anledning av detta.
88

 Anledningen till denna försening har varit den politiskt skilda synen 

på otillåten fildelning över Internet.
89

 

3.8 Sanktionsdirektivet (direktiv 2004/48/EG) 

Sanktionsdirektivet är  i Sverige mer känt som IPRED-direktivet som är en av de mer 

uppmärksammade förändringarna som skett i såväl EU som i Sverige. Direktivet har medfört 

omfattande förändringar i de svenska immaterialrättslagarna.
90

 Sanktionerna är indelade i två 

olika kategorier. De straffrättsliga sanktionerna vilka grundar sig i straffansvar så som böter 

och fängelse samt de civilrättsliga sanktionerna som skadestånd eller förbud och som 

tillämpas i tvister mellan civila parter.
91

 Utöver dessa så finns även ett antal andra 

bestämmelser vilka på olika sätt ger en rättighetsinnehavare större möjligheter att vidta 

åtgärder vid intrång. Hit hör bestämmelser för bevissäkring vid befarat intrång i immateriella 

rättigheter samt bestämmelser vilka ger rätt att under vissa förutsättningar beslagta och 

förstöra egendom vilken använts för att begå intrång.
92

 En annan åtgärd som på ett sätt varit 

utmärkande för IPRED och den debatt som kretsat kring direktivet har varit den 

kontroversiella möjligheten för en rättighetsinnehavare att begära informationsförläggande.
93

 

Ett tänkt resultat av dessa nya och på många sätt förbättrade möjligheter att inhämta bevis är 

att de till viss del skulle avlasta det allmänna, det vill säga de åklagare som har i uppgift att 

driva processerna vid denna typ av brott.
94

 

Direktivet är ett minimidirektiv vilket innebär att medlemsstaterna har friheten att 

lagstifta om strängare bestämmelser än de som anges i direktivet. Av denna anledning kan den 

nationella implementeringen skilja sig ganska kraftigt mellan medlemsstaterna.
95

 Sverige har 

ingen IPRED-lag om vilken debatten ofta tycks kretsa kring,
96

 det handlar istället om olika 

utspridda lagändringar vilka grundar sig på implementeringen av direktivet. 

En fråga som var av betydande roll vid införandet av IPRED var hur dessa nya regler 

skulle balanseras mot andra intressen. Dessa regler har visat sig ha ett inte okomplicerat 

förhållande till skyddet för integritet. Integritetsskyddet är idag starkt och även det förankrat 

till EU-rättsliga regler bland annat EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. EU-

domstolen har i denna fråga fastslagit att såväl integritetsskyddet som skyddet för 

immateriella rättigheter i hög grad är skyddsvärda och att det vid en konflikt mellan dessa 

motstridiga intressen måste ske en balansering mellan dem.
97

 

Det kan nämnas att Sverige har fällts för fördragsbrott även gällande detta direktiv och att 

det också denna gång var en försening knuten till den nationella debatten kring otillåten 

nedladdning på Internet.
98
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3.9 Domsrätt - var och efter vilket lands regler ett brott ska prövas 

Så här långt har vi nu klargjort att Sverige genom internationella fördrag och avtal är bundet 

att förse utländska rättighetsinnehavare med samma skydd som sina egna medborgare. Med 

anledning av att vi nu lever i en allt mer global värld där landsgränser tycks bli allt mer 

otydliga och i vissa hänseenden närmast suddats ut uppkommer andra frågor. Här finns två 

frågeställningar som är av särskilt intresse. Den ena är av internationellt processrättslig 

karaktär och den andra hör samman med den internationella privaträtten.
99

 

Vid en gränsöverskridande rättstvist har domstolen först att reda ut huruvida den alls är 

behörig att pröva tvisten i fråga, det vill säga om den har domsrätt i frågan. Skulle domstolen 

finna sig behörig uppkommer en ny fråga, nämligen huruvida det är den nationella 

lagstiftningen som ska tillämpas eller om fallet ska prövas enligt något annat lands rätt?
100

 

Återigen blir Sveriges internationella åtaganden av intresse. Det finns två rättsakter som 

har betydelse för svensk domstol i dessa frågor. EU-förordningen 44/2001, även kallad 

Bryssel I-förordningen, samt Luganokonventionen. Dessa är tillämpliga då svaranden har sin 

hemvist i ett EU eller EES-land. Om svaranden däremot tillhör ett land som inte är anslutet till 

varken EU-förordningen eller Luganokonventionen så finns det inga givna lagstadgade 

svenska regler om när en svensk domstol har jurisdiktion.
101

  

Reglerna i de båda rättsakterna är i det närmaste identiska, och skiljer sig enbart obetydligt 

från varandra.
102

 Detta innebär också att den praxis som finns att tillgå gällande de båda 

rättsakterna är relevanta i förhållande till varandra.
103

 Därav finns det i denna förhållandevis 

korta beskrivning av domsrätten, ingen anledning att skilja på de båda. De för sammanhanget 

mest intressanta huvudreglerna kan sägas vara följande: 

 

- Den generella huvudregeln är att en domstol ska vara behörig i det land där den 

svarande har sin hemvist. 

- I talan om skadestånd utanför avtalsförhållanden, som vid exempelvis 

upphovsrättsbrott, kan målet prövas i det land där skadan inträffat. Enligt EU-rättslig 

praxis kan ett mål också prövas i det land där intrånget skett, en klar fördel i det fall 

skada uppkommit i flera olika länder.
104

 

 

3.10 EU-domstolen och direktiven 

Efter de EU-rättsliga direktivens intåg vilka syftar till att skärpa upphovsrätten och stärka 

upphovsrättshavares ställning gentemot intrångsgörare uppstod vissa frågor. Det har i tidigare 

avgöranden från EU-domstolen prövats huruvida en persons immateriella rättigheter kan få 

sättas framför en annan persons personliga integritet. För Sveriges del innebar ePhone-fallet 

att hela den implementerade IPRED-lagstiftningen blev mer eller mindre obrukbar och flera 

mål vilandeförklarades i väntan på avgörande hos EU-domstolen.
105
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 A.a.s. 314. 
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 TT, Dagens Nyheter 21/12 2012, se även Kindbom, InfoTorg 6/12 2010. 



17 

 

3.10.1 ePhone-målet 
Det principiellt viktiga rättsfallet ePhone-målet är det första svenska rättsfall där IPRED 

prövats och har inte förrän nyligen, efter prövning av EU-domstolen fått ett slutgiltigt 

avgörande i Högsta domstolen.
106

  

Fallet grundar sig på en tvist mellan förlaget Bonnier Audio med flera (fortsättningsvis 

kallat Ljudboksförlagen) och Internetleverantören ePhone.
107

 Ljudboksförlagen är 

rättighetsinnehavare till 27 böcker i ljudboksformat vilka enligt egen utsaga olovligen har 

gjorts tillgängliga för allmänheten genom en FTP-server. Mot denna bakgrund har 

Ljudboksförlagen krävt ett informationsförläggande där ePhone ska tvingas lämna ut 

personuppgifter på de misstänkta fildelarna av dessa 27 verk. ePhone som bestred yrkandet 

menade att den svenska lagstiftningen med avseende på 53 c § strider mot 

Europakonventionen och de EG-rättsliga reglerna till skydd för bland annat rätt till respekt för 

privatliv. ePhone menade även att bestämmelserna om informationsförläggande står i strid 

mot datalagringsdirektivet och att de av den anledningen inte rätteligen kan tillämpas. 

3.10.1.1 EU 
Då ePhone-målet tog sig hela vägen upp till högsta instans så valde Högsta domstolen att 

vilandeförklara målet. Trots tidigare praxis ansåg den svenska domstolen att det fortfarande 

förelåg en osäkerhet i huruvida Datalagringsdirektivet utgjorde ett hinder för tillämpningen av 

53 c § URL. Med anledning av detta ställdes två frågor till EU-domstolen: 

 

1) Hindrar [direktiv 2006/24], särskilt artiklarna 3, 4, 5 och 11, en tillämpning av en nationell 

bestämmelse som är införd med stöd av artikel 8 i [direktiv 2004/48] och som innebär att en 

Internetleverantör i en civilprocess, i syfte att en viss abonnent ska kunna identifieras, 

föreläggs att ge en upphovsman eller annan rättighetsinnehavare information om vilken 

abonnent som av Internetleverantören tilldelats en viss IP-adress, från vilken adress intrång 

påstås ha skett? Förutsättning för frågan är att sökanden visat sannolika skäl för intrång i viss 

upphovsrätt samt att åtgärden är proportionell. 

 

2) Påverkas svaret på fråga 1 av det förhållandet att medlemsstaten inte genomfört [direktiv 

2006/24] trots att tiden härför har gått ut?
108

 

3.10.1.2 Generaladvokatens förslag till avgörande 
Generaladvokaten inledde sin utredning med att ta ställning till huruvida de aktuella 

uppgifterna i fallet var att betrakta som personuppgifter och kom sedermera fram till att så var 

fallet.
109

 Samtidigt belyste han problematiken med att en IP-adress kan användas av flera 

personer och att en identitet inte kan bestämmas enbart utifrån denna. 

Nästa fråga som generaladvokaten hade att besvara var huruvida datalagringsdirektivet 

var tillämpligt i det aktuella målet. Eftersom direktivet i fråga inte var tillämpligt vid 

tidpunkten för målet Promusicae så var det heller aldrig föremål för domstolens prövning. 

Fortsättningsvis framhöll generaladvokaten att datalagringsdirektivet har till syfte att 

”säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott 

[…]” och att dessa uppgifter enligt artikel 4 i direktivet endast ska göras tillgängliga för 

behöriga myndigheter. Då det i förevarande fall inte är fråga om en behörig myndighet som 

begärt ut personuppgifterna faller målet utanför det materiella tillämpningsområdet för 

direktivet och är därmed inte heller tillämpligt. 
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Generaladvokaten menade däremot att andra tillämpliga personuppgiftsregler, så som de i 

direktiv 2002/58/EG, enbart rättfärdigade ett sådant utlämnande av personuppgifter i det fall 

dessa lagrats för just detta specifika ändamål. Vidare så måste skyddet för personuppgifter 

och skyddet för immateriell egendom värderas lika högt. Därav finns det heller ingen 

anledning att ge immaterialrättsinnehavare någon särskild rättighet att få ut information 

sparad för andra syften än just det immaterialrättsliga skyddet. 

Mot bakgrund av detta blev generaladvokatens svar och förslag till avgörande att direktiv 

2006/24 inte skulle utgöra ett hinder för tillämpningen av en nationell bestämmelse om 

informationsföreläggande. Syftet med lagringen av de aktuella uppgifterna måste däremot 

vara att finnas till för just detta ändamål. Svaret på den första frågan innebar att den andra 

frågan inte längre var aktuell. 

3.10.1.3 EU-domstolen 
EU-domstolen menade likt generaladvokaten att datalagringsdirektivets materiella 

tillämpningsområde inte omfattar denna typ av civilprocessmål och kan således inte heller 

innebära ett hinder för tillämpningen av 53 c § URL.
110

 Att Sverige ännu inte implementerat 

direktivet som del i den nationella rätten är därför inte relevant. 

Domstolen framhävde att den aktuella nationella lagstiftningen är av sådan karaktär att 

den kan antas säkerställa en rimlig avvägning mellan det upphovsrättsliga skyddet och kraven 

som följer av proportionalitetsprincipen. Följaktligen måste direktiven 2002/58 och 2004/48 

tolkas så att inte heller de utgör ett hinder för tillämpningen av bestämmelserna om 

informationsföreläggande i det fall den nationella domstolen ges möjlighet att göra en rimlig 

avvägning mellan motstående intressen. Detta med beaktande av de särskilda 

omständigheterna i fallet och med tillbörlig hänsyn till kraven som följer av 

proportionalitetsprincipen. 

3.10.1.4 Högsta domstolen 
Efter inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen återupptogs målet i svensk domstol.

111
 

Med stöd av EU-domstolens utlåtande kunde domstolen avvisa ePhones påstående att 

bestämmelserna om informationsföreläggande stod i strid med Datalagringsdirektivet.  

Domstolens huvudsakliga uppgift blev således att reda ut huruvida Ljudboksförlagen uppfyllt 

beviskravet och kunnat påvisa att sannolika skäl för intrång låg för handen och om åtgärden i 

sig i så fall uppfyller proportionalitetskravet. 

Enligt domstolen har Ljudboksförlagen i fallet visat stöd för att ett stort antal ljudböcker 

funnits på servern i fråga samt att dessa varit tillgängliga för ett stort antal personer. 

Domstolen menade också att förekomsten av så kallade releasegrupper och .nfo-filer har en 

koppling till otillåten fildelning och piratkopiering som ger stöd för Ljudboksförlagens 

påstående att verken har piratkopierats. Därav drogs även slutsatsen att syftet med servern har 

varit att tillgängliggöra upphovsrättskyddat material. 

Det faktum att ett stort antal ljudböcker tillgängliggjorts genom fildelning via Internet 

och att en sådan spridning typiskt sett innebär stor skada för rättighetsinnehavaren talade 

enligt domstolen för att Ljudboksförlagens intressen i fallet väger tyngre än den enskilde 

användarens integritet. 

Mot bakgrund av detta valde domstolen att bifalla Ljudbokförlagens yrkande om 

informationsföreläggande. 
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4. Svenska upphovsrättslagen 

4.1 Vem skyddas genom upphovsrätt? 

I första hand är det skaparen av verket som har upphovsrättsskydd enligt 1 § URL. Skaparen 

av ett verk måste vara en fysisk person och även personer som inte rättskapabla, så som 

minderåriga kan omfattas av upphovsrätten.
112

 Osäkrare blir det i det fall ett verk är skapat på 

mer eller mindre egen hand av till exempel avancerade datorprogram.
113

 I brittisk lag har man 

redan slagit fast att verk skapade av dataprogram omfattas av upphovsrättsligt skydd.
114

 

I en anställning äger skaparen upphovsrätt till verket som sedan överförs till 

arbetsgivaren eller uppdragsgivaren via anställningsavtal eller kontrakt. Omfattningen av 

upphovsrätten vid överlämnandet kan skilja sig och regleras genom kontrakt. Däremot kan 

inte den ideella rätten överlåtas. Ett undantag är 40 a § URL som säger att upphovsrätten för 

dataprogram tillfaller arbetsgivaren som ursprunglig upphovsrättsinnehavare.
115

 

4.2 Skyddsobjektet  

Upphovsrättslagens 1 § första stycke säger att ”Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt 

verk har upphovsrätt till verket[...]”. För att en upphovsman ska erkännas skydd för sitt verk 

krävs det mer än att denne bara skapat något. Verket ska vara unikt, ha en viss anda och 

uppnå en viss grad av självständighet. I förarbetena nämns det som verkshöjd.
116

 Rekvisitet 

litterära verk är ett vidsträckt begrepp som innefattar alla sätt att uttrycka information, så som 

genom tal eller skrift. Konstnärliga verk kan vara bilder eller toner i konstnärligt syfte. Detta 

inbegriper musik, film, pjäser, skönlitteratur och andra verk oavsett uppkomst.
117

 

Ett verk behöver inte finnas i fysisk form för att omfattas av upphovsrätten. Det spelar 

heller inte någon roll vilken fysisk form ett verk har. Verk som ännu inte är färdigställda så 

som skisser och utkast är också upphovsrättsskyddade.
118

 

 

4.3 Skyddets uppkomst och varaktighet 

Upphovsrätt för ett verk uppkommer i den stund det skapas utan att några krav på formaliteter 

som registerring eller deponering. Skyddet är således formlöst.
119

 Upphovsrätten har nästan fri 

avtalsrätt och kan överlåtas, upplåtas eller efterges. Däremot kan en rätt aldrig vara längre än 

lagstadgade skyddstiden för ett verk.
120

 När tillräckligt lång tid har gått bortfaller skyddet och 

tidigare skyddade verk blir fria att utnyttjas av alla. Det är av denna anledning som Disney-

filmer kan vara baserade på grekiska sagor och RnB-låtar fritt kan använda musikstycken av 

Mozart i refrängen utan repressalier.
121

 

Upphovsrätten varar i 70 år efter skaparens död, 43 § URL. I det fall flera skapare ligger 

bakom ett och samma verk då börjar skyddstiden löpa först efter det att samtliga skapare 

dött.
122
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Om skaparen är anonym och hens riktiga identitet inte är känd räknas skyddstiden från 

och med den dag verket blev offentligt, 44§ URL. Används en pseudonym krävs att skaparens 

riktiga identitet är allmänt känd för att uppnå skyddstiden i 43§ URL.
123

 

4.4 Den ekonomiska upphovsrätten 

Syftet med upphovsrättens ekonomiska sida är att säkerställa rätten till ekonomisk ersättning 

för upphovsmannens verk. Detta gäller även investerare som räknar med avkastning på 

verken, något som uteblir om verket fritt skulle spridas. Upphovsrättslagen 2 § 1 stycket ger 

upphovsrättsmannen ensamrätt över verken för att förhindra detta och ger upphovsmannen 

makten över framställning och spridning.
124

 

Upphovsmannens rätt att förfoga över sitt verk är stor. Enligt 2 § 2 stycket URL så har 

upphovsmannen ensamrätt att permanent eller tillfälligt, helt eller delvis, kopiera sitt eget 

verk. Även verk som syns i en annan bild kan omfattas av upphovsrätt.
125

 

De ekonomiska rättigheterna ger upphovsmannen rätt att framställa kopior av verket och 

göra verket allmänt tillgängligt.
126

 Olika sätt att göra ett verk tillgängligt listas under fyra 

punkter i 2§ 3 stycket URL och kortfattat innebär, överföring till allmänheten, offentligt 

framförande, offentlig visning och spridning till allmänheten.
127

 I 2 § tredje stycket, första 

punkten berörs upphovsmannens ensamrätt till att överföra sitt verk till allmänheten. Detta är 

den punkt som framförallt aktualiseras vid fildelning tillsammans med upphovsmannens rätt 

att mångfaldiga sitt verk. 

Tingsrätten (mål B 6731-00) prövade frågan om vid vilken tidpunkt ett verk ska anses 

som tillgängligt för allmänheten. Tingsrätten menade att i det fall ett verk var tillgängligt över 

Internet men IP-adressen till den FTP-server som verken tillgängliggjorts på bara är känd av 

en mindre krets så är detta inte tillräckligt för att anse att verket är tillgängligt för 

allmänheten. Domstolen menade också att då en server inte kan finnas av sökmotorer så som 

Google så är detta ytterligare en omständighet som påverkar bedömningen.  

I en annan tingsrättsdom (mål B1380-05) konstaterade domstolen med stöd av prop. 

2004/05:110 att det räcker med att ett enda verk är tillgängligt för allmänheten för att detta 

ska anses bryta mot upphovsrätten. 

4.5 Närstående rättigheter 

Vissa prestationer är sådana som inte skyddas av upphovsrätten. Till dessa räknas sådana som 

skapas av icke-konstnärligt skapande fotografer, musiker, uppläsare och radio-och tv-bolag 

med flera.  För sådana prestationer tillämpas istället upphovsrättens närstående rättigheter.
128

 

Dessa är i nära anslutning till och har samma eller liknande skyddsvärde som de verk som är 

skyddade av den egentliga upphovsrätten.
129

 Närståenderätten ger ingen ensamrätt utan är 

istället en förbudsrätt. I praktiken är skillnaden liten då närståenderätten kan fungera som 

ensamrätten till exempel då en artist via avtal låter en producent framställa skivor.
130

 

Det är inte ovanligt att upphovsrättslagen och närståenderätten överlappar varandra vid 

framställning av media. Då den kreativa skaparen, t.ex. artisten spelar in en skiva, har denne 
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upphovsrättsligt skydd. När skivan senare spelas upp på radio aktualiseras också de 

närstående rättigheterna som skydd.
131

 

De närstående rättigheterna kommer till uttryck i 45 - 49 a §§ URL och ger ekonomsikt 

skydd till de prestationer som inte träffas av kraven för upphovsrätt och har heller inget krav 

på verkshöjd.
132

 Den som fildelar kan alltså bryta mot den närstående rätten även om 

upphovsrätt inte föreligger.
133

 

4.6 Kopiering för privat bruk 

Kopiering av upphovsrättsskyddade verk är enligt 12 § URL tillåtet i den mån den begränsas 

till privat bruk. Det är en inskränkning i skaparens ensamrätt som motiveras med att det finns 

ett behov för enskilda att för eget bruk kunna göra egna kopior. Det skulle rent praktiskt vara 

omöjligt att hindra enskilda från att göra sådana kopior. Lagen skulle riskera att urholkas av 

ett förbud mot privatkopiering som heller inte anses vara till någon egentlig skada för 

upphovsmannen. Regeln är inte undantagsfri utan det finns tillfällen då kopiering är helt 

förbjuden. Man får exempelvis inte utan lov från en arkitekt använda hens ritningar för att 

uppföra ett byggnadsverk. Det är inte tillåtet att framställa kopior av dataprogram eller 

databaser. Inte heller är det tillåtet att låta utomstående framställa en privat kopia. En 

grundläggande förutsättning för att över huvud taget få kopiera ett skyddat verk är att 

originalet för kopian är lagligt anskaffad.
134

 

Upphovsrättsmannen får ersättning för den privata kopieringen genom kassetersättningen. 

Ersättningen kommer från en avgift som läggs på priset då en privatperson köper kassetband, 

brännbara CD-, DVD- och Bluray-skivor och idag även alla hårddiskar och USB minnen.
135

 I 

Sverige är det Copyswede som handhar denna avgift.
136

 

Definitionen av privatbruk har formats av praxis och omfattar den person som gör kopian 

samt dennes familj och närmsta vänner. Den kan även omfatta slutna små föreningar av 

personlig och privat karaktär.
137

 Privatkopieringens förhållande till fildelning är inte helt 

oproblematisk. Gränsen mellan att kopiera något till en nära vän och fildela är inte självklar 

och kan underminera upphovsrättslagens skydd mot fildelning.
138

 

4.7 Upphovsrättens sanktionssystem  

För att uppnå en väl fungerande upphovsrätt krävs att denna innefattar tre olika element. En 

väl fungerande lagstiftning om rättigheterna, ett system för administration av rättigheterna 

(överlåtelser och licensöverlåtelser), samt ett effektivt sanktionssystem.
139

 

Som utgångspunkt är upphovsrätten en privaträttslig rättighet. Till följd av detta 

ankommer det först och främst rättighetshavaren eller dennes företrädare att vidta nödvändiga 

åtgärder mot en intrångsgörare.
140

 Det finns ett betydande allmänt intresse av att 

upphovsrättssystemet respekteras av denna anledning finns också ett system av rättsregler 

genom vilka det allmänna kan ingripa vid upphovsrättsliga intrång.
141

 I det följande redogörs 

för de för syftet viktigaste lagrummen i upphovsrättslagens sanktionssystem. 
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4.7.1 Straff  
Den som begår intrång upphovsrättsskyddade verk kan förutsatt att det sker med uppsåt eller 

av grov oaktsamhet, enligt 53 § dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Ytterligare 

rekvisit för att intrång ska anses ligga för handen, utöver ett dolöst alternativt culpöst 

handlande, är krav på att det ska föregås av en aktiv handling.
142

 

Straffansvar kan enligt denna paragraf i huvudsak inträda i tre situationer. Den mest 

omfattande är intrång som begåtts i den upphovsrätt som är knuten till ett verk enligt första 

och andra kapitlet i URL. Dessa kapitel avser de ideella och ekonomiska rättigheterna samt de 

inskränkningar som får göras i den sistnämnda. Sammanfattat sätter dessa kapitel gränserna 

för rättigheterna en upphovsman har till sitt verk.
143

 

Reglerna om straffansvar aktualiseras främst vid intrång i upphovsmannens ekonomiska 

rättigheter i 2 §, det vill säga då ett verk utan tillstånd mångfaldigas eller görs tillgängligt för 

allmänheten.
144

 Straff föreligger även i det fall upphovsmannens ideella rättigheter enligt 3 § 

kränks.
145

  

Enligt sista stycket 53 § så är det inte bara fullbordade brott som är straffbelagda utan 

straff kan även inträda vid försök och förberedelse till brott. I dessa fall tillämpas 

bestämmelserna i 23 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken. Vidare är det en allmän princip inom 

straffrätten att en och samma gärning inte kan beläggas med både straff och vite
146

, vilket 

också föreskrivs i fjärde stycket.  

 

4.7.1.1 Straffvärde och val av påföljd 
Fildelning är ett modernt rättsfilosofiskt problem. Det finns inom straffrätten två motstående 

teorier. Immanuel Kant’s förtjänstetiska teori om själva straffets moralvärde utan att någon 

värdering görs gällande den preventiva effekten. Denna teori kan ställas mot Jeremy 

Bentham’s och utilitarismens framåtblickande teori som säger att straffet ska verka preventivt. 

Straffet ska enligt denna teori vara så pass hotfullt och avskräckande att brottslingen inte 

tycker att vinsten för brottet är värt straffet. Det betyder att straffet måste bli strängare om 

risken för att bli påkommen är liten.
147

 

Straffet för brott mot upphovsrättslagen kan som beskrivs i 53 § uppgå till två års 

fängelse. Sanktionsbestämmelserna i 53 § har till syfte att verka preventivt. För att lagen ska 

fungera effektivt måste straffet verka i avhållande riktning för såväl mindre som mer 

allvarliga fall av otillåtna handlingar.
148

 Enligt Infosoc-direktivet ska sanktionerna vara 

”effektiva, proportionerliga och avskräckande”. Straffets praktiska tillämpning kan redogöras 

för utifrån några rättsfall som finns rörande fildelning. 

Tingsrätten (Mål B 1380-05) dömde i ett fall en person som uppsåtligen tillgängliggjort 

en film under ett dygn till vad som benämndes ett ”kännbart bötesstraff”. Beloppet landade då 

på 80 dagsböter. Vid påföljdsbedömningen tog Tingsrätten hänsyn till faktumet att personen i 

fråga inte gjort någon ekonomisk vinning på brottet och att det inte varit fråga om en 

kommersiell verksamhet. 

Ett ”högt” bötesbelopp dömdes även ut av Tingsrätten (Mål B 2323-11) till en person 

som gjort sig skyldig till tillgängliggörande av 1100 musikfiler. Här valde Tingsrätten att ta 
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hänsyn till den typ av musik som spridits. Eftersom det främst varit fråga om äldre musik 

innebar detta enligt domstolen en minskad spridningsrisk och därmed måste även eventuell 

skada som uppstått varit begränsad. Inte heller här kunde det anses vara frågan om en 

kommersiell verksamhet där personen i fråga gjort någon ekonomisk vinning av brottet. 

Påföljden stannade därför vid ett bötesbelopp på 100 dagsböter. Tingsrätten menade att ett 

högt straffvärde främst kunde bli aktuellt i fall av omfattande kommersiella utnyttjanden av 

skyddade verk. 

I andra rättsfall
149

 har böter kombinerats med villkorlig dom trots att det aldrig varit fråga 

om en kommersiell verksamhet. Här har domstolarna ansett att de i fallen omfattande antalen 

verk har inneburit ett straffvärde som ligger på fängelsenivå, men samtidigt menat att brottet i 

sig inte är av sådan art att fängelse presumeras. Domstolarna har, likt de fall där enbart böter 

utdelats, tagit hänsyn till aspekter så som att den åtalade inte tidigare varit straffad, att denne 

levt under ordnade förhållanden samt faktumet att det inte förelegat något kommersiellt syfte. 

4.7.2 Skadestånd 
Brott mot upphovsrättslagen eller sådan föreskrift som avses i 41 § andra stycket föranleder 

en ersättningsskyldighet med skäligt belopp i enlighet med 54 §. Sådan ersättning utgår redan 

vid objektivt rättsstridiga förfaranden, därmed har det ingen betydelse om en rättstridig 

handling skett i god tro.
150

 Sker intrånget med uppsåt eller av oaktsamhet är skadegöraren 

även skyldig att, utöver skälig ersättning för användandet, betala skadestånd för den 

ytterligare skada som intrånget medfört. Enligt TRIPS-avtalet ska den skadedrabbade erhållas 

en fullgod ersättning för den uppkomna skadan, vilket innebär att denne ska försättas i samma 

ekonomiska situation som innan intrånget skedde.
151

 Vid bedömning av sådan skada ska 

särskild hänsyn tas till 

 

1. utebliven vinst, 

2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort, 

3. skada på verkets anseende, 

4. ideell skada, och 

5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås. 

 

Till skillnad från oaktsamheten vid straffansvar behöver den skadeståndsgrundande 

oaktsamheten inte vara särskilt grov. Det räcker med oaktsamhet för att en 

skadeståndsskyldighet ska inträda. Vid ett olovligt utnyttjande läggs störst fokus på huruvida 

undersökningsplikten har uppfyllts eller ej.
152

 Undersökningsplikt i detta fall syftar på att 

någon har en skyldighet att undersöka huruvida ett verk i fråga är skyddat av upphovsrätten. 

Omfattningen av undersökningsplikten varierar beroende på omständigheterna i det specifika 

fallet, däremot kan sägas att den definitivt omfattar en skyldighet att kontrollera befintliga 

relevanta register.
153

 Särskilt omfattande blir undersökningsplikten för den som yrkesmässigt 

handlar med en viss typ av produkter.
154

  

Med skälig ersättning enligt första stycket i 54 § avses den licensavgift som annars skulle 

ha utgått vid utnyttjandet av det skyddade verket. Sådan ersättning utgår även i det fall en 

rättighetsinnehavare i själva verket aldrig lidit någon direkt förlust av intrånget. För att en 

upphovsrättsinnehavare ska kunna berättigas ett fullgott skadestånd utöver denna ersättning 
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krävs att denne kan visa att sådan skada föreligger.
155

 Av naturliga skäl är sådan bevisning 

ofta besvärlig. Det är därför inte helt ovanligt att domstolen tillämpar bestämmelsen i 35 kap. 

5 § RB vid fastslagning av skadeståndets storlek. Enligt denna paragraf kan rätten uppskatta 

vad som är ett skäligt belopp.
156

 Det bör här tilläggas att denna möjlighet inte innebär att en 

kärande undantas från sin skyldighet att förebringa utredningsmaterial om skadans storlek.
157

 

Vanligt förekommande är att en rättighetshavare genom varningsbrev informerar en 

intrångsgörare och att denne enligt rättighetshavarens mening gör intrång i ett skyddat verk. 

Ett sådant brev gör det följaktligen svårt för intrångsgöraren att vid ett senare tillfälle hävda 

god tro i rätten.
158

 Sådant varningsbrev kan även vara av särskild betydelse vid bedömningen 

av skadeståndets storlek, med tanke på den skadebegränsningsplikt som åligger den 

skadedrabbade. Skadebegränsningsplikten medför ett ansvar att företa åtgärder som är 

nödvändiga för att begränsa uppkommen skada, vilket också är ett krav för att kunna erhålla 

full ersättning. Att underrätta skadegöraren om att denne begår ett intrång kan i regel räknas 

som en sådan åtgärd vilken en skadedrabbad rättighetshavare är skyldig att vidta.
159

 

Ett annat skäl till jämkat skadestånd är de fall där principen om compensatio lucri cum 

damno blir tillämplig. Principen är tillämplig i de fall en skada inte enbart medfört förlust för 

den skadedrabbande. I särskilda fall kan den skadegörande handlingen även medföra positiva 

effekter eller ren förtjänst för den drabbade parten.
160

 Är denna förtjänst av ekonomisk natur 

och kan ses som en adekvat följd av den skadegörande handlingen kan skadeståndet komma 

att sättas ned i förhållande till förtjänsten.
161

 

4.7.3 Förverkande av egendom 
Förbud enligt 53 a § URL utgör en viktig sanktion med klar preventiv och repressiv effekt.

162
 

Bestämmelserna i denna paragraf medger långtgående möjligheter att förverka egendom 

(alternativt egendomens värde) kopplad till brott mot upphovsrätten. Med förutsättning att 

förverkandet inte skulle vara uppenbart oskäligt så kan i princip all egendom som är relaterad 

till brott förverkas och således tillfalla staten. Piratkopierade exemplar, inkomster och vinst 

från sådan verksamhet samt till och med nedlagda kostnader kan förverkas med stöd av denna 

paragraf. 

Även sådan egendom som använts som hjälpmedel till brott är förverkningsbar, hit hör 

bland annat egendom som använts vid framställning av olagliga exemplar så som inspelnings- 

och tryckutrustning.
163

 Sådan kringutrustning kan bli föremål för förverkning även om ett 

brott ännu inte fullbordats. Detta kan ske i det fall det är nödvändigt för att förebygga brott 

eller om andra särskilda skäl föreligger. 

4.7.4 Vite och intermistiskt beslut 

Med stöd av 53 b § kan en rättighetsinnehavare till domstol yrka på att en person som begår 

eller medverkar till intrång enligt 53 § vid vite förbjuds att fortsätta med den intrångsgörande 

handlingen. Syftet är just att en rättighetshavare ska kunna få ett snabbt slut på ett pågående 

intrång och slippa genomgå en långdragen rättsprocess.
164

 Ett sådant yrkande måste vara klart 
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preciserat och stå i proportion till det påstådda intrånget. Ansökan om vitesförbud får inte 

innehålla yrkanden av generell karaktär
165

 utan käranden måste noga beskriva vari intrånget 

består och vilka åtgärder som önskas.
166

 

Det är vidare domstolen som har i uppgift att besluta hur ett eventuellt förbud slutligen 

ska utformas. När det kommer till beloppets storlek så är huvudregeln att beloppet ska förmå 

svaranden att upphöra med den intrångsgörande handling som förbudet avser.
167

 Detta 

stämmer väl överens med TRIPS-avtalets artikel 61, som föreskriver att påföljderna för brott, 

så som böter, ska sättas tillräckligt högt för att ha en avskräckande effekt. Av denna anledning 

finns det heller ingen övre beloppsgräns för vitets storlek.
168

 

Kan käranden påvisa att sannolika skäl för intrång enligt 53 § föreligger samt att det 

skäligen kan befaras att intrånget leder till att värdet av en ensamrätt förringas, kan domstolen 

meddela ett intermistiskt beslut där svaranden vid vite förbjuds att fortsätta med åtgärden. Ett 

intermistiskt beslut gäller tills det att målet fått ett slutligt avgörande i domstol. Skulle 

förutsättningarna för det intermistiska beslutet ändras kan beslutet komma att upphävas, i 

detta fall kan käranden komma att bli ersättningsskyldig för den skada som vållats den 

svarande till följd av det felaktiga beslutet.
169

 Som huvudregel ska alltid svarande få tillfälle 

att yttra sig i frågan innan ett intermistiskt beslut kan meddelas.  

Som tidigare nämnts ska ett vitesförbud vara proportionerligt i förhållande till det 

hävdade intrånget. Detta gäller även intermistiska vitesförbud. Högsta domstolen har uttalat 

att sannolikheten för att intrång ligger för handen ska påverka proportionalitetsbedömningen: 

 

”Ju starkare skäl som talar för att ett intrång förekommer till förfång för käranden, desto 

mindre blir utrymmet för en proportionalitetsbedömning; är sålunda kärandens sak uppenbar 

bör ett förbud meddelas och detsamma bör normalt gälla om klart övervägande skäl talar för 

hans sak, medan man i övrigt - alltefter omständigheterna - får väga parternas motstridiga 

intressen mot varandra.”
170

 

4.7.5 Informationsföreläggande 
Bestämmelsen om informationsföreläggande är ett direkt resultat av det så kallade 

sanktionsdirektivet. Kort sagt innebär implementerandet av 53 c-g §§ att en 

rättighetsinnehavare kan vända sig till domstol för att få ut information om en person som 

begått misstänkt upphovsrättsbrott. Detta innebär bland annat att en internetleverantör ska 

kunna tvingas att lämna ut uppgifter om vem som ligger bakom en viss IP-adress. 

Huvudbestämmelsen i 53 c § föreskriver att: 

 

”Om sökanden visar sannolika skäl för att någon har gjort ett intrång eller gjort sig skyldig 

till en överträdelse som avses i 53 §, får domstolen vid vite besluta att någon eller några av 

dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät 

för de varor eller tjänster som intrånget eller överträdelsen gäller 

(informationsföreläggande).” 

 

För att få rätt till denna information krävs att en sökande kan påvisa att det föreligger 

sannolika skäl för att ett intrång har begåtts, vilket är ett högre beviskrav än det som 

föreligger vid till exempel en intrångsundersökning. Med sannolika skäl avses objektivt 
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sannolika skäl. Det är således oväsentligt i sammanhanget huruvida det föreligger subjektiva 

skäl, så som uppsåt eller grov oaktsamhet.
171

  

Införandet av bestämmelserna om informationsföreläggande har varit minst sagt 

omdiskuterade, inte minst av rädsla för att de var allt för långtgående och skulle innebära ett 

allt för stort intrång i den personliga integriteten.
172

 Frågan är extra känslig av den 

anledningen att det ofta är privatpersoner som ligger bakom tillgängliggörandet. Sveriges 

primära lösning på detta problem är ett infört krav på en proportionsbedömning, där den 

enskildes intressen alltid ska vägas mot rättighetsinnehavarens intresse att skydda sitt verk.
173

 

Denna bedömning gör sig särskilt stark i fall rörande abonnentuppgifter på Internet och tar sig 

uttryck i 53 d §:
174

 

 

”Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den 

olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för 

något annat motstående intresse.” 

 

För att en ansökan om informationsföreläggande ska kunna bifallas krävs att intrånget är 

av viss omfattning. Kopiering av ett fåtal verk ska i normala fall inte vara skäl nog för att en 

rättighetsinnehavares intresse ska väga tyngre än skyddet för den personliga integriteten. I 

bedömningen tas hänsyn till om intrånget avser tillgängliggörande (uppladdning) eller 

kopiering (nedladdning). Ett tillgängliggörande innebär i regel stor skada för en 

rättighetshavare och därav blir intrångets omfattning också avsevärt mycket större. Är det 

istället frågan om kopiering krävs det ett intrång av mer omfattande karaktär för att en 

ansökan ska bifallas.
175

 När rekvisiten är uppfyllda och en fullgod proportionalitetsbedömning 

är gjord kan en domstol meddela beslut om informationsförläggande. Beslutet innebär en 

skyldighet för internetleverantören att förse den sökande med uppgifterna i fråga och ett 

ansvar för att informationen också når mottagaren.
176

 

Internetsleverantörernas skyldigheter för att lagra dessa uppgifter återfinns i lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation. Kortfattat innebär det att internetleverantören ska 

lagra uppgifterna om IP-nummer i sex månader, 6 kap 16 d §. Skyldigheten att lagra sådana 

uppgifter är inte begränsade till att gälla enbart internetleverantörer utan gäller även företag 

som tillhandahåller anonymitetstjänster.
177 

4.7.6 Intrångsundersökning 
Bestämmelsen om intrångsundersökning finns i 56 a § och är ingen sanktion i sig, det är 

istället en åtgärd genom vilken en rättighetsinnehavare kan använda sig för att säkerställa 

bevis vid ett befarat intrång i dennes upphovsrätt.
178

 I praktiken är detta förfarande den 

civilrättsliga motsvarigheten till straffrättens husrannsakan. En förutsättning för ett sådant 

ingripande ska kunna medges är att brott skäligen kan antas ha skett. Detta kan sättas i 

proportion till det lägre beviskrav som föreligger för husrannsakan, där det enbart fordras att 

det förekommer anledning att anta att brott begåtts.
179

 En husrannsakan kan enbart meddelas i 

det fall brottet kan medföra fängelse som påföljd, en begränsning som inte gäller vid 

intrångsundersökning. 
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Bevisningen för intrångsundersökning behöver enbart visa på intrång i objektiv mening. 

Bevisning angående uppsåt eller oaktsamhet behöver inte uppvisas.
180

 

Intrångsundersökningen har som föremål att söka efter bevis som kan styrka att brott har 

begåtts. Här är det framförallt frågan om digitala handlingar och kringutrustning, som till 

exempel hårddiskar.
181

 Sådan information är ur ett bevisperspektiv viktig att säkra då den 

annars enkelt kan raderas. Av denna anledning är det vanligt att beslut om 

intrångsundersökning sker ex parte, det vill säga utan att motparten får tillfälle att yttra sig.
182

 

Vid bedömning av huruvida beslut om intrångsundersökning ska medges ska domstolen 

göra en proportionalitetsbedömning. Skälen för intrånget måste väga tyngre än den olägenhet 

eller annan skada som tillfogas motparten.
183

 Intrånget är för den enskilda en mycket 

ingripande åtgärd, särskilt ur integritetssynpunkt.
184

 

Proportionalitetsprincipen har inte minst betydelse när det gäller så kallad 

överskottsinformation, det vill säga sådan information som inte rör intrånget men som ändå 

kan innebära påtagliga men för den drabbade i det fall denna information kommer fram. 

Exempel på sådan information är bland annat företagshemligheter och uppgifter som skyddas 

av anonymitetsskyddet i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Sådan information måste 

vägas in och påverka domstolens bedömning.
185

 

Även om beviskravet (”skäligen kan antas”) är ställt relativt lågt krävs ändå en fullgjord 

proportionalitetsbedömning där motparten i regel också måste ställa säkerhet för den skada 

som kan tillfogas motparten.
186

 

En fråga om intrångsundersökning får enligt 56 b § enbart tas upp av upphovsmannen 

eller upphovsrättsinnehavaren. Detta kan ske både muntligen och skriftligen. I det fall en 

rättegång ännu inte är inledd måste  yrkandet framställas skriftligen. Beslut får meddelas av 

behörig domstol först efter det att motparten fått tillfälle att yttra sig i frågan. Domstolen har  

möjlighet att meddela ett beslut med omedelbar verkan om ett dröjsmål annars skulle innebära 

en risk för att värdefulla handlingar och bevis förstörs eller förvanskas.  

Beslut om intrångsundersökning får enligt 56 c § meddelas först efter det att sökanden 

ställt säkerhet för eventuell skada som kan komma att tillfogas motparten vid ett eventuellt 

godkännande. Domstolen har  möjlighet att befria en sökande från detta krav i det fall denne 

inte har förmåga att ställa sådan säkerhet. Skulle inte motparten godkänna den ställda 

säkerheten är det upp till domstolen att pröva frågan. 

Lämnat beslut där en ansökan om intrångsundersökning godkänts ska enligt 56 d § 

innehålla uppgifter om: 

 

1. Ändamålet för undersökningen. 

2. Vad som får eftersökas. 

3. Vilka utrymmen som får genomsökas. 

4.7.7 Domstolspraxis och fildelning 

4.7.7.1 RH 2012:26 - 44 låtar, begränsad omfattning 

I detta fall dömdes den åtalade för brott mot upphovsrättslagen då det styrkts att personen i 

fråga gjort 44 musikaliska verk tillgängliga för allmänheten via fildelningsprogrammet 
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DC++.
187

 Tingsrätten hade i tidigare dom enbart utdelat ett penningböterbelopp med 

motivering att det i fallet varit fråga om ett ”bagatellbrott”. Hovrätten höll inte med 

Tingsrätten i denna bedömning utan menade att åtgärden medfört en avsevärd risk för 

spridning. Vidare måste omfattningen anses ha varit begränsad då det enbart varit fråga om 44 

tillgängliggjorda verk. 

4.7.7.2 Mål B 2848-11 - 2880 låtar inte begränsad omfattning 

Målet rörde tillgängliggörande av 2880 musikaliska verk via fildelningsprogrammet DC++, 

vilka samtliga varit skyddade av upphovsrättslagen. Den åtalade hade i domstolen erkänt 

gärningen och åtalet kunde därmed finnas styrkt. Tingsrätten fann här, med hänvisning till RH 

2012:26 rörande 44 musikaliska verk, att fildelningen av 2880 verk inte kunde betraktas vara 

av begränsad omfattning. Därmed menade Tingsrätten att påföljden inte kunde stanna vid 

dagsböter utan bestämde påföljden till villkorlig dom förenad med dagsböter. 

4.7.7.3 Bittorrent-fall 
Ovan beskrivna rättsfall har rört fildelning via DC-tekniken och det finns en förhållandevis 

stor mängd rättsfall som berör denna teknik.
188

 Prövade fall där fildelning skett med hjälp av 

den nyare bittorrent-tekniken är  mer sparsamma till antalet. Det finns till synes endast tre 

domar där åtalet gäller brott mot upphovsrättslagen i form av fildelning i ordets rätta 

bemärkelse och där bittorrent-tekniken använts.
189

 Vid fildelning i denna miljö är det många 

gånger svårt att säkra tillräckligt med bevisning för att det ska vara möjligt att vinna ett 

straffrättsligt mål, inte minst då den åtalade nekar till brott och påstår att andra har kunnat 

använda abonnemanget.
190

  

 

Mål B 2160-12 
Fallet gällde en fildelare som laddat hem och i viss utsträckning tillgängliggjort 

upphovsrättskyddade filmer på Internet. Fildelningen skedde genom bittorrent-teknik och 

sammanlagt nedladdades totalt 60 filmverk. Enligt egen utsaga hade den åtalade haft som 

rutin att direkt efter slutförd nedladdning ta bort den nedladdade filmen och på så sätt 

förhindra fortsatt tillgängliggörande för andra fildelare.  Tre av dessa verk hade enligt 

bevisning överförts till allmänheten inte bara momentant i samband med nedladdning utan i 

längre perioder, i vissa fall upp till en månad. Det faktum att personen i fråga laddat ned 

filmerna för privat bruk och att det således inte har varit frågan om något kommersiellt syfte 

innebär enligt domstolen att påföljden för brottet kan stanna vid böter, trots att det rört sig om 

ett förhållandevis stort antal verk. Hovrätten fastställde därmed Tingsrättens dom, men valde  

att höja bötesbeloppet från 120 dagsböter till 160 med motiveringen att brotten skett under en 

relativt lång tid och att verken varit av icke obetydliga värden.  

Domen har överklagats av åklagare och väntar på prövningstillstånd hos Högsta 

domstolen.
191

 Skulle domstolen välja att ta upp fallet blir detta det första fildelningsmålet som 

prövas i högsta instans. Fallet skulle då bli prejudicerande för kommande fildelningsdomar. 

 

Mål B 3835-11  
Fallet gällde en 15-årig pojke som stod åtalad för att ha fildelat totalt 24 filmverk vilka 

samtliga omfattades av upphovsrättsligt skydd. Den åtalade pojken hade fått tillstånd att låna 
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hem en av skolan ägd dator, vilken sedan utnyttjats för att framställa olagliga kopior av de 

upphovsrättsskyddade verken. Då detta skett med hjälp av bittorrent-teknik har verken i 

samband med nedladdningen också gjorts tillgängliga för allmänheten, varför åtalet gällde 

såväl olovlig kopiering som tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material. Pojken 

upptäcktes av en IT-tekniker på skolan efter att denne uppmärksammat att pojkens dator spred 

ut virus på skolans nätverk. Vid närmare kontroll av datorn hittades de olovligt framställda 

kopiorna samt det bittorrent-program som använts för att framställa dessa.  

Tingsrätten gjorde i fallet bedömningen att det inte hade bevisats att pojken haft 

förståelse för tekniken och att han därmed inte kunde ha handlat med uppsåt. Pojken hade 

däremot varit oaktsam men med hänsyn till hans låga ålder var oaktsamheten inte att betrakta 

som grov. Mot bakgrund av detta ogillade Tingsrätten åtalet. Fallet prövades vidare i 

Hovrätten som gjorde en annorlunda bedömning. Vad gällde nedladdningen av filmverken 

menade domstolen att det stod klart att det förelegat uppsåt vad avser själva kopieringen men 

att det inte kunde anses styrkt att pojken varit medveten om att verken var skyddade av 

upphovsrätt. Däremot borde pojken ha insett att det i vart fall varit möjligt att verken kunde ha 

varit skyddade av upphovsrätt och därför måste han också i lagens mening handlat med grov 

oaktsamhet. Därmed ansåg Hovrätten det styrkt att pojken olovligen laddat ned filerna och 

åtalet ansågs på denna punkt styrkt. Det ansågs inte styrkt att pojken varit medveten om att 

han i samband med nedladdning också gjorde verken tillgängliga för allmänheten. Av denna 

anledning friades pojken på åtalspunkten rörande tillgängliggörandet av de skyddade verken. 

Hovrätten ändrade Tingsrättens dom till 30 dagsböter. 

 

RH 2012:27 
Målet gällde i detta fall en man som via internetsidan Pirate bay tillgängliggjort ett 

upphovsrättsskyddat filmverk. Av utredningen framgick att mannen själv köpt filmen varpå 

han genom ett bittorrent-program skapat en så kallad torrentfil av verket som han sedermera 

gjort för allmänheten tillgängligt på Pirate bay. Här gjorde Tingsrätten såväl som Hovrätten 

bedömningen att då det enbart varit fråga om ett enda verk som delats ut under förhållandevis 

kort tid kunde påföljden stanna vid ett kännbart bötesstraff. Hovrätten fastställde också det av 

Tingsrätten utdömda bötesbeloppet på 120 dagsböter. Utöver bötessumman ådömdes mannen 

att betala det av rättighetshavaren yrkade skadeståndsbeloppet om 199 kr, ett belopp 

motsvarande filmens värde.  
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5. Bevisning 
I bevisrättsliga frågor tillämpas huvudsakligen de vanliga reglerna enligt rättegångsbalken. I 

en tvistemålsprocess gällande hävdat intrång i annans immaterialrätt åligger det 

huvudsakligen den kärande i målet att bevisa att ett intrång skett.
192

 

Det har genom praxis fastslagits en regel om presumtion för att en efterbildning ligger för 

handen i det fall det föreligger en framträdande likhet mellan två verk.
193

 Presumtionsregeln 

innebär att bevisbördan kastas om och att det är motparten som har i uppgift att göra sannolikt 

att ett alster framtagits självständigt, vilket innebär en viktig bevislättnad för en 

rättighetshavare.
194

 Regeln kom till uttryck i Högsta domstolens dom i det så kallade 

Smultronmålet
195

 och uttalades enligt följande: 

 

”Den som gör gällande att det föreligger ett intrång i upphovsrätten till ett verk har 

bevisbördan för att en efterbildning skett. En framträdande likhet med det skyddade verket 

kan emellertid i och för sig anses utgöra ett starkt stöd för att det senare tillkomna alstret just 

är en efterbildning. Den som påstås ha gjort intrång i den andres upphovsrätt måste då göra 

sannolikt att hans alster framtagits självständigt för att någon efterbildning inte skall anses 

föreligga.” 

I svenska brottmål är utgångspunkten att något ska vara "ställt utom rimligt tvivel", vilket 

innebär att om det finns en annan rimlig förklaring till (vissa) fakta i målet än den som 

åklagaren framställer i sin gärningsbeskrivning ska den tilltalade gå fri. Med en "rimlig" 

förklaring menas i det här fallet: 

1. att förklaringen baseras på en utredning, som är adekvat för målet i fråga, det vill säga 

att utredningskravet är uppfyllt, 

2. att tvivlet är rationellt och kan motiveras, det vill säga att den friande förklaringen 

baseras på logiska resonemang och erkända erfarenhetssatser samt 

3. att den alternativa förklaringen byggs upp med hjälp av i målet förekommande fakta 

och inte baseras på spekulationer, hypotetiska bevis eller bristande utredning. 

Först när en friande förklaring är rationell, logiskt motiverad och konkret kan den ge 

upphov till ett rimligt tvivel. Detta kan jämföras med ett så kallat "intuitivt" tvivel, som 

förklaras med känslor, och som i detta sammanhang inte är att beteckna som ett "rimligt" 

tvivel.
196

 

 
5.1 Bevisning i fildelningsbrott 

Vad gäller internetrelaterade brottmål medför faktumet att brottet skett just på Internet vissa 

svårigheter ur bevisningshänseende. En dator kan användas av flera olika personer och på 

samma sätt är inte heller en IP-adress personlig i det avseende att den kan användas av enbart 

en person. Vidare kan IP-adressen också avse ett samlingsabonnemang eller ett öppet trådlöst 

nätverk.
197

 Problematiken blir tydlig i det fall en och samma internetuppkoppling används av 

en hel familj. Här faller det sig naturligt att det inte enbart är personen som står som ägare av 
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Internetabonnemanget som använder sig av uppkopplingen. Det är i ett sådant fall inte rimligt 

att personen bakom abonnemanget ska ansvara för hela sin familjs handlingar gentemot en 

upphovsrättshavare. Den skadeståndsrättsliga utgångspunkten är här att varje person svarar 

för sina egna handlingar.
198

  

Till följd av det nyss anförda är en vanlig invändning från den tilltalade, inte minst i 

fildelningsmål, att denne tillhandahållit ett trådlöst nätverk som varit tillgängligt för vem som 

helst och att brottet har begåtts av någon annan.
199

 De frågor som i detta sammanhang blir av 

särskilt intresse är vem som vid tiden för brottet: 

 

1) Använde datorn? 

2) Använde den aktuella internetuppkopplingen?
200

 

 

För att något ska kunna anses ställt utom rimligt tvivel vid brott rörande fildelning krävs 

bland annat att den bevisning som säkrats av målsäganden är att betrakta som tillförlitlig. 

Denna bevisning är också beroende av trovärdigheten hos den som säkrar bevisningen. Det 

ska inte finnas någon risk för förväxling då kopplingen mellan en abonnent och en IP-adress 

görs. Det finns därför ett krav vid denna typ av brott att klockslaget för fildelningen verifieras 

samt att internetleverantörens klocka vid loggningen går rätt.
201

 För att en trovärdig och 

fullständig bevisinsamling som möjligt ska kunna ske är det lämpligt, och i praktiken vanligt, 

att en tredje oberoende part anlitas för uppgiften.
202

 Bevissäkringen går till på så sätt att den 

som ska säkra bevis ansluter sig till ett fildelningsnätverk och hämtar hem listor på tillgängligt 

material från andra användare. Dessutom görs ett antal slumpvisa provnedladdningar från 

dessa listor för att kontrollera att de hämtade filerna också fungerar, det vill säga att en 

hämtad musikfil går att spela upp. 203
 

För att en person ska kunna hållas ansvarig för intrånget krävs typiskt sett också en 

undersökning av användarens utrustning eller annan bevisning. För att en sådan undersökning 

ska kunna genomföras krävs i praktiken en husrannsakan eller intrångsundersökning.
204

 
 

5.1.1 Bevisfrågan i domstolspraxis 
I hovrättsmålet (Mål B 8799-05) rörande fildelning av filmen ”Hip Hip Hora” gjordes 

invändningen att IP-adressen från vilken filmen tillgängliggjorts inte kunde kopplas till den 

tilltalades internetabonnemang. Hovrätten ansåg heller inte att den tilltalade kunde bindas till 

brottet och gjorde i sin bedömning ett uttalande angående det beviskrav som ska ställas i dessa 

sammanhang: 

 

”För att den tilltalade ska kunna ådömas ansvar för den gärning som åklagaren har lagt 

honom till last krävs dels att det är styrkt att det ip-nummer som framgår av utredningen har 

tilldelats datorutrustning som tillhör eller disponeras av den tilltalade, dels att det framgår 

att det kan uteslutas att någon annan använt sig av denna utrustning vid den angivna 

tidpunkten.”
205

 

 

                                                 
198

 Skadeståndslag (1972:20). 
199

 Bengtsson & Dicksved Ny Juridik 4:09 s. 54. 
200

 A.a.s. 55. 
201

 Westman Lov&Data 2006 s. 36. 
202

 A.a.s. 36, samt SOU 2012:51 s. 30. 
203

 Jfr. Tingsrättens uttalande i mål nr. B 1982-10 
204

 Westman Ny Juridik 2:12 s. 49. 
205

 Hovrättens uttalande i mål nr B 8799-05 



32 

 

Detta är en princip som sedan kommit att tillämpas i andra fall
206

 som dock inte fått något 

generellt erkännande. I ett senare fildelningsmål menade Tingsrätten (Mål B 1066-06) att det 

inte borde ställas ett sådant högt beviskrav att det måste anses uteslutet att någon annan kan 

ha använt datorutrustningen. Fallet gällde en person som åtalades för att genom 

fildelningsprogrammet DC++ ha spridit åtminstone 30 filmverk och 4592 musikaliska verk. 

Den åtalade hade i tidigare polisförhör erkänt sig skyldig till brottet men hade i domstol sedan 

ändrat sig och förklarat sig oskyldig med hänvisning att någon annan skulle ha vidtagit 

åtgärderna på hans dator. I skuldfrågan hänvisade Tingsrätten till hovrättsmålet B 8799-05 

men menade här, till skillnad från hovrätten, att det inte förelåg någon anledning att ställa 

något högre beviskrav än vad som normalt tillämpas i brottmål. I och med detta ställdes det 

lägre beviskravet att det ska vara tillförlitligen styrkt att IP-adressen vid brottstillfället tillhört 

den åtalade samt att det ställts utom rimligt tvivel att någon annan brukat utrustningen vid 

denna tidpunkt. 

Tingsrätten fann att det i målet varit styrkt att den åtalade gjort sig skyldig till brottet och 

utdömde det, vid tidpunkten för avgörandet, högsta straffet för illegal fildelning som dittills 

utdelats.
207

 Det förhållandevis hårda straffet – villkorlig dom och dagsböter – motiverades 

genom den mycket stora mängd upphovsrättsskyddade verk som tillgängliggjorts. 

Hovrättens krav på bevisbörda fick däremot stöd ibland annat ett annat tingsrättsmål (Mål 

B 624-06) gällande en person som via fildelningsprogrammet DC++ anklagats för att 

olovligen ha spridit exemplar av totalt fyra musikaliska verk. Personen i fråga förnekade i 

rätten att han vid det aktuella tillfället skulle ha vidtagit den olovliga gärningen. Tingsrätten 

hänvisade i ansvarsfrågan till i hovrättsmålet B 8799-05 rörande spridning av ett filmverk och 

menade att för att ansvar ska kunna åläggas den åtalade måste det vara styrkt att IP-adressen 

tilldelats dennes datorutrustning samt att det kan uteslutas att någon annan använt sig av 

utrustningen vid den angivna tidpunkten. 

Tingsrätten fann att omständigheterna i fallet var sådana att det inte fanns något som 

talade för att någon annan skulle ha använt sig av internetuppkopplingen vid tidpunkten för 

brottet. Påståendet att han inte skulle ha använt DC++ vid den tiden ansågs därför inte 

trovärdig och den åtalade dömdes till 80 dagsböter. 
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6. Fildelning 

6.1 Kampen mot piratkopiering 

Piratkopiering kan idag sägas vara synonymt med ordet fildelning. Att med hjälp av ett 

dataprogam via ett datanätverk göra en fil tillgänglig för kopiering. Det bör här tilläggas att 

fildelningstekniken i sig inte är olaglig. Det är istället det material som sprids eller kopieras 

som många gånger är skyddat av upphovsrätten.
208

 Bolagens kamp mot piratkopiering är inget 

nytt fenomen utan är något som har pågått sedan långt innan Internet blev en närmast självklar 

del i det svenska hushållet. I och med kassettbandets lansering under 1960-talet blev det också 

möjligt att spela av en LP-skiva till kassetbandet. Med anledning av detta  arbetade 

musikindustrin för att få igenom en skatt vilken skulle fungera som kompensation för de 

förlorade inkomster som kopieringen innebar. I en del länder, däribland Sverige, gick detta 

skatteförslag (kassettersättningen) igenom.
209

 

Som ett ytterligare steg i kampen mot piratkopiering började bolagen med lägga till en 

särskild ton på LP-skivorna. Tonen skulle ligga över det hörbara området men som teoretiskt 

sett skulle hamna inom det hörbara området i det fall någon skulle spela av LP-skivan till ett 

kassetband. Detta fungerade dock inte lika bra i praktiken och blev således ingen hållbar 

lösning på kopieringen.
210

 

I modern tid var det mp3-filens intåg som banade väg för modern piratkopiering. 

Datavolymen i en CD-skiva (650MB) var i sig en tröskel för kopiering men detta problem 

löstes med mp3-formatet som kraftigt komprimerade filen till bara en bråkdel av den 

ursprungliga datavolymen. Därmed var det inte bara lättare att lagra en större mängd musik 

utan dessutom lättare att dela filer via internetuppkopplingen, vilket var nödvändigt med tanke 

på dåtidens begränsade uppkopplingshastigheter.
211

 

Idag använder bolagen mer sofistikerade metoder för att förhindra kopiering. DRM 

(Digital Rights Managment) är en benämning för ett flertal skydd som återfinns i allt från 

DVD-spelare till ett musikstycke som köpts online.
212

 

Sony BMG använde under en kort period ett skydd som innebar att den köpta CD-skivan 

installerade ett så kallat root-kit på datorn. Detta root-kit-program var mycket svårt att 

avinstallera och skapade dessutom säkerhetshål som kunde utnyttjas för dataintrång av 

hackers. Det visade sig också att programmet innehöll delar av öppen källkod som inte får 

användas i vinstsyfte. Programmet som skulle förhindra piratkopiering var alltså i sig 

piratkopierat av Sony.
213

 

Ett annat exempel är Electronic arts som är en av de större aktörerna på 

dataspelsmarknaden. Under 2008 införde de ett DRM-skydd i spelet Spore. Skyddet 

begränsade antalet aktiveringar av spelet till tre gånger. Aktiveringarna var ett måste för att 

överhuvudtaget kunna starta spelet. Detta skapade dock mest besvär för de personer som 

lagligt köpt spelet samtidigt som Spore blev det mest nedladdade spelet hittills.
214

 

DVD-och Bluray-skivor har historiskt sett använt sig av krypteringssystem. Nästa 

generations skyddsmekanismer är istället baserade på en typ av stenografi, det vill säga 

gömda meddelanden i ett annat meddelande.
215

 Ett exempel på ett sådant skydd är Cinavia 

som har som verkan att en vattenmärkning läggs till i ljudet. Vattenmärkningen är ett kort eko 

                                                 
208

 Ds 2007:29 s. 335 ff. 
209

 Anderson (2001) sidorna 415 och 421. 
210

 A.a.s. 421. 
211

 A.a.s. 421. 
212

 Olsson (2009) s. 28. 
213

 Schneier, Wired 17/5 2011. 
214

 Schonfeld, The Washington Post 14/10 2008. 
215

 Anderson (2001) s. 433. 



34 

 

som inte kan uppfattas av människor men som däremot kan uppfattas av den apparat som har 

Cinaviaskyddet. Då ekot registreras av den skyddade enheten avbryts filmen.
216

 Cinavia 

lanserades 2010 och är idag ett krav för alla tillverkare som ansöker om certifiering för nya 

Bluray-spelare.
217

 

6.2 Fildelningstjänster och teknik 

6.2.1 Peer-to-peer fildelning 
Napster var en av de första och största fildelningstjänsterna på sin tid.

218
 Napster gick ifrån 

det mer traditionella server-och klientförhållandet och använde sig istället av Peer-to-Peer, 

även kallat P2P. Tekniken innebar att nedladdningen av filer inte gick via en server utan 

direkt från en annan Napster-klient som hade gjort filen tillgängligt i nätverket. Däremot var 

klienterna fortfarande beroende av Napsters server för att upprätta en kommunikation med 

andra klienter. Bolagens svar på fildelningen var att stämma de tjänster som Napster. Napster 

kom i ett senare skede att fällas för upphovsrättsintrång. Detta till följd av att de fortfarande 

tillhandahöll en sådan server som fungerade likt en plattform för P2P-fildelningen, vilket 

resulterade i att tjänsten tvingades läggas ned år 2001.
219

 Fildelningstjänsten ersattes dock 

snabbt med andra tjänster som erbjöd en förbättrad P2P-teknik.
220

 Några stora uppföljare till 

Napster var tjänsterna Kazaa och DirectConnect.
221

 

6.2.2 Direct Connect 
Direct Connect, kanske mer känt som DC, kom även de att utnyttja P2P-tekniken.

222
 Serverns 

roll i nätverket hade nu arbetats bort ännu mer och en mer central roll lades på klienterna i 

nätverket. Därmed blev det också svårare att på rättsligt väg hitta ett ansvar för 

huvudpersonerna på scenen.
223

 Med Direct Connect kunde användarna skapa egna hubbar 

som fungerar som samlingsplatser och ersatte Napsters serverlösning. Användarna delade 

med sig av sina egna filer öppet och andra användare i hubben kunde fritt söka igenom 

materialet och ladda hem det som önskades.
224

 Eftersom det inte finns en server att stänga av 

har det visat sig näst intill omöjligt att förhindra sådan P2P-trafik.
225

 

6.2.3 Bittorrent 
Idag är bittorrent den mest populära formen för fildelning.

226
 Precis som föregångarna 

används P2P-tekniken men med förbättrad teknik.
227

 Internetsidor som exempelvis 

thepiratebay.sx tillhandahåller en index-fil som kan liknas med en adressbok till andra klienter 

i nätverket.
228

 Den nedladdade index-filen öppnas i en bittorrentklient. Klienten söker därefter 

upp andra klienter som innehar hela eller delar av den önskade filen och laddar därefter ned 

filen från dem. Samtidigt som filen laddas ned laddar den egna klienten också upp filen till 

andra klienter, vilket är utmärkande för bittorrent-tekniken.
229

 De flesta torrentklienter har 
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idag ett stöd för kryptering som innebär att bara de klienterna som är i en direkt kontakt med 

varandra kan se vad det är för data som skickas mellan dem.
230

 

6.3 Andra tekniker som möjliggör fildelning 

6.3.1 Newsgroups 
Newsgroups är ett gammalt protokoll som från början fungerade som en blandning mellan e-

post och en nyhetstidning. Tekniken möjliggör uppladdning och nedladdning av filer som kan 

innefatta upphovsrättsskyddade verk. Newsgroups används än idag men är inte lika populärt 

som bittorrent. Anledningen till det är bland annat att det är tekniskt sett svårare att få tillgång 

till Newsgroupsnätverket samt att det ofta kostar pengar att få tillgång till nätverket.
231

 

6.3.2 FTP 
En FTP kan förklaras som en egen miniserver som gör det möjligt att komma åt filer på den 

egna datorn från vilken annan dator som helst via en internetuppkoppling. FTP används oftast 

inte för fildelning men det finns inget som hindrar denna typ av trafik. FTP-servrar används 

ofta för eget bruk men också för slutna sällskap. En förutsättning för att en användare ska 

kunna ansluta sig till en FTP-server är att denne har kunskap om webb- eller IP-adressen till 

den värddator som ofta är lösenordsskyddad.
232

 

6.3 IP-adress 

Varje dator har en adress på samma sätt som varje hus och lägenhet har en adress för att 

posten ska kunna komma fram till dess rätta mottagare. Denna adress kallas IP-adress och 

tilldelas av internetleverantören (ISP, Internet Service Provider). När du surfar eller fildelar 

eller på något annat sätt utnyttjar din internetuppkoppling lämnar din dator ett visitkort med 

IP-adressen till andra datorer för att på så sätt kunna kommunicera med varandra. Det är 

genom denna kommunikation som en internetsida, bild eller film kan komma fram till rätt 

mottagare. IP-adressen lagras nästan överallt där du befinner dig på Internet och det är med 

hjälp av denna som exempelvis en upphovsrättsinnehavare via olika ”who-is”-tjänster kan ta 

reda på vilket land och vilken internetleverantör som är kopplad till den aktuella IP-

adressen.
233

 Det är däremot bara internetleverantören som kan koppla IP-adressen till en 

specifik person och plats.
234

 

IP-adressen kan antingen vara dynamisk eller statisk. Den vanligaste typen av IP-adress 

är idag den dynamiska adressen. Till skillnad från en statisk IP-adress som är konstant skiftar 

en dynamisk IP-adress och kunden får ett nytt nummer i det fall internetuppkopplingen bryts 

och en ny anslutning till Internet sker. För en upphovsrättsinnehavare medför detta vissa 

problem då det inte under någon längre tid är möjligt att säkra bevis som vidare skulle kunna 

knytas till en specifik IP-adress.
235

 

6.4 Anonymitetstjänster 

I takt med att lagarna kring fildelning skärpts ökar utbudet och tillgängligheten av 

anonymitetstjänster. Anonymitetstjänsterna innebär att ett bolag som försöker spåra en 

misstänkt fildelare bara kan spåra IP-adressen till den server som tillhandahåller 
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anonymitetstjänsten. Dataloggar hos de som tillhandahåller tjänsten skulle kunna användas för 

att spåra den slutliga användaren men dessa raderas i regel omgående.
236

 Ett annat sätt att 

förbli anonym är att ansluta till ett öppet trådlöst nätverk. Effekten blir i princip den samma 

som vid användandet av en anonymitetstjänst och det kommer till synes se ut som att ägaren 

av det trådlösa nätverket är den som har ägnats sig åt fildelningen.
237

 

6.5 Organisationer 

Det finns ett flertal organisationer vilka är engagerade i upphovsrättsliga frågor och många 

har stor betydelse för bejakandet av skapares upphovsrätt.
238

 Nedan redogörs för de som har 

haft en mer framträdande roll och ligger inom ramen för denna uppsats. 

6.5.1 Copyswede 
Copyswede är en ekonomisk förening som företräder medlemmarna i återutnyttjande av verk 

och i närstående rättigheter. Copyswede handhar licensering och vidareanvändning av olika 

tv-och radioprogram. Det är även de som administrerar kasserersättningen.
239

 

6.5.2 Antipiratbyrån/Rättighetsalliansen 
Rättighetsalliansen bildades år 2011 av en grupp anställda på Antipiratbyrån och bejakar 

medlemmarnas upphovsrätt, samt agerar språkrör i olika upphovsrättsfrågor.
240

 De företräder 

även sina medlemar i rättsliga ärenden.
241

 Ett uppmärksammat fall är tillslaget mot Bahnhof 

2005 där dåvarande Antipiratbyrån värvade en infiltratör på Bahnhof som var aktiv i ett 

globalt slutet elitfildelarsällskap.
242

 Detta fick stor uppmärksamhet i media och det hela 

slutade med en uppgörelse mellan Antipiratbyrån och Bahnhof. Anledningen tros vara att 

Antipiratbyråns infiltratör faktiskt var den som var drivande i fildelningen på Bahnhof.
243

 

6.5.3 Piratbyrån 
Piratbyrån är en organisation som förespråkar fildelning och argumenterar för rätten att fildela 

fritt.
244

 Piratbyrån hade en betydande roll för Pirate Bays uppkomst och var orsaken till att 

nyckelpersonerna bakom Pirate Bay fördes samman.
245

 

6.5.4 Piratpartiet 
Piratpartiet är ett politiskt parti vilka försvarar rätten till integritet på Internet och är 

motståndare för alla former av övervakning på Internet. Piratpartiet motiverar sitt 

ställningstagande med att spridning av verk och kunskap är något positivt för alla parter. 

Piratpartiet vill försvara mindre företag mot stora företag som med patent och 

immaterialrättsliga medel hindrar utvecklingen av goda ideér.
246

 Piratpartiet har idag två 

mandat i Europaparlamentet.
247
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6.5.5 The Pirate Bay  
The Pirate Bay gick i begynnelsen under namnet ”piratbyråns tracker” och är en internetsida 

som ger besökaren möjlighet att söka upp och ladda ned verk som tillgängliggjorts i form av 

torrentfiler.
248

 Dessa filer gör det i sin tur möjligt att starta en bittorrentnedladdning mot andra 

klienter.
249

 Grundarna har senare dömts för brott mot upphovsrättslagen då sidan syftar till att 

möjliggöra olaglig fildelning via bittorrent-klienter.
250
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7. Sammanfattande analys 

7.1 Är lagen effektiv i förhållande till illegal fildelning? Ett de lege lata-
resonemang 

7.1.1 Lagens genomslag i relation till tekniken 
Redan på 1800-talet när tryckerier funnits i omkring 400 år var piratkopiering i Amerika ett 

sådant problem att Frankrike kände sig tvunget att agera. Upphovsrätten är alltså i grunden 

byggd för att vara internationell och förhindra piratkopiering. 

Syftet med upphovsrätten är inte bara att försvara skaparens egenrätt och ekonomiska 

intressen utan även dennes anseende samt att främja kulturen i samhället. Upphovsrättslagen 

utsätts emellertid för kritik. Utvecklingsländers intresse att efterleva internationella avtal är 

svagt och mer lokalt riktas kritiken direkt mot lagen, inte minst för att den hotar integriteten 

för medborgare. En analys av lagstiftningen visar att proportionalitetsprincipen är en 

grundläggande förutsättning i flera av de mer kritiserade paragraferna. Det måste ske en 

noggrann övervägning innan sanktionerna i 7 kapitlet URL kan tillämpas rent praktiskt.  

Ur ett historiskt perspektiv fick piratkopieringen en helt ny innebörd i och med Napsters 

intåg. Plötsligt kunde vem som helst få tillgång till högkvalitativa kopior av musikstycken och 

fildelningen blev en del av vardagen. I takt med att lagen försökt komma ikapp har 

fildelningstekniken utvecklats för att kringgå lagen. Bolagen har inte varit passiva utan 

använder sig av avancerade skydd för att göra det svårare att piratkopiera deras verk. 

Bittorrent-tekniken har visat sig mycket motståndskraftigt gentemot lagstiftningen. Detta 

kan dels bero på tekniken i sig då det inte finns någon central server att stänga av som i 

Napster fallet. Tekniken är inte oberoende av en server då användarna behöver ett ställe att 

söka och ladda ned den index-fil som möjliggör själva upprättandet av kommunikationen 

mellan klienterna.  

Fildelarnas möjligheter stannar inte vid avancerade fildelningsprogram utan kan också 

använda sig av olika anonymitetstjänster vilka gör det omöjligt att bli spårad via sin IP-adress. 

De som tillhanda håller dessa tjänster omfattas precis som internetleverantörerna av lagen att 

lagra personuppgifter i sex månader, men många marknadsför sig med att inte göra det. Även 

tekniken för hur IP-adresser tilldelas ger upphovsrätten problem då en dynamisk adress 

skiftar, byter form och ger intryck av att en fildelare är en ny person tills det att 

internetleverantören bevisar motsatsen. De dynamiska IP-adresserna gör att en och samma 

fildelare över tid kan ha flera olika IP-adresser utan att de som samlar in bevis kan koppla 

samman dessa adresser för att styrka en mer omfattande fildelning.  

Idag är upphovsrättslagen mycket abstrakt och omfattar egentligen alla former av illegal 

fildelning. Lagen säger att alla direkta, indirekta, tillfälliga eller permanenta, i vilken form 

som helst och oavsett metod, helt eller delvis nedladdat material är ett brott mot 

upphovsrätten. Lagen inkluderar bittorrent-teknik där man laddar ned och upp alster 

uppdelade i små stycken till andra och oftast inte ett komplett verk till en och samma klient. 

Lagen träffar även på de andra tekniker som möjliggör fildelning, som FTP och Newsgroups. 

Ett annat problem är privatkopieringen som inte bara omfattar eget bruk utan också den 

egna familjens samt de närmsta vännernas. Detta innebär att det är tillåtet att fildela genom en 

FTP-server så länge tillgängligheten är begränsad till vad lagen tillåter. Däremot får man inte 

ladda ned ett piratkopierat verk från någon annan trots att man redan äger en laglig version av 

ett verk. Detta då förlagan som kopian görs på måste vara lagligen anskaffad, vilket man kan 

anta att den inte är. Kopian inte göras av någon utomstående. Privatkopieringens laglighet 

motiveras med att all kopiering inte går att stoppa eller kontrolleras utan istället har en avgift 

ålagts konsumenten (kassetersättningen), innebörden blir alltså att du betalar för detta oavsett 

om du och dina närmsta kopierar alster i mellan er eller inte. 
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Något förvånande är att fildelning genom Newsgroups inte uppmärksammas på samma 

sätt som program som använder P2P-teknik. Det finns inga rättsfall i Sverige och tekniken 

nämns inte ens i DS 2007:29, Musik och film på Internet – hot eller möjlighet. I den mån 

Newsgroups tas upp i förarbeten är det i ljuset av andra frågor så som barnpornografibrott. 

Trots att upphovsrätten är omfattande på det sättet att all fildelning är olaglig uteblir 

genomslaget. Det framgår här att tekniken har fler verktyg än upphovsrätten samtidigt som 

det finns besvärande omständigheter som talar för att motståndet för fildelning i samhället är 

lägre än vad lagstiftaren önskar. Analysen stämmer väl in på rikspolisens uttalande i prop. 

2004/05:110 att det är svårt att upptäcka och fälla någon för upphovsrättsbrott varför lagen 

bör utformas på ett annat sätt. Ställt på sin spets så har lagen lyckats göra alla former av 

fildelning olagligt men genomslaget har uteblivit. 

 

7.1.2 Vägen från brott till straff 
För att få en fällande dom finns det ett antal omständigheter som ska ligga för handen. Då en 

rättighetsinnehavare misstänker brott mot dennes upphovsrätt krävs att denne kan styrka att 

brott har begåtts. Vid bevissäkring ansluter rättighetshavaren eller ett anlitat externt företag 

sig till ett fildelningsnätverk och hämtar därefter hem listor på tillgängligt material från andra 

användare samt gör ett antal slumpvisa provnedladdningar från dessa listor för att kontrollera 

att de hämtade filerna fungerar. I det fall det nedladdade verket visar sig vara skyddat av 

upphovsrätten kan ytterligare åtgärder vidtas. 

Eftersom ett nedladdat verk med största sannolikhet i lagens mening är att betrakta som 

tillgängliggjort för allmänheten så anses det vara en gärning vilken typiskt sett är till stor 

skada för en upphovsrättsinnehavare. Detta ska i regel vara tillräckligt för att ett 

informationsföreläggande enligt 53 c § URL ska kunna utdömas och den misstänkte 

fildelarens integritet får därmed eftersättas till fördel för upphovsrättsinnehavarens intressen. 

När IP-adressen sedan kunnat knytas till en bestämd person kan en sökande begära en 

intrångsundersökning enligt förutsättningarna i 56 a § URL eller föranleda en husrannsakan i 

ett straffrättsligt förfarande. En skälig misstanke är troligtvis fastställd i samband med att den 

sökande kan presentera bevis på att verket eller verken varit tillgängligt för nedladdning och 

att IP-adressen tillhör den person vilken intrångsundersökningsansökan alternativt en 

husrannsakan avser. Detta kan då leda till att ytterligare bevis för illegal fildelning kan 

säkerställas. Datorer, lagringsmedia och annan teknisk utrustning konfiskeras och blir således 

ett led i bevisningen mot den misstänkte. Skulle det förekomma olovligt framställda kopior 

kan dessa komma att bli en del av åtalet. En teknisk undersökning kan vidare styrka att 

eventuella verk också kan ha tillgängliggjorts via någon form av fildelningsprogram. Förutsatt 

att den säkrade bevisningen anses tillräcklig kan härifrån en rättsprocess mot den misstänkte 

fildelaren inledas. 

Ett informationsföreläggande enligt 53 c – 53 g §§ URL kan endast binda en person till 

en IP-adress, men ska inte blandas ihop med att faktiskt binda personen till det aktuella 

brottet. Det är åklagaren som har att bevisa den åtalades skuld i frågan, men här tycks det 

finnas en oenighet i vilka beviskrav som ska tillämpas i ansvarsbedömningen. Vissa 

domstolar tillämpar ett strängare beviskrav än vad som annars är brukligt i brottsmål, andra 

menar att några strängare beviskrav än vanligt inte bör uppställas. 

Detta är tydligt vid en jämförelse mellan Hovrättens dom i fallet rörande fildelning av 

filmen ”Hip Hip Hora!”, där domstolen menade att det måste vara uteslutet att någon annan 

än den åtalade kan ha begått brottet och Tingsrättens uttalande i mål B 1066-06 att ett sådant 

högt beviskrav inte kan uppställas. Eftersom hovrättsmålet aldrig tog sig vidare upp till 

Högsta domstolen fick aldrig detta principiella uttalande någon vidare bekräftelse bortsett från 
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andra underinstanser och har således heller inte erhållit något prejudikatvärde. Detta innebär 

att domstolarna än idag tillämpar olika beviskrav i ansvarsbedömningen. 

 

7.1.2.1 Fildelning – att ladda upp och att ladda ned verk 
Den fildelare vars mål för närvarande väntar på prövningstillstånd hos Högsta domstolen hade 

enligt egen uppgift vidtagit åtgärder vilka innebar att uppladdningshastigheten för de 

skyddade verken varit mycket begränsad. Intrång i upphovsrätten sker redan när verket görs 

tillgängligt för allmänheten. Det finns därmed inte något krav på att någon faktiskt tagit del av 

verket i fråga. I och med detta är en sådan åtgärd i lagens mening betydelselös för skuldfrågan 

i sig. 

Att ställa ned uppladdningshastigheten skulle däremot i teorin kunna vara tillräckligt för 

att en fildelare ska kunna förhindra att tillräcklig bevisning kan erhållas för att kunna inleda 

en rättsprocess. Beroende på i vilken grad uppladdningshastigheten begränsats skulle det 

praktiskt sett vara omöjligt att ladda ned ett helt verk från dennes dator. Bevisningen måste 

som tidigare beskrivits föranleda sannolika skäl för att brott har begåtts. Det är således en 

förutsättning för att en rättighetshavare ska kunna få fram information om vem som äger den 

IP-adress från vilken intrång misstänks ha skett. 

De rättsfall som idag finns att tillgå verkar uteslutande ha föregåtts av bevis i form av att 

hela verk kunnat laddas hem från intrångsgöraren. Visserligen föreskriver lagen att även delar 

av upphovsrättsskyddade verk omfattas av det upphovsrättsliga skyddet men i praktiken 

skulle en bit av exempelvis ett filmverk knappast vara tillräcklig bevisning för att någons 

personliga integritet skulle kunna åsidosättas. 

Enligt propositionen är nedladdning av enbart ett begränsat antal verk inte tillräckligt för 

att ett informationsföreläggande ska kunna utdömas. Detsamma gäller inte uppladdning, det 

vill säga tillgängliggörande av verk. Här räcker det att ett enda verk gjorts tillgängligt för 

allmänheten för att en internetleverantör ska kunna tvingas att släppa ifrån sig personuppgifter 

om en intrångsgörare. Att ett enda verk är tillräckligt för att någon ska dömas för brott mot 

upphovsrätten kan bland annat ses i mål B 1380-05 och RH 2012:27.  

Men även nedladdning, som i rättslig mening är att anse som olovligt framställande av 

kopior, innebär ett brott mot upphovsrätten. Författarna av denna uppsats har  bara funnit ett 

fall där någon dömts för enbart nedladdning av upphovsrättsskyddade verk. Till detta kommer 

att personen i fråga, i objektiv mening, faktiskt gjort sig skyldig till även uppladdning men 

däremot inte ur subjektiv mening. Samtliga fall där brott mot upphovsrättslagen skett genom 

fildelning har varit fall där åtalet gällt både nedladdning och uppladdning av skyddade verk. 

Av det faktum att några fall där det enbart varit fråga om nedladdning inte kunnat finnas kan 

slutsatsen dras att det idag är mycket svårt att tekniskt bevisa nedladdning om det samtidigt 

inte varit fråga om uppladdning. 

 

7.1.2.2 Omfattning och påföljd 
Straffet för brott mot upphovsrättslagen kan i det fall det sker med uppsåt eller av grov 

oaktsamhet föranleda bötesstraff eller fängelse upp till två år. Syftet med straffet är enligt 

propositionen att verka i ett preventivt syfte. Den praktiska tillämpningen har i 

underinstansernas domstolspraxis visat att det bara en del av straffskalan används vid vanliga 

fildelningsbrott. De påföljder som dömts ut i denna typ av brott har i praxis aldrig överstigit 

en villkorlig dom förenad med böter. Den vanlige fildelarens syfte med fildelning är inte och 

har inte i de mål som hittills tagits upp i domstol varit att göra någon ekonomisk vinning. 

Detta faktum har vidare påverkat rättsliga bedömningar om till exempel proportionalitet och 

straffvärde. 
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Det tycks idag inte finnas några tydliga riktlinjer för vilken omfattning av fildelning som 

krävs för att det åtminstone villkorlig dom ska utdömas. Osäkerheten blir än större då det till 

denna dag inte har förekommit något fall som tagit sig ända upp till HD. Ur den praxis som 

utvecklats i underinstanserna kan  viss vägledning, om än opreciserad, utläsas. Hovrätten har 

uttalat sig om att 44 musikaliska verk är att anse som ett begränsat antal verk. I ett annat fall 

menade tingsrätten att 2 880 musikaliska verk inte är att betrakta som ett begränsat antal och 

utdömde därför en villkorlig dom kombinerad med böter. Vad som gäller däremellan är  

fortfarande oklart.  

 

7.1.2.3 Fildelningstekniken en förutsättning för lagens tillämplighet? 
I propositionerna framgår det att tillgängliggörandet av ett verk är tillräckligt för att stor skada 

ska tillbringas en upphovsrättshavare, något som också visat sig i domstolens domar. Det ska 

då sättas i sitt sammanhang att det var via DC++ som filen delades ut. Att säkra motsvarande 

bevis via bittorrent är inte lika lätt. Tekniken som sådan gör att nedladdaren får filen från 10 

om inte ett 100-tal uppladdare. Detta kan jämföras med DC-tekniken där användare laddar 

ned en fil direkt ifrån en annan användare och ofta aktivt måste erbjuda en mängd filer 

tillbaka för andra att ladda ned. Dessa filer går att vidare att bläddra igenom likt en 

innehållsförteckning i en bok. Här är det förhållandevis lätt att binda en enda IP-adress till 

tillgängliggörandet av ett eller flera skyddade verk. Något motsvarande register finns däremot 

inte att tillgå via bittorrenttekniken. Att samla motsvarande bevis i bittorrent kan därför 

likställas med att söka information i en virtuell bikupa. 

Bittorrent-tekniken är en annan typ av teknik vilken inte ger samma möjlighet som 

exempelvis DC++ att få en enkel överblick över vilka filer en viss användare delar med sig 

av. Detta är något som också försvårar bevissäkringen.
251

 Detta är något som återspeglas i den 

rättspraxis som finns på området. Som redogjorts för finns det tillsynes bara tre rättsfall där 

åtalet gäller fildelning genom bittorrent-teknik. Faktumet att det överhuvudtaget finns fall där 

personer fällts för fildelning med hjälp av denna teknik innebär att det bevisligen går att fälla 

någon för denna typ av fildelning. Däremot är det av intresse att titta närmare på hur det 

kommer sig att personerna i fråga kunnat åtalas från första början. 

I mål B 3835-11 rörande en 15-årig pojke, var inte omständigheterna vad som kan anses 

vara de normala. Pojken hade som beskrivits använt en av skolan lånad dator vilken senare 

blivit utsatt för virus. Det var först då en IT-tekniker undersökte datorn som den olagliga 

fildelningen upptäcktes. 

Den man som dömdes för fildelning av ett filmverk i RH 2012:27, hade själv köpt filmen 

i fråga. Förlagan var med andra ord en laglig kopia av filmen. Han hade vidare ett 

användarnamn och inloggningsuppgifter på Pirate Bay’s internetsida från vilket han 

tillgängliggjorde filmen under sitt användarnamn. Mannen låg således bakom det ursprungliga 

tillgängliggörandet av verket och var inte en vanlig ”seeder”. 

Särskilda omständigheter kan även sägas föreligga i RH 2012:26. Den åtalade blev i detta 

fall påkommen av vad verkar vara en ren slump. Personen i fråga befann sig inte i hemmet, 

utan i själva verket hos en vän där han satt husvakt. När en husrannsakan skedde i bostaden 

hade det inte skett med anledning av misstanke mot den nu åtalade, utan för ett brott som 

dennes vän misstänktes för.
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 Vid husrannsakan beslagtogs även den åtalade mannens dator 

där de filmer och det fildelningsprogram som använts upptäcktes. 

Sammanfattat kan sägas att det i alla tre fall där fildelning skett genom bittorrent-teknik 

har förelegat särskilda eller rent slumpmässiga omständigheter, vilka i sin tur möjliggjort ett 

åtal. Möjligheterna att säkra bevisning varierar alltså mellan de olika generationerna av 
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 Tingsrättens domskäl i mål B 2160-12. 
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fildelningsnätverk. Exempelvis varierar möjligheterna att bevisa hur omfattande ett intrång är, 

inte minst då en användare nyttjar en dynamisk IP-adress. Vidare är omfattningen av intrånget 

avgörande för hur allvarligt brottet anses vara och har betydelse för hur hårt ett eventuellt 

straff blir i domstol.  

7.2 Fildelningen och lagen, ett de lege ferenda-resonemang 

7.2.1 Lagens straffvärde 
Historiskt sett har upphovsrätten stärkts i och med dess utveckling. Många länder, inklusive 

Sverige är idag bundna av internationella konventioner och avtal. Även bolagen kämpar 

mycket hårt på alla fronter för att stärka upphovsrätten och stoppa piratkopierandet. Ser man 

på upphovsrättslagen ur ett historiskt perspektiv har lagen skärpts under åren som gått, men 

hur sträng kan lagen bli innan den blir oproportionerlig till brottet? Lagstiftaren vill visa att 

samhället inte tolererar fildelning och gör detta genom straff som ska verka i ett avskräckande 

syfte. Straffen blir då orimligt höga i förhållande till brottets moralvärde. Detta kan 

naturligtvis inte vara bra för opinionen och motståndet är idag hårdare än någonsin med 

Piratpartiets framgångar och den statistik som finns på hur många som idag fildelar. Frågan är 

också hur preventivt straffet egentligen är. Domstolarna har som högsta bötesbelopp dömt ut 

160 dagsböter för mindre fildelningsbrott och villkorlig dom i det fall det rört sig om större 

fildelningsbrott. Det är tydligt att det krävs mer än stränga straff för att skydda upphovsrätten. 

Privatkopiering är något som kan motverka upphovsrättens syfte. Här är gränsen hårfin 

mellan att hålla sig inom reglerna och att begå brott mot upphovsrätten. Det saknas här en 

tydlig moralisk gräns då steget till olaglig fildelning inte är långt ifrån privatkopieringen. Det 

är lättare och ibland den enda möjligheten (pga. inbyggda skydd) att göra en egen kopia av 

lagligt köpt material genom att ladda ned samma material via fildelning. Detta skulle kunna 

ge en moralisk grund att fildela och ett led i att försöka stärka upphovsrätten kan vara att ta 

bort privatkopieringen så som den ser ut idag och endast tillåta kopior för eget bruk med verk 

som är lagligt anförskaffade. 

Angående problematiken med dynamiska IP-adresser kan en lösning vara att lägga över 

än mer ansvar på internetleverantörerna och låta dem sammanställa en samling IP-adresser för 

att vidare kunna kartlägga en fildelare över en längre period och därigenom möjliggöra 

bevisning för ett bättre åtal. 

7.2.2 Lagens räckvidd  
Det har även framgått att även om lagen idag omfattar fildelningstekniker så som bittorrent 

och förmodligen även kommande tekniker, omkullkastar anonymitetstjänsterna det hela med 

att helt enkelt gömma fildelarens adress. 

Så länge det finns möjligheter att vara anonym på Internet kommer det troligtvis också 

vara svårt att stoppa fildelning. Förmodligen kommer det även i framtiden vara tekniken i sig 

som bolagen kommer förlita sig på framför den skrivna lagen. Cinavia är ett sådant skydd och 

är numera är ett tvång för all ny media, DVD-och Bluray-spelare på marknaden. Skulle ett 

sådant skydd även införas i TV-apparater och surroundförstärkare skulle förmodligen 

piratkopiering försvåras avsevärt. Men frågan är hur länge? Den tekniska utveckling som sker 

idag tycks för närvarande vara obegränsad. Detta kan sättas i relation till den 

uppfinningsrikedom som tycks finnas när det kommer till denna typ av brott. 

Rätten att vara anonym kan sägas vara fildelarens grundpelare och kan lagstiftaren 

begränsa denna möjlighet kommer fildelaren att kunna spåras på ett sätt som inte går idag. 

7.2.3 Beviskraven 
Frågan är då vilket beviskrav bör uppställas när tekniken gör allt för att sopa igen spåren. Det 

som skulle kunna tala för att en bevislättnad bör föreligga vid just fildelningsbrott är faktumet 
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att det är ett vanligt förekommande brott där det är mycket svårt att binda en person till en 

viss plats vid en viss tidpunkt. Jämför detta med principen att sådana brott där risken att bli 

påkommen är låg ska beläggas med ett mer kännbart straff. En liknande princip skulle kunna 

tillämpas även ur bevisningssynpunkt, det vill säga att det vid brott där det är särskilt svårt att 

binda en gärningsman inte ska tillämpas beviskrav fullt så höga som att något ska vara ”ställt 

utom rimligt tvivel”.  en även en sådan princip skulle tillämpas på bekostnad av 

rättssäkerheten. Rättssäkerheten är en fundamental förutsättning för allmänhetens förtroende 

till rättväsendet och alla inskränkningar av denna bör därför, i vår mening, i största möjliga 

utsträckning undvikas. När lagstiftaren dessutom förespråkar ett högt straffvärde i förhållande 

till brottet talar detta för ett strängare krav på bevisningen. Ett högt beviskrav förespråkas 

också av domstolen Hip Hip Hora-målet. 

Om fildelning ska dömas strängt för att erhålla ett preventivt syfte blir den dömde 

straffad hårdare än det moraliska straffvärdet för brottet. Den straffade blir alltså ett varnande 

exempel för andra fildelare. Att då tillämpa en bevislättnad för att lättare kunna döma någon 

kan vara förödande för den som domstolen finner skyldig. 

7.2.4 Är upphovsrätten effektiv mot modern fildelning? 
Att upphovsrättslagen verkar verkningslöst mot fildelning kan ha sina orsaker. Historiskt sett 

har piratkopieringen uteslutande skett i form av en fysisk kopia. Fildelningen har tagit 

piratkopieringen till en helt annan nivå och publik. Upphovsrättslagen som den ser ut idag 

saknar medel för att stoppa den tekniska utveckling som piratkopieringen genomgått. 

Upphovsrättslagen behöver i vår mening närma sig vanliga fildelare på ett annat sätt än med 

strängare sanktioner för att få opinionens tillåtelse att utvecklas och för att vidare kunna möta 

fildelningen. 

Ännu finns inget som tyder på ändring. Detta trots att lagen numera omfattar alla tekniska 

varianter. Inte heller verkar lagens praktiska tillämpning återspegla det avskräckande syfte 

som ligger bakom sanktionsmedlen. Frågan vi ställer oss är om inte anonymiteten på Internet 

måste avskaffas för att det faktiskt ska gå att spåra fildelarna. 

En annan lösning kan vara att förändra hela systemet, vilket är det som rikspolisstyrelsen 

idag efterfrågar. Med tanke på hur accepterad fildelning är hos allmänheten idag är det möjligt 

att detta är det enda realistiska medlet för att få bukt med fildelning. Ett exempel på en sådan 

lösning skulle kunna vara ett bötessystem liknande det som finns för fortkörning. Det kräver  

fortfarande att fildelarna kan spåras men det är också möjligt att en sådan syn på fildelning 

skulle avdramatisera hela diskussionen och skulle inte möta samma motstånd som 

genomförandet av bättre kontrollsystem för att upptäcka fildelare. 
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8. Slutsats 
Förutsättningarna för lagen och dess möjligheter att förhindra fildelning verkar vid en första 

blick god. Upphovsrättslagen omfattar alla former av fildelning och det finns ett krav på 

internetleverantörer och leverantörer av anonymitetstjänster att lagra IP-uppgifter i sex 

månader. Men skrapar man på ytan och tittar i förarbeten ser vi en rättspolitisk ambivalens. 

Där nämns kritik från rikspolisstyrelsen som berättar att det är svårt att utreda fildelning. Det 

nämns också att det finns en ovilja för så väl skapare som artister att jaga fildelare av rädsla 

för negativ publicitet. Dessutom skriver lagstiftaren att lagen ska vara sträng nog för att verka 

i ett förebyggande syfte och på så vis visa att samhället inte tolererar fildelning. Detta 

samtidigt som undersökningar i andra förarbeten ger en indikation på att samhället inte delar 

lagstiftarens uppfattning. 

Även rättspraxis pekar på att domstolarna ser på fildelning som ett mindre allvarligt brott 

då påföljden oftast är relativt lindrig med relativt låga dagsböter. Det finns tillsynes en ovilja 

att använda hela straffskalan för fildelningsbrott. Dessutom finns det en oenighet bland 

domstolarna i frågan om vilka krav som ska tillämpas i bevisningen och således råder det en 

brist i förutsägbarhetsprincipen. 

Detta sker samtidigt som det internationellt sett via lokala avtal och direktiv görs 

kraftansträngningar för att stoppa den illegala fildelningen . 

En samlad bedömning ger en rättspolitisk splittrad bild av upphovsrättens 

genomslagskraft mot vanliga fildelare som dessutom ska sättas i proportion till rätten till total 

anonymitet på Internet och den tekniska uppfinningsrikedom som finns på fildelningsområdet. 

Det är således svårt att se en lösning på problemet utan att ge vika på antingen upphovsrättens 

sanktionssystem som den ser ut idag eller integritetsskyddet. 
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