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Ordförklaring och förkortningar 
 

BBS – Bullet board system (Kan liknas med en elektronisk anslagstavla på Internet) 

 

BrB – Brottsbalk (SFS 1962:700) 

 

HD – Högsta domstolen 

 

IPRED – Intellectual property rights enforcement directive 

 

L1U – Riksdagens första lagutskott 

 

MP3 – MPEG-1 (Moving Picture Experts Group) audio layer 3 (Komprimeringsmetod och 

filformat för digitaliserad musik) 

 

NJA – Nytt juridiskt arkiv 

 

Prop – Proposition 

 

RF – Regeringsformen (SFS 1974:152) 

 

SOU – Statens offentliga utredningar 

 

URL – Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk) 
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Sammanfattning 

I ljuset av en upphovsrätt som har till syfte att skapa incitament för nyskapande, innovation 

och tillgå allmänheten med kultur krävs förändring av lagstiftningen på området. Detta för att 

säkerställa de ensamrättigheter, rätt till exemplarframställning samt rätt till tillgängliggörande 

för allmänheten, en upphovsman erhåller till dennes verk. Idag ger förvisso den gällande 

rätten dessa rättigheter skydd. Emellertid bryter många svenskar mot detta skydd och gör 

intrång i den till upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren knutna upphovsrätten. Att en 

förändring är påkallat inom området står klart eftersom ytterst få av dem som gör intrång i 

upphovsrätten åläggs ansvar för gärningen. 

 
Dock finns olika synpunkter på i vilken riktning förändringen ska ske. En stor opposition till 

upphovsrättens gällande lagstiftning som menar att stora delar av den bör ändras för att 

legalisera fildelning. Samtidigt försöker förespråkarna för upphovsrätten hindra utvecklingen 

som innebär att intrång i upphovsrätten sker genom ny restriktivare lagstiftning. 

 

Uppsatsen behandlar de skäl och argument som de båda sidorna framställer. Vidare tar 

uppsatsen upp de olika förändringar och lösningar som skälen och argumenten har utmynnat i.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En grundläggande upphovsrätt finns grundlagsstagad genom regeringsformen och regleras i 

lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Denna rätt medför en uteslutande rätt 

att förfoga över det verk som skyddas enligt lagen. En förfoganderätt som kortfattat innebär 

att rättighetsinnehavaren av upphovsrätten får ensamrätt att framställa exemplar och 

tillgängliggöra verket.  

 

Intrång i den upphovsrätt som tillhör rättighetsinnehavaren till litterära och konstnärliga verk 

sker idag genom tillgängliggörande och exemplarframställning på ett annorlunda sätt än vad 

den gjorde när denna rätt skulle säkerställas en upphovsman genom lag. Genom Internets 

uppkomst och spridning har möjligheterna till intrång, som förvisso fanns tidigare, exploderat.  

2006 uppskattades antalet personer som någon gång gjort intrång genom användning av 

fildelningsprogram till 1,3 miljoner människor,1 alla i strid med gällande rätt med 

straffsanktioner som sträcker sig mellan böter till fängelse i upp till två år. 

 

Fildelningen har rotat sig djupt i samhället, samtidigt som det är ett lagbrott. På grund av det 

har politiska initiativ tagits för att legalisera förfarandet genom skapandet av piratpartiet som 

nyligen valdes in till Europaparlamentet. Mot sig har de förespråkare som vill värna om den 

upphovsrätt som finns stadgad idag. Frågan engagerar många där det på den ena sidan 

framstår som en självklarhet att fildelning borde vara legitimt samtidigt som motståndarna 

står fast vid nuvarande lagstiftning lika starkt.  

 

Klart står att tiotusentals svenskar begår brott genom fildelning varje dag utan att 

rättsväsendet kan stoppa dem på ett effektivt sätt med gällande lagstiftning. 

 

 

 

 

                                                 
1 Statistik från SCB. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____187176.aspx hämtad den 6 oktober 2009 15:36. 
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1.2 Problemformulering 

Hur ser konflikten mellan upphovsrätt och fildelning ut? 

Föranleder denna konflikt att ändringar bör ske i den gällande rätten inom upphovsrätt? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Uppsatsen syftar till att i första hand utreda hur de upphovsrättsliga begrepp som finns inom 

fildelningen hittills är tolkade av domstolarna och hur de ska klassificeras juridiskt. Med den 

bakgrunden syftar uppsatsen att rättspolitiskt pröva de argument som förespråkarna från de 

olika sidorna framställer. Uppsatsen syftar i ett sista skede till att utreda hur gällande rätt inom 

upphovsrätten bör formas efter det ovanstående. 

1.4 Avgränsningar 

Gällande fildelningsmetoder kommer endast torrent-tekniken att beröras. Vidare kommer inte 

kommersiell fildelning gällande dess legitimitet att täckas på grund av att det i 

samhällsdebatten är få förespråkare för det. Även om fildelning kan och också sker globalt 

kommer endast svensk rätt att beröras eftersom det är för denna som anspråk görs på 

förändring. 

1.5 Metod 

Lagar, propositioner, statliga utredningar, doktrin och rättspraxis ska granskas för att påvisa 

vad den gällande rätten inom fildelning av upphovsrättligt skyddat material som finns idag 

vilar på för grunder.   

Dessa normer och värderingar som grundar argumenten för den gällande rätten kommer sedan 

att prövas emot motargument. 

Beträffande fildelning som handling kommer denna att brytas ned i delar för att varje 

fildelningsmetod ska ställas mot rättsdogmatiken genom juridisk klassificering.  

1.6 Disposition 

Förutom denna inledande del kommer uppsatsen i nästa del att inleda med beskrivning av den 

gällande rätt som råder inom fildelning och upphovsrätten.  

I del tre kommer aktörerna att skildras för att sedermera i del fyra beröra fildelningens teknik. 

Del fem ämnar skildra debatten utifrån de argument som framförs för lösningen. Den 

avslutande delen av uppsatsen kommer att utmynna i en analys utifrån det ovannämnda med 

resultat utifrån problemformuleringen.  
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2 Gällande rätt 

2.1 Inledning till upphovsrätten  

 

I slutet av 90-talet beslöt den svenska regeringen att bredband skulle vara tillgängligt för alla 

svenskar och har sedan starten på projektet avsatt över fyra miljarder kronor. Förvisso finns 

det fortfarande en del svenskar som ännu inte har tillgång till bredband men storsatsningen 

har inneburit att Sverige ligger i topp bland världens mest utvecklade IT-länder med 

topplaceringar inom tillgänglighet2, pris3 och hastighet4 gällande bredband. Utvecklingen 

skedde snabbt, plötsligt fick nästan varje svensk en höghastighetsanslutning i hemmet vilket 

innebar en möjlighet att filer kunde överföras mellan hemmen snabbt med en teknik som 

stegvis gjorde det enklare och enklare. Från ett fildelningsförfarande som innebar att disketter 

och CD-skivor fysiskt förflyttades mellan hemmen kom nätverk och en förenkling som 

innebar en tillgänglighet för svenskar med en bredbandsuppkoppling, som staten precis försett 

alla med.  

 

Upphovsrättslagen som ska skydda upphovsmännen mot fildelning kom 1960, långt innan 

fildelningen var ett problem eller existerade i den utbredning som finns idag. Det är heller inte 

ett särskilt ovanligt förekommande problem att tekniken springer ifrån den offentligt rättsliga 

handläggningen och i synnerhet lagstiftningen. Inte förrän 2005 kom lagändringen5 som 

tydligt och omfattande medförde att ett brott mot upphovsrättslagen begicks när fildelning 

sker i den bemärkelse som den förekommer idag. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 World Telecommunication/ICT Indicators Database 2009 (13th Edition). 
http://www.sbs.ox.ac.uk/newsandevents/Documents/BQS%202009%20final.pdf hämtad 19 oktober 2009 10:36.  
3 Statistik från OECD. http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_34225_38446855_1_1_1_1,00.html -
Hämtad den 19 oktober 2009 10:35. 
4 Undersökning på uppdrag av Cisco Systems. 
http://www.sbs.ox.ac.uk/newsandevents/Documents/Broadband%20Quality%20Study%202009%20Appendix.p
df - Hämtad den 19 oktober 2009 10:16. 
5 SFS 2005:359. 
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2.2 Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ger som tidigare nämnt 

upphovsmannen en uteslutande ensamrätt att förfoga över sitt verk. Lagen omfattar de verk 

som enligt dess första paragraf anger och mer därutöver. Verk är enligt ordalydelsen 

skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller 

sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk, alster av byggnadskonst och den sista punkten i 

uppräkning tar med ”verk som har kommit till uttryck på något annat sätt”. Det finns således 

tämligen många olika saker som kan tänkas utgöra verk, även om verket inte ”litterärt” i den 

litterära bemärkelsen.6 Verket måste emellertid vara skapat av någon enligt 1 § URL och med 

detta inskränks möjligheterna i viss mån för ett mekaniskt skapande. Det ska uppnå en viss 

höjd av ”självständighet och originalitet”7, originaliteten uttrycks även ofta som ”en 

upphovsmans egna intellektuella skapelse”. Det är i detta uttryck som dubbelskapandekriteriet 

härstammar ifrån som innebär att det praktiskt ska vara uteslutande möjligt att två av varandra 

oberoende personer ska kunna skapa två verk som av varandra är nära överensstämmande.8 I 

doktrinen och även i domstolarna talas det här om en ”verkshöjd” som inbegriper 

självständighet och originalitet men omfattar dock en vidare bedömning. Har objektet dock 

uppnått verkshöjd är det att anse som ett verk som erhåller upphovsrättsligt skydd enligt 

upphovsrättslagen och höjden utgörs av skillnaden av vad allt som tidigare skapats och allt 

som kommer att skapas i framtiden där det i det enskilda fallet9 får avgöras hur stor skillnaden 

får vara.10 

 

Upphovsrätten är giltig och ger enligt 4 kap. 43 § URL upphovsmannen skydd i sjuttio år efter 

att upphovsmannen avlidit. 

 

2.2.1 Den ekonomiska rättigheten 

Det upphovsrättsliga skyddet inträder alltså för en upphovsman när densamme skapat ett verk 

som kan anses omfattas av en av de i 1 § URL uppräknade punkterna och därutöver uppnått 

verkshöjd. Skyddet som upphovsmannen erhåller är en ensamrätt att förfoga över sitt verk, 

ensamrätten utesluter således andra från att utnyttja verket såtillvida det inte sker med 
                                                 
6 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren – Immaterialrätt s. 40. 
7 Prop 1960:17 s. 379. 
8 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren – Immaterialrätt s. 43. 
9 Se vidare härom NJA 2002 s. 597, NJA 1921 s. 579, NJA 2002 s. 178. 
10 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren – Immaterialrätt s. 45. 
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upphovsmannens medgivande. Denna förfoganderätt innebär rätten att tillgängliggöra verket 

för allmänheten och exemplarframställning och finns stipulerad i 1 kap 2 § URL.  

 

2 § 

Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, 

uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det 

och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat 

skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i 

annan teknik. 

  Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig 

eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller 

med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis. 

 

2.2.1.1 Exemplarframställning 

Rätten till exemplarframställning är till synes självklar och naturlig, det även gällande 

begreppet exemplarframställning som det nämns i lagtexten. Lagtexten och begreppet som 

sådant är dock än en gång åsyftat för en upphovsrätt innan Internet och den nya tekniken. 

Problem uppstår när det ska avgöras när och var ett exemplar faktiskt har framställts under en 

fildelningsprocess.11 Således har det även här gjorts lagändring12 för att klargöra rättsläget13 

genom tillägget i 2 § 2 st URL ”direkt indirekt samt tillfällig eller permanent[…] oavsett i 

vilken form eller med vilken metod […] om den sker helt eller delvis.” Genom detta tillägg 

omfattas exemplar av ett verk som uppstår som temporära exemplar som försvinner direkt 

efter det skapats för att kunna visas på till exempel en bildskärm med förbehåll för kopior som 

skapats från verk i strid med 2 §, det vill säga verk som upphovsmannen ej lämnat samtycke 

därtill.14 Detta hör till fixeringsbegreppet som innebär att ett verk måste fixeras i form för att 

innebära mångfaldigande och därmed exemplarframställning. Om ett musikaliskt verk i form 

av noter skrivs ut på ett papper eller kopieras i en kopiator har detta fixerats och därmed har 

ett exemplar framställts, på samma sätt framställs ett exemplar om en datorfil, innehållande 

noterna eller den tekniska beskrivningen för hur dator ska spela verket, skickas till en annan 

dator. Däremot framställs inget exemplar om ett papper med noter skickas med posten till en 

                                                 
11 Prop. 2004/05:110 s. 377. 
12 SFS 2005:359. 
13 Prop. 1996/97:111 s. 32 och bet. 1997/87:LU2 s. 6. 
14 2kap. 11 a § URL (jmf prop 2004/05:110 s. 380). 
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annan person enär det då inte fixerats i någon form.15 Emellertid finns utrymme för viss 

begränsning i hur flyktigt ett verk kan vara i den fixerade formen för att anses som exemplar. 

I datorsystem där verk behandlas uppstår ett stort antal verk och kopior ett flertal gånger och 

existerar endast en tämligen kort tidsintervall för att senare skapas lika många gånger igen på 

ett annat ställe. Uttalanden i propositioner och statliga utredningar är knappast klarläggande 

gällande vilka verk som anses tillräckligt flyktiga för att inte utgöra exemplar.16 

 

Ensamrätten till exemplarframställning är annars tämligen vid, den gäller såväl i befintlig, 

som ändrad form, bearbetad och översatt form, något som tagits upp redan i lagtexten för att 

säkerställa skyddet för en stark upphovsrätt. Skyddet för exemplarframställning är en av de 

ekonomiska rättigheterna upphovsmannen erhåller för sitt verk ända ut till gränsen där ett 

liknande verk har sådan särprägel att det är tillräckligt självständigt att anse som ett eget verk 

och därmed egen verkshöjd i sig självt. Vidare innebär ensamrätten till den ekonomiska 

upphovsrätten att en innehavare av äganderätt till ett exemplar av ett verk inte har rätt att göra 

nya exemplar av verket eftersom detta inskränker den ensamrätt till exemplarframställning 

upphovsmannen har.17 

 

2.2.1.2 Tillgängliggörande  

Den andra delen av upphovsmannens ensamrätt innebär en rätt att göra det tillgängligt för 

allmänheten som regleras i 2 § 3 st URL. Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten 

omfattar;  

a) Överföringsrätt – Rätten att överföra verket till allmänheten (punkt 1 nedan) 

b) Framföranderätt – Rätten att framföra verket offentligt (punkt 2 nedan) 

c) Visningsrätt – Rätten att visa verket offentligt (punkt 3 nedan) 

 

2 § 3 st 

Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall: 

1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på 

trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en 

annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till 

                                                 
15 Lindberg, Westman – Praktisk IT-rätt s. 252. 
16 SOU 1985:51 s. 57. 
17 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren – Immaterialrätt s. 57. 
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allmänheten innefattar överföring som sker på sådant sätt att enskilda 

kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva 

väljer. 

2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast 

sådana fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan 

användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där 

allmänheten kan ta del av verket. 

3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning innefattar 

endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt för 

allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats 

som den där allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt 

hjälpmedel används är det istället offentligt framförande. 

4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning 

eller annars sprids till allmänheten. 

Med överföring till allmänheten och offentligt framförande jämställs överföringar och 

framföranden som i förvärvsverksamhet anordnas till eller inför en större sluten krets.  

 

2.2.1.2.1 Överföring till allmänheten 

Det är genom lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 200518 som denna punktlista infördes 

och begreppet ”överföring” tillkom utöver klargörande i lagtext om vad de olika begreppen 

innebär. Innan lagändringen omfattade upphovsrätten endast ett skydd för spridning av 

upphovsmannens verk, att till någon annan än rättighetsinnehavaren tillhandahålla 

upphovsrättsligtskyddat material. Däremot innebar det inte ett tillgängliggörande för 

mottagaren av det skyddade verket. Lagändringen var i stora delar en implementering av 

direktiv 2001/29/EG19 och det var direktivets mening gällande överföring (”communication to 

the public”) att detta begrepp skulle vara teknikneutralt och omfatta nuvarande och framtida 

tekniska förfaranden, oavsett form.20 

 

Begreppet beskrivs ingående i lagtexten, men det föranleder inte att tolkningsfrågor och 

gränsdragningar likväl kan uppstå. På samma sätt kan de olika punkterna samtidigt gå in i 

varandra. Om till exempel en sändning direktsänds på TV är det förfarandet att anse som 
                                                 
18 SFS 2005:389. 
19 Prop 2005:110 s. 1. 
20 Ibid. s. 69. 
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överföring till allmänheten gällande sändningen, emellertid kan denna sändning samtidigt 

visas för en större publik i en biosalong eller dukar på torg. Denna visning är för publiken inte 

att anse som en överföring utan som ett offentligt framförande.21 

 

2.2.1.2.2 Offentligt framförande 

Lagändringen 2005 medförde ändringar även för de offentliga framförandena. Ett offentligt 

framförande sker numera endast när det görs tillgängligt för allmänheten utan användning av 

tekniska hjälpmedel på en plats där allmänheten kan ta del av det. Ett offentligt framförande 

är som ovan nämnt när ett verk visas i en biosalong eller när en artist framför ett musikaliskt 

stycke på en scen. Skillnaden som lagändringen medförde för de offentliga framförandena är 

att många förfaranden som tidigare hade inneburit ett offentligt framförande efter 

lagändringen istället innebär en överföring till allmänheten. De fallen som här åsyftas är verk 

som återgavs över tråd eller kabel, tidigare hörde de till framförande medan ett offentligt 

framförande nu endast kan åstadkommas om det visas där allmänheten kan ta del av verket.22  

 

2.2.1.2.3 Offentlig visning 

Den största skillnaden mellan offentlig visning och offentligt framförande är att för att en 

offentlig visning ska föreligga krävs att verket framställs i exemplarform. Det vill säga att om 

en tavla som är på utställning sker en offentlig visning. Om denna utställning samtidigt filmas 

och sänds i TV med tavlan synlig sker en överföring till allmänheten i TV-nätet. Ett verk som 

visas på en dator kan förvisso anses vara en visning, eftersom verket finns lagrat på datorn i 

exemplarform. Emellertid har verket tillgängliggjorts med hjälp av tekniska hjälpmedel och 

sålunda är verket överfört till den personen som upplever verket. Ges allmänheten tillträde till 

det som visas på skärmen sker ett offentligt framförande och inte visning.23 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren – Immaterialrätt s. 64. 
22 Ibid. 
23 Ibid. s. 65 Mer härom under avsnitt 2.7.1. 
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2.2.2 Den Ideella rättigheten 

 
Utöver det ekonomiska skyddet en upphovsman får genom ensamrätten till 

exemplarframställning och tillgängliggörande erhåller upphovsmannen även en ideell 

rättighet som stadgas i 2 kap 3 § URL. I motiven till upphovsrättslagen uttalas att det gällande 

skapade är en form för mänsklig aktivitet där en del av resultatet är upphovsmannens 

personlighet, upphovsmannens andliga upplevelser och erfarenheter. Därför uppkommer ett 

känslomässigt samband mellan upphovsmannen och dennes verk. ”Dessa upphovsmän äro 

därför på ett helt annat sätt än andra producenter känsliga för vad som händer med ’deras 

andes barn’”.24 En ideell rättighet krävdes för att tillgodose kravet på sambandet mellan 

upphovsmannen och dess ”andes barn” så det inte fördärvades. Den ideella rätten består av 

två delar. För det första har upphovsmannen rätt att bli angiven med sitt namn eller 

pseudonym på det sätt som god sed kan utkräva när upphovsmannens verk tillgängliggörs 

alternativt exemplar av verket framställs. För det andra har upphovsmannen rätt till att verket 

som han eller hon skapat inte förändras på ett sätt som innebär en kränkning för 

upphovsmannens egenart eller konstnärliga anseende.  

 

Den rätt som innebär att bli angiven enligt god sed medför inte enbart en ideell sida, utan är i 

viss mån även ekonomisk. Genom rätt att bli angiven kan marknadsföring av 

upphovsmannens verk inte ske som eget verk av någon annan än upphovsmannen utöver det 

faktum att upphovsmannens ”barn” ansluts till dennes förälder. I vilken form eller hur 

upphovsmannen ska angivas är dock inte fastställt, det vanligaste är att branschsedvanorna får 

sätta normerna.25  

 

Vad som är att anse som kränkande för upphovsmannens egenart eller konstnärliga anseende 

behöver inte som uttrycket antyder vara nedsättande eller ärekränkande i den vanliga 

bemärkelsen som finns inom bland annat tryckfrihetsförordningen eller brottsbalkens 5 kap 

om ärekränkningar. Det är inte upphovsmannens ära som upphovsrättslagen syftar till att 

skydda. Ändringar som till och med kan anses höja upphovsmannens sociala uppskattning och 

verk kan utgöra intrång i upphovsmannens ideella rätt genom kränkning.26 Det som enligt ett 

uttalande från lagutskottet ska ligga till grund för huruvida en upphovsmans ideella rätt har 

                                                 
24 SOU 1956:25 s. 85. 
25 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren – Immaterialrätt s. 76.  Se mer härom i NJA 1996 s. 356, NJA 1974 s. 94, 
NJA 1993 s. 263. 
26 Ibid. s. 77. 
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kränkts genom ändringar i verket är inte upphovsmannens egna uppfattning av kränkningen.27 

Emellertid har HD justerat denna uppfattning något genom praxis där upphovsmannens åsikt 

har givits viss vikt i bedömningen.28 

 

2.3 Begränsningar av förfoganderätten 

Den ensamrätt en upphovsman erhåller med sitt verk som grund är emellertid inte absolut. De 

inskränkningar som finns i den ekonomiska upphovsrätten är utformade så de befriar en 

utnyttjare från samtycke från upphovsmannen i förväg. De flesta begränsningar som ges av 

upphovsrättslagen gällande en upphovsmans förfoganderätt över sitt verk är specificerade i 

lagen under självständiga paragrafer. Exempel på inskränkningar är rätt att framställa 

exemplar för undervisningsändamål, till personer med funktionshinder, och rätt till 

framställning och spridning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek. 

 

2.3.1 Offentligt  

Överföringar, framföranden och visningar sker till exempel endast om de är offentliga 

överföringar, framföranden och visningar. Rekvisitet att tillgängliggörandena ska vara 

offentliga medför att en viss begränsning och gränsdragningsfråga uppstår. Frågan om var 

gränsen för offentligt dras uppstår eftersom det i motiven inte ämnades att gränsen skulle 

klargöras gällande offentlighetsbegreppet. Enkla riktlinjer lämnades istället för att lägga 

bedömningen i domstolarnas händer. Alla framförfaranden som inte äger rum inför helt slutna 

kretsar var att bedöma som offentliga.29 Övriga fall anses således inte som offentliggjorda och 

inte heller utgivna. Begreppet offentligt bestäms negativt utifrån vad som är att anse som en 

helt sluten krets. Bedömningen landar ofta i huruvida envar har möjlighet att tillbereda sig 

visningen, framförfarandet eller överföringen. Att det praktiskt taget endast är en eller ett fåtal 

som tillgodogör sig av verket när det teoretiskt är möjligt för samtliga har ingen betydelse för 

huruvida det är att anse som offentligt eller inte.30  

 

Vad som anses som offentligt beror också på vilken rätt det är som skyddas. Spridningsrätten 

som har till uppgift att skydda upphovsmannens rätt att sälja, utlåna eller på andra sätt sprida 
                                                 
27 L1U 1960:41 s. 40. 
28 NJA 1975 s. 679, NJA 1979 s. 352. 
29 L1U 1960:41 s. 37 ff. 
Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren – Immaterialrätt s. 66 – Se vidare om begreppet; NJA 1967 s. 150, NJA 
1986 s. 702 samt nedan avsnitt 2.7.2. 
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verket har en striktare bedömning gällande vad som anses som ”allmänheten”. Det räcker här 

med att en person utanför den närmaste vän och familjekretsen bereds besittning till ett 

exemplar av verket för att det ska anses som en offentlig spridning.31 Framföranden anses 

emellertid inte offentliga endast på grundval av att en person upplevt framförandet om 

möjligheten för fler personer att uppleva det inte tillberetts. Gällande framföranden har i 

lagmotiven angetts att 20 till 50 personer är att anse som en större krets om det sker i 

förvärvsverksamhet samtidigt som även dessa fall är föremål för domstolens bedömning.32  

 

2.3.2 Privat bruk 

En av de större inskränkningarna som existera i upphovsrätten är den som sker gällande 

upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning. Genom 12 § URL har ”Var och en” 

för privat bruk rätt att framställa exemplar. Förvisso är rätten begränsad till ”ett eller några få 

exemplar av offentliggjorda verk” men alltjämt en exemplarframställningsrätt för samtliga så 

länge rekvisiten uppfylls.  

 

Exemplaret som framställs får endast användas för privat bruk, varigenom all kommersiell 

verksamhet direkt utesluts. Vidare är det inte tillåtet att låta utomstående framställa 

exemplaren oavhängigt om framställningen sker för privat bruk. Det sista stycket i paragrafen 

tillkom efter lagändringen 1 juni 2005 och medförde en effektivare lagstiftning mot bland 

annat fildelning. Alla exemplar av verk som kopierats eller skapats i strid med 

upphovsmannens rätt till exemplarframställning och tillgängliggörande kan lagligen inte 

utgöra en förlaga för exemplarframställning till privat bruk.33  

 

2.3.3 Tillfälliga exemplar 

I direktivet som skulle implementeras i den svenska upphovsrätten lämnades under artikel 5 

en inskränkning i upphovsmannens rätt till exemplarframställning. Efter implementeringen 

fick artikeln sitt uttryck i lagens 11 a § där det föreskrivs om tillfälliga exemplar. Paragrafen 

och direktivet tar sikte på exemplar som framställs i datorer under sådana förutsättningar som 

tidigare nämnts34, exemplar som existerar under en väldigt kort tidsintervall. Dessa exemplar 

                                                 
31 Lindberg, Westman – Praktisk IT-rätt s. 259. 
32 Ibid. s 256 Jfr även NJA 1988 s. 715 samt nämnda rättsfall i not 25. 
33 Prop 2004/05:110 s. 1. 
34 Se avsnitt 2.2.1.1. 
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som måste skapas, eller som skapas för att underlätta ”laglig användning”35 alternativt ”en 

överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand” undantas sålunda genom 11 a § 

URL. Den svenska lagstiftningen gick här längre än direktivet genom att i själva paragrafen 

förtydliga vad som åsyftades med laglig användning, nämligen de fall då samtycke från 

upphovsmannen har lämnats för användning eller annan användning som inte strider mot 2 § 

URL. Vidare förklaras i paragrafen att exemplaret inte får ha självständig ekonomisk 

betydelse trots att det i direktivet endast uttrycktes att exemplaret inte bör ha ett självständigt 

ekonomiskt värde.36 

 

2.4 Sanktioner 

Den som bryter mot upphovsrätten bedöms inom specialstraffrätten. Upphovsrättsbrott 

regleras i upphovsrättslagens sjunde kapitel där de huvudsakliga bestämmelserna återfinns i 7 

kap. 53 § URL.  

 

53 § 

Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, som 

innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten […], 

döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse 

i högst 2 år. 

 

Det som först bör märkas i paragrafen är att det är vem som helst som kan begå brottet givet 

genom lokutionen ”Den som”. Vidare måste personen vidta en åtgärd beträffande ett litterärt 

eller konstnärligt verk vilket syftar till att endast omfatta de typer av verk som 1 kap 1 § URL 

stipulerar som verk. Det är även en åtgärd som ska vidtas. Det lagstiftaren här vill klarlägga 

är att en aktiv handling måste vidtas, och således torde inte underlåtenhet som annars 

fullbordar ett brott mot upphovsrätten falla under paragrafens tillämpningsområde. Åtgärden 

som vidtas ska dessutom innebära ett intrång i den till verkens knutna upphovsrätt vilket 

syftar till att en klassisk straffrättslig kausalitet måste kunna fastställas mellan den aktiva 

handlingen och intrånget i upphovsrätten. Den vidtagna åtgärden ska förutom att den innebär 

ett intrång i den till verket knutna upphovsrätten också ske uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet. 

                                                 
35 Direktiv 2001/29/EC artikel 5. 
36 Ibid. punkt 33. 
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En av de åtgärder som företagits för att stärka upphovsrättens skydd är att sanktioner för 

försök och förberedelser har lagts till i det sista stycket i 7 kap. 53 § URL. Detta skedde 

genom en lagändring.37 Det faktum att fängelse är föreskrivet för brott mot upphovsrättslagen 

medför även att medverkan till sådana brott även kan komma att ådömas enligt vad som är 

föreskrivet i 23 kap 4 § BrB.  

 

2.5 Upphovsrättens överlåtande 

Alla dessa skydd och rättigheter som en upphovsman tillerkänns genom upphovsrättslagen är 

tämligen meningslösa om upphovsmannens verk inte åtnjuts av allmänheten. Om ingen annan 

än upphovsrättsmannen får framställa exemplar och ingen annan får tillgängliggöra verket kan 

upphovsmannen inte tillgodogöra sig ekonomiskt av sina verk. Upphovsmannen har därför en 

rätt att överlåta sin upphovsrätt till andra som då inträder som rättighetsinnehavare av 

upphovsrätt med samma verkan som upphovsmannen med stöd av 3 kap 27 § URL. Genom 

att upplåta rätten kan rättighetsinnehavarna framställa exemplar och/eller tillgängliggöra dessa 

för allmänheten mot ersättning. Förhållandet mellan rättighetsinnehavare och upphovsmän 

styrs genom det enskilda avtalet eftersom upphovsrättslagen är dispositiv gällande denna del. 

Emellertid kan den ideella rätten aldrig överlåtas eller upplåtas enligt 3 kap. 27 § URL. Den 

kan dock efterges varigenom upphovsmannen i det enskilda avtalet accepterar att inte åberopa 

sin ideella rätt.  

 

Genom upplåtelsen ger upphovsmannen en rättighetsinnehavare en licens att utöva de 

förfoganderätter upphovsmannen har under angivna former och eller tidsintervaller. Ett 

skivbolag kan till exempel förvärva rätten att framställa exemplar av ett musikaliskt verk 

under två år och sedermera sälja exemplaren till allmänheten.38 Den upplåtna upphovsrätten 

kan emellertid inte överlåtas vidare av rättighetsinnehavaren om inte även detta medtagits i 

det enskilda avtalet, med undantaget för överlåtelse av rörelse eller del därav.39 Eftersom 

nästintill alla upphovsrättslagens regler om avtal är dispositiva har rättighetsinnehavare och 

upphovsmän en tämligen stor frihet att avtal deras inbördes förhållande. Den enda spärren 

                                                 
37 Prop 1981/82:152 s. 22. 
38 Det är emellertid viktigt att hålla isär upphovsrättsliga och äganderättsliga förvärv. En förvärvare av ett 
musikaliskt exemplar, eller en tavla i original har förvisso rätten att kassera eller till och med förstöra 
exemplaret, men förvärvaren har trots sitt köp inte rätt att kopiera verket ens för privat bruk såtillvida det inte är 
offentliggjort och sker i enlighet med 2 kap. 12 § URL. 
39 3 kap 28 § URL samt prop 1960:17 s. 173 ff. 
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som fanns var tidigare 3 kap. 29 § URL som innehöll möjlighet till jämkning vid avtal som 

ansågs strida mot god sed. Istället är att numera 36 § AvtL är tillämplig.40 

 

2.6 IPRED 

IPRED-direktivet41 blev del av den gällande rätten inom upphovsrätten den 1 april 2009 och 

innebar tillägg i 7 kap. URL.42 Tilläggen baserades på EU-direktivet 2004/48/EG av den 29 

april 2004 och innebär i korthet en rätt för såväl upphovsmän som rättighetsinnehavare att 

begära informationsföreläggande när intrång i ensamrätten med sannolika skäl har vidtagits. 

Informationsföreläggande som lämnas av domstol ger upphovsmannen eller 

rättighetsinnehavaren en rätt att begära ut information om vem det är som gjort intrånget av 

Internetleverantören som är den enda som innehar den informationen. Med informationen om 

vem som begått intrånget kan rättighetsinnehavaren eller upphovsmannen sedan söka 

stämning för intrånget enligt 7 kap. 53 § URL. 

 

2.7 Fildelningens rättsfall 

Den gren av upphovsrätt som fildelning hänför sig till har inte blivit särskilt prövad i mer än 

Tingsrätt, och de domarna är få till antalet. Domstolarna har tämligen snabbt klassificerat vad 

de olika förfarandena rörande fildelning har för juridisk innebörd samt anpassat de vedertagna 

begreppen för att stämma in på fildelning såsom fenomen. Ett par domar finns emellertid som 

ställer de beprövade begreppen exemplarframställning och tillgängliggörande på sin spets när 

de ska acklimatiseras till den nya tekniken som fildelning innebär.  

 

2.7.1 MP3-Fallet43 

Den åtalade, Tommy, hade under en längre tid haft en hemsida på Internet med länkar till 

ljudfiler, så kallade mp3-filer, som är en komprimerad form av ett musikverk för att de lättare 

och snabbare ska kunna spridas. Filerna hade inte fysiskt befunnits sig på den server som 

Tommy hade rådighet över. Han hade endast genom anvisningar med hjälp av länkar talat om 

                                                 
40 Prop 1996/97:129. 
41 Intellectual Property Rights Enforcement Directive. 
42 SFS 2009:109. 
43 NJA 2000 s. 292. 
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var sådana filer fanns. Frågan var om Tommy gjort sig skyldig till spridning, 

exemplarframställning, och tillgängliggörande av de upphovsrättsligt skyddade verken. 

 

Tingsrätten menade att det förfarande den åtalade gjort inte kan innefatta spridning, eftersom 

ingen medverkan från den åtalades sidas krävdes för att verken skulle laddas ner, genom 

användning av den åtalades länkar. Vidare gav tingsrätten åklagaren en tillrättavisning i 

domen när de påpekar att ansvar för medhjälp till spridning skulle kunna uppkomma, men på 

grund av att åklagaren inte i sin gärningsbeskrivning inkluderat något som kan uppfattas av 

tingsrätten som medhjälp kan tingsrätten inte pröva den frågan. 

 

Inte heller tog tingsrätten upp frågan om huruvida förfarandet har inneburit 

exemplarframställning eller tillgängliggörande eftersom det inte visats eller ens påståtts att 

den åtalade hade fört över filer till mp3-format eller haft dessa disponibla på det utrymme han 

hade rådighet över. 

 

Hovrätten menade, precis som tingsrätten, att spridning inte kan anses ha skett. Åklagaren 

ändrade även sin gärningsbeskrivning för att hovrätten skulle ta upp frågan om medhjälp till 

spridning. Hovrätten yttrade att det är möjligt att ansvar för detta skulle kunna ådömas, men 

att det inte var visat att den som faktiskt lagt ut verken hade begått ett brott mot Sveriges 

lagar. Detsamma gäller medverkan till exemplarframställning enär det inte var visat att de 

som laddat hem verken inte gjort det för eget bruk som är tillåtet enligt upphovsrättslagen. 

 

Högsta domstolen hade, efter ännu en ändring av gärningsbeskrivningen, att ta ställning till 

huruvida den åtalade hade gjort verken tillgängliga för allmänheten eller medverkat därtill. De 

menade att den åtalades förfarande hade inneburit att vem som helst med erforderlig 

datorutrustning genom att klicka på de länkar som funnits omedelbart fått tillgång till verket 

men eftersom den åtalade inte hade förfogande eller rådighet över verken måste det aktuella 

tillgängliggörandet bedömas som offentligt framförande och motiverar även detta bedömande 

med hänsyn till inom straffrätten rådande legalitetsprincip.  
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2.7.2 BBS-Fallet44
  

Den åtalade, Lars, har som ägare och systemoperatör för en BBS45 tagit emot och behållit 

program på sin BBS för att sedan låta betalande användare ta del av materialet. 

 

Lars har uppgett att syftet med BBS:en var att denna skulle fungera dels som en elektronisk 

brevlåda för meddelanden dels som ett lager för datorprogram som förvisso hade 

upphovsrättsligt skydd, men där rättighetsinnehavaren tillåter tillgängliggörande och 

exemplarframställning. Som systemoperatör har Lars kategoriserat programmen och sökt i 

dessa efter virus. Om Lars misstänkte att filerna var upphovsrättsligt skyddade utan att 

samtycke till exemplarframställning och tillgängliggörande hade givits kategoriserades dessa 

in i en katalog där endast en viss typ av användare hade tillgång till dem.   

 

Tingsrättens bedömning är att Lars inte gjort sig skyldig till framställning av exemplar när 

dessa laddats upp på hans BBS eftersom han inte vidtagit någon åtgärd men han döms för 

olovlig uthyrning.  

 

Hovrätten tydliggör tingsrättens bedömning av exemplarframställning med sitt uttalande att 

det vid ”Den normala användningen av en BBS innebär att det måste finnas möjligheter för 

användarna att ladda in meddelanden och nyss nämnda slag av program. Någon möjlighet 

för systemoperatören, i detta fall Lars, att på annat sätt än genom ett förbud hindra att det 

också laddades in program som var skyddade och där själva inladdningen sålunda kunde 

utgöra en otillåten exemplarframställning är med hänsyn till den angivna inriktningen av 

verksamheten svår att tänka sig.” 

Hovrätten gör även ett relevant ställningstagande huruvida det kan vara möjligt att Lars begått 

brott genom åtgärden att ställa sin utrustning till förfogande och därigenom göra det möjligt 

att ta emot datorprogram i en BBS. Detta i förhållande till att han inte omedelbart raderade 

inkomna program kunde inte enligt hovrätten föranleda ansvar som medgärningsman. 

Hovrätten ogillade åtalet eftersom de inte fann att den krets som programmen gjorts 

tillgängliga för är att anse som allmänheten. 

 

Riksåklagaren ändrar åtalsbeskrivningen till sista instans och menar att Lars i alla fall 
                                                 
44 NJA 1996 s. 79. 
45 Bulletin Board System kan jämställas med en elektronisk anslagstavla där meddelanden och filer kan kopplas 
till anslagstavlan. 
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har gjort programmen tillgängliga för allmänheten, utan upphovsmännens eller deras 

rättighetshavares samtycke, genom att göra det möjligt för andra personer att efter 

uppkoppling till BBS:en via det allmänna telenätet framställa egna exemplar av programmen 

med användning av modem och egna datorer.  

 

Högsta domstolen bedömer den användarkrets som får tillgång till de upphovsrättsligt 

skyddade verken som allmänheten men tar istället sikte på den aktiva åtgärden som krävs 

enligt 2 § URL och tar upp frågan om tillhandahållandet av en BBS kan uppfylla det kravet. 

Även här stödjer sig högsta domstolen på legalitetsprincipen när de kommer till slutsatsen att 

det vore oförenligt med lagtexten att anse Lars förfarande som ett aktivt handlande. Högsta 

domstolen nöjer sig inte dock inte endast med den motiveringen utan tar även en rättspolitisk 

ställning när den resonerar. Det faktum att Lars begränsade tillgången till programmen, som 

Riksåklagaren menade antydde aktivt handlande, ” skulle medföra ett straffansvar, skulle det 

innebära att den som gör något, om än för litet, skulle anses vara mer klandervärd än den 

som i ett motsvarande fall bara "sitter med armarna i kors". Från rättspolitisk synpunkt skulle 

en sådan ordning knappast anses godtagbar. Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.” 

 

Det kan utläsas från BBS-fallet att det fästs stor vikt vid huruvida en aktiv åtgärd har 

företagits eller om åtgärden är att anse som passiv. I och med BBS-fallet, där Lars 

uppenbarligen insåg att materialet var upphovsrättsligt skyddat och dessutom hanterade dessa 

verk, enbart på den grunden, annorlunda, får det antas att domstolarna menar att det inte 

räcker med uppsåtligt handlande som fortfarande innebär att det upphovsrättsligt skyddade 

verket är att anse som tillgängliggjort för allmänheten för att det ska anses som en aktiv åtgärd 

har företagits, när det jämförs med vad ett passivt beteende hade inneburit för ansvarsfrågan. 

 

Samtidigt kan det från MP3-fallet tolkas, utifrån den bedömningen som gjordes gällande 

Tommys förfogande och rådighet över verken, att det trots bristen på förfogande och rådighet 

ansågs utgöra en aktiv åtgärd. Eftersom domslut i fallet lämnades innan lagändringen 2005 

hade åklagaren inte möjligheten att åtala för överföring till allmänheten vilket får antas skulle 

ha utgjort ett starkt åtal. Tommys åtgärd, oavhängigt om det är han som utfört den genom 

aktivt eller passivt agerande, har emellertid vidtagits med ett annat uppsåt än det Lars hade 

varigenom det kan tolkas att även uppsåtet kan ligga till grund för huruvida en handling ska 

bedömas som passivt eller aktivt. 
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3 Aktörerna 

3.1 Upphovsmannen 

Det är viktigt att inse hur fildelningen egentligen sker. Det gemene man uppfattar som 

fildelning är ofta bara det sista steget i en lång process som andra gjort möjlig för 

nedladdaren. Det är den typen av fildelning som gjorts möjlig för så många därför att den är 

enkel och lättillgänglig. Även för den som inte har vetskap om hur ett upphovsrättsligt 

skyddat verk kan bli överfört och därmed kopierat till sig är kunskapen lätt att ta till sig. 

Guider, tips och hjälp finns att ta till sig från alla hörn och hela tiden förbättras och förenklas 

processen för ”slutkunden”, nedladdaren i det svenska hemmet. 

 

Dock finns det en rad skeden och arbete bakom enkelheten för slutkunden. Först och främst 

måste naturligtvis verket skapas av upphovsmannen, i detta fall exempel en artist och 

låtskrivare som gjort ett musikaliskt verk. Verket erhåller skydd från upphovsrättslagen på 

grund av låtens originalitet och självständighet, dess verkshöjd, vilket kort innebär att det i 

stort sett ska vara omöjligt för två, av varandra oberoende skapare, att skapa samma verk. 

Skyddet som upphovsmannen får från lagen ger upphovsmannen ett ideellt och ekonomiskt 

skydd, vari det ekonomiska skyddet innebär ensamrätten att själv förfoga över verket genom 

exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten och det ideella skyddet innebär 

att upphovsmannens egenart inte får kränkas samt att rätt att angivas på det sätt god sed 

kräver.  

 

3.2 Rättighetsinnehavare 

Tyvärr har dock sällan artisten varken råd eller möjlighet att sprida sitt verk till alla som vill 

lyssna på det. Upphovsmannens enda möjlighet till att sälja sitt verk är att hemma kopiera sitt 

verk på CD-skivor, att framställa exemplar och sedan sälja dessa på torget. Emellertid är det 

inte särskilt lönsamt, CD-skivorna upphovsmannen måste köpa kostar mycket, och därpå 

kommer tiden det tar att framställa exemplaren. Vidare måste upphovsmannen samtidigt stå 

på torget nästan hela dagen för att marknadsföra sitt verk för att öka försäljningen.  

 

Upphovsmän har på grund av det ovanstående en möjlighet att efterskänka sina ekonomiska 

rättigheter till olika rättighetsinnehavare. Dessa rättighetsinnehavare är oftast skivbolag, 

skivbolag som hjälper upphovsmannen att erbjuda sin musik till en större publik, att enbart 
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kunna fokusera på att nya verk skapas, samt försäljning av verket. Upphovsmannen ger alltså 

skivbolagen rätten att framställa fler exemplar av verket samt att tillgängliggöra det för 

allmänheten, något som skivbolaget är experter på. Genom marknadsföring på TV, radio och 

affischer blir upphovsmannens verk njutbart för allmänheten som sådan. Upphovsmannens 

verk finns nu i affärer runt om i landet och fler har möjlighet att köpa verket än vad 

upphovsmannen själv någonsin hade kunnat erbjuda. Som ersättning för sitt arbete får 

upphovsmannen enligt avtalet med skivbolaget, rättighetsinnehavaren, en liten bit av kakan 

varje gång en skiva säljs. 

 

3.3 Fildelaren 

Teoretiskt kan var och en av de personer som köpt skivan från en skivbutik vara den som 

startar fildelningsprocessen. Någon som köpt skivan kan genast stoppa in den i sin dator och 

utan speciellt stor kunskap eller expertis kopiera innehållet på skivan till sin dator där det 

lagras som filer som sedan kan skickas kors och tvärs till alla över Internet. Med en 

bredbandsanslutning tar det inte många minuter att sända skivan till någon som vill lyssna, 

som i sin tur kan göra samma sak.46 Emellertid är det sällan fildelningsprocessen startar på 

detta sätt, i vart fall gällande de fall där större ekonomiska värden kommer i omlopp, där 

efterfrågan är stor, och verket känt. Gällande dessa typer av större verk finns organiserade 

nätverk som ligger bakom distributionen på Internet genom fildelning. I många fall finns till 

exempel verken tillgängliga för fildelning innan de har givits ut av skivbolagen som är 

rättighetsinnehavarna. Organisationen inom fildelning är tämligen strikt där varje aktör har en 

viktig roll att fylla. Den första handlingen som sker är att verket införskaffas, en aktör kan ha 

som roll att från tillverkaren av CD-skivorna ta ett exemplar. Detta exemplar bearbetas sedan 

för att erhålla maximal kvalitet, samtidigt som storleken ska bibehållas optimal för snabb 

spridning. När bearbetningen är klar, utannonseras det att verket finns klart för fildelning och 

vem som har möjliggjort detta. Det finns en prestige för de organiserade fildelarna att först 

tillgängliggöra verket, att först få dela med sig av det till alla. För att detta också ska kunna 

ske så snabbt som möjligt finns det aktörer, som i egenskap av tillgång till extra snabb 

anslutning, vars uppgift är att endast sprida verket till så många som möjligt så snabbt som 

möjligt. Eftertraktade verk kan ibland finnas tillgängliga för den vanliga fildelaren två till tre 

timmar efter den första kopian har skapats. Snabbheten av spridningen beror till stor del på 

                                                 
46 Det bör observeras att det i lagen under vissa förutsättningar ges utrymme för exemplarframställning för privat 
bruk. Se 2 kap. 12 § URL samt avsnitt 2.3.2. 
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tekniken som används, men det beror även på den otroliga organisation som står bakom varje 

fildelningsbart verk som samverkar med samma regler med en struktur som sträcker sig över 

kontinenter och kulturer. 
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4 Tekniken bakom fildelning 

Det har tidigare nämnts att det är tekniken som möjliggör en snabb och enkel spridning av 

verk. Den teknik som åsyftas är torrenttekniken. Det bör dock noteras att tekniken i sig inte 

endast används eller skapats för fildelning utav upphovsrättsligt skyddat material. Tekniken 

finns och används flitigt även för legitima syften av fildelning. 

 

Tekniken slog snabbt igenom på fildelningsscenen på grund av flera anledningar. För det 

första var denna typ av fildelning om möjligt ännu mer tillgänglig för användaren. Tidigare 

tekniker byggde på grundtanken att om alla endast laddade ner (framställde exemplar) utan att 

dela med sig (tillgängliggöra) skulle systemen kollapsa eftersom de allra flest fildelare endast 

är intresserade av att åtnjuta verk för sin egen del. Krav som tidigare hade ställts på 

användaren såsom tillräckligt bra bandbredd47, utbud, möjlighet att dela med sig eller 

kontaktnät försvann helt i och med torrenttekniken. För det andra möjliggjorde tekniken 

bakom torrents ett snabbare sätt att fildela på. I slutändan lyckades fler användare ladda hem 

det önskade snabbare, samtidigt som dessutom andra användare kunde ladda hem filen vilket 

ledde till en ökad spridning av nytt material.  

 

Själva iden med torrents är att alla som vill ladda ned filen (exemplarframställning), också ska 

hjälpa till att andra får filen (tillgängliggöra). Istället för att ladda ner en fil från början till 

slut, en i taget och därmed ställa sig i en kö bestående av alla som vill ha den, får användaren 

delar av filen från alla som har den delen som användaren behöver för att kunna få en 

komplett fil. Eftersom varje del i en fil är uppdelad i väldigt många olika delar, finns det alltid 

någon i kön som har den del som användaren saknar.48 Liknelsevis kan det sägas att istället 

för att stå i kö till bankomaten delas sedlarna i bankomaten upp i små bitar som snabbare kan 

ges ut än hela. De som står i kön och får bitar kopierar varje bit och delar med sig av kopian 

till alla runt sig i kön som nu inte längre är rak, utan en stor klump där alla får bitar av 

varandra tills sedeln är hel. På så sätt är det inte bara bankomaten som kan förmedla sedlar, 

det räcker med att alla i kön tillsammans har en hel sedel för att alla i kön ska få varsin kopia. 

 

                                                 
47 Dataöverföringshastigheten via Internet.  
48 BitTorrent Economics Paper. http://www.bittorrent.org/bittorrentecon.pdf hämtad den 15 januari 2010 22:56. 
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4.1 Torrenten 

Torrents härstammar språkligt från engelskans ”torrent” vilket på svenska är liktydigt med 

ström eller vattenflöde, i fallet med fildelning syftar torrent till ett flöde av små mängder data. 

Dessa små mängder data benämns bits eller svenskans bitar och är av stor betydelse för 

torrent-klientprogrammens funktion. En av de fundamentala fördelarna med torrents är att 

ursprungsfilen, till exempel en film, delas upp i enormt många olika delar, så kallade bits. Det 

är dessa bits som användaren delar med sig utav eller laddar ner. Dessa bits ensamma, och 

även i samband med nästan samtliga övriga delar är oanvändbara tills alla delar finns. Detta 

medförde också en för tiden en juridisk fördel, eftersom delar av verk tidigare inte föll in 

under upphovsrättslagen. Det är i dagsläget dock fastställt att även delar av verk är 

upphovsrättsligt skyddade49. Självklart finns det begränsningar för hur liten en del kan vara 

för att anses utgöra en del av ett verk. Lagstiftningen inom området och utlåtanden50 tyder på 

att upphovsrättslagen eftersträvar att vara teknikneutral och således får det ses som att även en 

bit är skyddad upphovsrättsligt om denna kan användas för exemplarframställning. 

 

Fördelen med torrents ligger i att uppdelningen i bits möjliggör att dela till, eller ladda ner, av 

flera användare samtidigt med hjälp av en tracker. En tracker, närmaste svenska översättning 

blir ”spårare”, är ett program som låter klientprogram hos olika användare kommunicera med 

varandra, i en så kallad svärm, för att utifrån de olika strömmar med bits som finns 

tillgängliga sammanställa en kopia av ursprungsfilen51. 

 

Trackern är den unika delen och är systemkritisk för att fildelning med torrents ska fungera. 

En tracker är gemensam för alla de som laddar och delar samma ursprungsfil och måste finnas 

tillgänglig för att en ström av bits ska kunna sättas samman till en kopia av ursprungsfilen, en 

mellanhand. Trackern tillhandahålls på grund av dess gemenskapsnatur därför oftast på en 

hemsida för att nå största möjliga krets av användare.   

 

Själva nedladdningsprocessen sker, gällande torrents, i flera olika steg. För det första måste 

någon person ha det efterfrågade verket och göra en ursprungstorrent av detta, en torrentfil 

skapas. Därefter finns olika nätverk på Internet, publika och stängda, där den personen som 

skapat ursprungstorrenten kan ladda upp den på en hemsida där en tracker ofta tillhandahålls. 

                                                 
49 Genom tillägget I 2 § 2 st URL – SFS 2005:359. 
50 Prop 2004/05:110 s. 69. 
51 Ibid. 
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Torrentfilen är en väldigt liten fil som endast innehåller information om verket, till exempel 

storlek, vilken tracker som ska användas och så vidare. Denna torrentfil går ofta under 

sekunden att ladda ner för användaren. När torrentfilen laddats hem kan klientprogrammet 

kommunicera med sidans tracker. Det är just denna tracker som alla andra användare som vill 

ha verket kommer att sammanföras av. Klientprogrammet kommunicerar sedan i olika 

uppdateringsintervaller med hemsidan och trackern där förhållandevis irrelevant information 

skickas. Klientprogrammen mellan de olika användarna som samtidigt laddar ner filen klarar 

alltså självständigt att fildela verket.  

                                                  
I första läget har endast                           De olika delarna skickas 
 en person hela filen.                                i första skedet ut till 2                    
Filen delas upp i olika                              nerladdare från den  
 delar, här illustrerat                                som har den kompletta 
med olika färger                                       filen, d.v.s. alla färger.        
.                                                                         

                          
Samtidigt som den med                            Den kompletta filen behövs 
den kompletta filen skickar                      alltså bara skickas ut en   
ut 2 nya delar kan den                             gång från en användare. 
gröna delen spridas vidare                     Efter det kan alla som är   
till nya väntande nedladdare                  uppkopplade till trackern 
som ännu inte har den.                           självständigt komplettera  filen. 
                                                                           . 
 

Torrents sprider sig idag allt mer och mer eftersom det inte kräver att någon server eller 

fildelningssida tillhandahåller verket på sina hårddiskar där den tar upp mycket plats, endast 

den yttersta lilla torrentfilen behöver lagras. Dessutom kräver det mycket bandbredd att 

tillhandahålla en fil till alla som vill ha den från en plats och leder ofta till haveri när något 

attraktivt släpps som alla vill ha samtidigt. Torrents utnyttjar just detta, desto fler som vill ha 

filen samtidigt, desto snabbare går det för användaren. 
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4.2 Torrentsidan 

Torrentfilerna finns i de flesta fall på en hemsida tillsammans med en sökfunktion som 

möjliggör för användaren att söka bland hundratusentals torrentfiler. De flesta sidorna ger 

också möjlighet för vem som helst att ladda upp nya torrentfiler för vidarespridning. Verket 

som delas finns inte på torrentsidan, eller i servrar som tillhör torrentsidan, utan hos de 

användare som delar verket. Den som laddar upp en torrentfil på torrentsidan visar genom 

detta övriga användare att uppladdaren har verket och är redo att dela ut det. 

 

En användare kan söka och hitta den torrentfil som en uppladdare laddat upp på torrentsidan 

och laddar ner torrentfilen som kommunicerar med trackern på torrentsidan. På så vis kan den 

som laddar ner en torrentfil börja ladda ner verket från uppladdaren, och från användare i 

samma svärm.  
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5 Debatten 

Vad denna teknik i förhållande till den gällande rätten har gett upphov till är en 

samhällsdebatt med många olika sidor och en rad olika åsikter. Som tidigare nämnt begås det 

brott mot upphovsrättslagen i Sverige tiotusentals gånger per dag med upp till så många som 

1,3 miljoner förövare. Ett fenomen som skapats snabbt och överrumplat såväl politiker, 

upphovsmän och rättighetsinnehavare.  

 

En del av frågan är hur fildelning på det mest effektivaste och tillfredsställande 

tillvägagångssättet ska stoppas samtidigt som frågan huruvida det ens bör vara olagligt att 

fildela upphovsrättsligt skyddat material existerar. Om det bör förbli så, innebär 

tillvägagångssättet för att stoppa fildelningen eventuellt ett övertramp i individers 

grundläggande och grundlagsskyddade rättigheter? 

 

5.1 Debattens olika läger 

På vardera sida i denna debatt finns två oförenliga läger som kraftigt håller på sin ståndpunkt 

och sina argument. Att situationen som den ser ut idag inte är gynnsam, önskvärd eller 

fördelaktig för samhället är emellertid otvivelaktigt. Problemet bottnar i att ena sidan föreslår 

ett starkare skydd och därtill även underlättande för efterföljande av lagen samtidigt som 

andra sidan propagerar för en näst intill avskaffad upphovsrätt på Internet där verken överförs. 

 

5.1.1 Förespråkarna för en behållen upphovsrätt 

En av de största förespråkarna för ett starkare skydd och kraftigare möjligheter till efterlevnad 

av den gällande rätten är rättighetsinnehavarna. Rättighetsinnehavarna och till största del 

större skivbolag är de som har den största ekonomiska förlusten som konsekvens av 

fildelning. Ett verk som fritt kan kopieras och laddas ner på Internet föranleder att 

skivbolagens roll är utspelad och i slutändan närmast betydelselös. Den ekonomiska 

föreningen Antipiratbyrån företräder olika företag inom film- och spelbranschen och har över 

30 olika företag som i egenskap av rättighetsinnehavare behöver representation för 

efterlevnaden av upphovsrätten. Organisationen IFPI52 står för musikbranschen där 

medlemmarna utgörs av skivbolagen som tillsammans står för näst intill hela den svenska 

                                                 
52 International Federation of the Phonographic Industry.  
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skivmarknaden.53 Även andra delar av denna marknad står naturligt på rättighetsinnehavarnas 

sida, distributörer, återförsäljare och andra aktörer som annars har ett ekonomiskt intresse av 

upphovsmäns verk.  

 

Det är viktigt att också uppmärksamma att åsikten om en behållen upphovsrätt förvisso inte är 

sann till sin ordalydelse. Att behålla den upphovsrätt som den ser ut idag medför stora 

förluster för förespråkarna. Enligt förespråkarna är idag rätten i stora delar till belåtenhet enär 

fildelning är olaglig och lagändringar har företagits för att säkerställa den i takt med ny 

teknik. Emellertid saknas enligt förespråkarna befogenheter och möjligheter till efterföljande 

av lagen för upprätthållandet. 

 

5.1.2 Förespråkarna för en mer liberal upphovsrätt 

De som förespråkar en friare och legitim fildelning av upphovsrättsligt skyddat material är 

många. Även framstående upphovsmän har uttalat sig positivt för en mer liberal syn på 

upphovsrätten. Högst och mest hörs dock det svenska politiska partiet Piratpartiet (PP) som 

lanserades 2006 med sina 50034 medlemmar.54 Långt ifrån alla de som fildelar är däremot 

faktiskt tillräckligt engagerade i frågan för att försöka åstadkomma förändring, de flesta 

fildelarna är för en friare upphovsrätt, men gör lite för att den rösten ska höras. Innan just 

Piratpartiet skapades var förmodligen många osäkra på om en ändring skulle kunna ske. Desto 

mer fildelningen har brett ut sig, desto hårdare lagstiftning och möjligheter, för så väl 

upphovsmän som rättighetsinnehavare att skydda sina rättigheter har skapats.55 Med 

Piratpartiets lansering har stödet för förändring ökat lavinartat vilket medförde mandat för 

partiet i Europaparlamentet.  

 

5.2 Argumenten 

5.2.1 Argumenten för en behållen upphovsrätt 

Det första och viktigaste som förespråkarna för en bevarad upphovsrätt vill säkerställa är den 

ekonomiska biten. För stora globala artister finns stora ekonomiska värden på spel när artister 

säljer miljontals album eller en film ses av miljontals tittare. Upphovsrättens syfte att skydda 

nyskapande och innovationer medförde som en bieffekt rätten att ta betalt för 

                                                 
53 IFPI. http://www.ifpi.se/?page_id=54 hämtad den 9 november 2009 20:15. 
54 Piratpartiet. www.piratpartiet.se/storlek hämtad den hämtad den 24 november 2009 18:43. 
55 Prop 1981/82:152 s. 9 ff, prop 1993/94:122 s 10 ff. 
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upphovsmannens skapande och det var detta som anses som incitamentet att skapa kultur 

vilket är något som är skyddsvärt. Ett direkt samband mellan samhällets utveckling och 

utvecklingen av kultur finns enligt en allmän uppfattning. Exempel på detta är att Perikles tid 

också var Fidias56 tid, Lorenzo de Medici levde tillsammans med Leonardo da Vinci och 

Elisabet den första styrde under den gyllene tiden med Shakespeare. Att vara upphovsman, i 

form av till exempel författare, regissör, artist eller konstnär är ett yrke precis som alla andra 

yrken där lön för sin arbetsinsats erhålles. Om inte upphovsmän har rätt till ekonomisk 

kompensation för sin prestation är det svårt att utöva yrket som sitt levebröd varvid 

incitamenten för nyskapande och innovation förfaller. Det är en åsikt som bland annat den 

Svenska Antipiratbyrån framför.57 Utöver att upphovsmännen inte erhåller ekonomisk 

kompensation för sitt arbete vid antingen illegal fildelning eller den uteblivna kompensationen 

om lagstiftningen ändras till en legal fildelning skulle detta även medföra stora 

inkomstbortfall för staten. Enligt en undersökning beställd av Sveriges videodistributörers 

förening som utfördes av ett oberoende analysföretag uppskattades gällande filmer att 15 

miljoner illegala filmkopior skapas per år, hade dessa inte laddats ner hade 25 % av 

inkomsten i form av skatt tillkommit staten vilket utgör 500 miljoner per år gällande enbart 

film.58 

 

De negativa effekter som uppkommer från fildelning är dessutom något som enbart kommer 

att öka eftersom det gällande fildelning är en generationsfråga. Enligt ovannämnda 

undersökning är fildelning betydligt vanligare bland yngre personer, upp till närmare 

varannan person i åldrarna 15 till 25 år att jämföra med knappt 10 % av 46 till 55 åringar. 

Utöver detta ökar också tillgängligheten för fildelning desto fler som får tillgång till snabbare 

uppkopplingar varefter fildelningen kan ske ännu snabbare och enklare än den gör idag 

allteftersom tekniken utvecklas. 

 

5.2.2 Argumenten för en mer liberal upphovsrätt 

De som förespråkar en mer liberal upphovsrätt är inte lika överens som den andra sidan även 

om de är enade i sak. Olika organisationer och förespråkare kan ofta ta sikte på olika delar av 

debatten medan motståndarsidan ofta står enade och fast vid en och samma ståndpunkt. 

Emellertid är argumenten ofta likartade och ”lånas” ofta av varandra för att åstadkomma 
                                                 
56 Skapare av Athenastatyn och Zeusstatyn i Olympia. 
57 Antipiratbyran http://www.antipiratbyran.se/index.htm?id=debatt hämtad den 25 november 2009 00:12. 
58 Ibid. 
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samma mål, även om argumenten ibland tar sikte på något annat än det förespråkaren har som 

ändamål med argumentationen. Eftersom förespråkarna för en behållen upphovsrätt måste 

bemöta samtliga argument behandlas såväl de argumenten här. 

 

I och med den nya tekniken som kommit under senare delen av 90-talet är fildelningen enkel 

och snabb. Den är också mycket mer tillgänglig än vad den tidigare har varit, detta i ljuset av 

en lag som inte vid sitt skapande hade till syfte att skydda denna typ av tekniskt förfarande. 

Det är inte genom ändringar av lagen lämpligt att hindra något lagen från början inte hade till 

uppgift att skydda. Genom ändringar eller eventuella framtida ändringar är det heller inte 

möjligt att beivra brott mot lagen under lämpliga former. Med över 1,3 miljoner fildelare i 

Sverige idag, måste för eventuell beivring övervakning av den enskildes trafik ske. En 

övervakning, som kan anses vara en kränkning av den enskildes grundläggande rättigheter är 

inte proportionerligt om straffet för brottet i en övervägande del av fallen kommer att resultera 

i låga böter. Eftersom övervakning av enskildas trafik inte är önskvärt eller rättfärdigat för 

brott som leder till i låga böter bör det istället tillåtas medan kommersiella upphovsrättsbrott, 

med hjälp av fildelning, både är lättare att upptäcka samt åstadkommer mer skada, bör 

beivras. Därmed bibehålles de ekonomiska incitamenten för upphovsmännen genom monopol 

gällande den kommersiella upphovsrätten.  

 

Rättighetsinnehavarna är de som skördar de största ekonomiska vinsterna från ett verk. Den 

största biten av vinsten tillkommer rättighetsinnehavarna när verket är nytt. Det är tidpunkten 

efter premiärer av filmer och strax därefter när allmänheten bestämmer sig för att tillgodogöra 

sig verket genom att gå på bio eller köpa filmen i DVD-form för hemma bruk som de största 

ekonomiska intäkterna tillfaller rättighetsinnehavarna och därigenom upphovsmannen. På 

samma sätt är de ekonomiska intäkterna som störst vid tidpunkten för en ny artists lansering 

och en kort tid därefter. Intäkterna som upphovsrättslagen skyddar efter denna tidpunkt, när 

försäljning, uthyrning och visningar stagnerat avsevärt, är inte rättfärdigat utifrån perspektivet 

att kultur och skapande ska tilldelas allmänheten. Inom övriga delar av immaterialrätten59 

använder sig innehavarna av en registrering för att bibehålla rättigheterna, en registrering som 

behöver förnyas efter ett givet antal år för att rättigheterna ska behållas. Med en liknande 

lösning inom upphovsrätten skulle verk som det längre inte finns några intäkter kvar att hämta 

från att fortsätta ”leva”, medan rättigheterna till äldre verk som fortfarande är ekonomiskt 

                                                 
59 Se Varumärkesrätt och Patenträtt. 
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vinstdrivande i förhållande till en eventuell tämligen låg avgift fortfarande skulle kunna 

kvarstå hos rättighetsinnehavarna. 

 

Den skada som fildelning åsamkar upphovsmannen till ett verk är tämligen liten. Den 

ekonomiska vinsten en upphovsman erhåller från till exempel förvärv av ett exemplar av 

verket är näst intill försumbar. Det är rättighetsinnehavarna som förorsakas den största 

förlusten vilket är sant för rättighetsinnehavare i början av varje ny teknisk epok gällande 

upphovsrätten. Bibliotek var något som tryckförlag ansåg skulle försätta dem utan funktion, 

på samma sätt som radions och kassettbandspelares ankomst ansågs fördärva marknaden för 

alla skivbolag. Sedermera ändrade tekniken endast spelplanen för upphovsmän och 

rättighetsinnehavare. Genom licensering till radiostationer kunde rättighetsinnehavare av 

musikaliska verk tillgodogöra sig större intäkter från upplåtningen än innan. Genom 

kassettavgifter och videobandsdistribution av filmer kunde intäkterna från videoband 

överstiga biosalongernas. Den skada som sägs åsamkas upphovsmän existerar inte, och om 

den existerar är det på grund av rättighetsinnehavares bristfälliga anpassning. Det finns även 

forskningsundersökningar60 bedrivna för att undersöka upphovsmäns bortfall av inkomst 

under fildelningens utbredningsperiod som påvisar att upphovsmän idag faktiskt har större 

intäkter än innan fildelningen var så pass utbredd som den är idag gällande musikbranschen.  

 

De som vill hämna fildelningen har inte för avsikt att åtala alla de svenskar som fildelar. För 

att effektivt kunna hämna fildelningen måste nätverken som ger gemene man möjligheten till 

fildelning stoppas. Hemsidor som ger möjlighet till sökande av torrentfiler och tillbereder 

tillgång till olika trackers är förvisso många, men betydligt mindre till antalet än fildelarna 

varigenom en avstängning av en hemsida på rättighetsinnehavare eller upphovsmäns begäran 

hindrar betydligt fler intrång i upphovsrätten än den enskilda fildelaren. Dessa hemsidor som 

fungerar som sökmotorer bland torrents är dock inte de som begår brottet, intrånget i 

upphovsrätten sker av användarna själva. Hemsidorna fungerar endast som mellanhand. Att 

tillgodose rättighetsinnehavare och upphovsmäns möjlighet att stoppa mellanhänderna skulle 

medföra en stor begränsning av effektiviteten på Internet överlag. Mellanhändernas förfarande 

är endast att dirigera var den eftersökta torrentfilen finns och kan således inte särskiljas från 

övriga sökmotorer som till exempel Google där hänvisning och dirigering också företas till 

upphovsrättsligt skyddat material för såväl tillgängliggörande som exemplarframställning.  

                                                 
60 http://www.trendmaze.com/media/1038/swedish_music_industry_2000-2008.pdf - Hämtad den 27 januari 
2010 17:05. 
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6 Analys av upphovsrättens framtida lösningar 

Den situation som idag ligger för handen medför att brott begås utan särskilt stor möjlighet till 

beivring av brottet, där en kultur och opposition finns som anser att handlandet är legitimt 

samtidigt som motståndarsidan kräver bättre möjligheter till efterlevnad av lagen. Att 

förändring måste ske är många överens om, men i vilken riktning och hur det ska genomföras 

finns det många skilda åsikter om.  

 

6.1 Viten 

Som nämnt tidigare är det enda hållbara tillvägagångssättet för att effektivt stoppa fildelning 

på stor skala att kräva ansvar genom åtal och stämningar mot de mellanhänderna som alla 

fildelare använder sig av. Problemet med detta är att även om en rättegång ger utslag mot 

mellanhanden betyder inte alltid det att mellanhanden är försatt ur spel. Mellanhänderna är 

ofta tämligen ”rörliga” och tas en mellanhand eller personerna bakom mellanhanden ur spel 

kommer snart en ny liknande eller identisk tjänst. Upphovsmän och rättighetsinnehavare 

måste förlita sig på det förebyggande syftet med straffet, att fildelare inte vågar starta upp nya 

mellanhänder på grund av just straffet för att fildelningen ska stoppas. Rättssystemet hinner 

nämligen inte stoppa en mellanhand innan en ny kommer till med den tid det tar att få till en 

process, som dessutom inte alltid leder till en fällande dom. 

 

En av de större mellanhänderna gällande den allmänna fildelningen åtalades för 

upphovsrättsintrång men friades av den högsta domstolen i Holland.61 Emellertid lyckades 

sökanden ändå stoppa mellanhanden, som utgjordes av en hemsida, genom domen. De verk 

som utgjorde grunden för åtalet gjordes i teknisk bemärkning inte tillgängligt för allmänheten 

och någon exemplarframställning skedde inte från mellanhanden varför en friande dom 

lämnades. Däremot lämnades beslut om att vite skulle utgå om torrentfilerna fanns att tillgå på 

hemsidan. Vitesföreläggningen kunde aktualiseras för varje torrentfil och därmed blev 

mellanhandens tidigare försvar, precis som i de flesta fall för mellanhänderna, om att 

hemsidan inte har kontroll över vad användarna laddar upp för torrentfiler avgörande. Viljan 

hos hemsidans användare att fildela verk vilkas torrentfiler var belagda med viten var så stark 

att hemsidan till slut var tvungna att stänga av all fildelning av upphovsrättsligt skyddat 

                                                 
61 LJN: BJ6008 den 26 augusti 2009. 
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BJ6008&u_ljn=BJ6008 – 
Hämtad den 16 januari 2010 06:15. 
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material, trots att mellanhanden undvikit ansvar för upphovsrättsliga intrång genom 

verksamheten.  

 

Även enligt svensk lag finns möjlighet för vitesföreläggande såväl innan som under rättegång 

enligt 7 kap. 53b § URL och således kan mellanhänderna genom vitet förmås att upphöra med 

verksamheten som vidtar eller medverkar till intrång. Vitesförläggandet kan aktualiseras 

innan dom om intrånget har avkunnats och sålunda kan mellanhänderna stoppas snabbt 

oavsett utfallet i den dom som senare avkunnas. Trots att detta tillvägagångssätt förmår 

mellanhanden, och därmed samtliga användare av den specifika mellanhanden, att upphöra 

med intrången åläggs svarande inte alltid ansvar varefter upphovsrättsmannen och 

rättighetsinnehavarna blir utan kompensation för förlusterna. Det är heller inte ett rimligt sätt 

att hindra fildelningen eftersom sanktionerna uteblir. Vidare stoppar det heller inte 

fildelningen enär den endast flyttar sig till en ny mellanhand som ännu inte är belastade med 

vitesföreläggningar. Eftersom nya mellanhänder ständigt tillkommer stoppas fildelningen inte 

genom vitesföreläggningar, istället uppkommer den endast i ny skepnad. 

 

6.2 IPRED-lagen 

Lagstiftningen har inte stått stilla samtidigt som debatten och utvecklingen på Internet har 

utspelats. Åtal har väckts och lagändringar har skett för att lättare kunna komma åt dem som 

gjort intrång i förfoganderätten via Internet. Anledningen till att enskilda fildelare fortsätter att 

fildela är att risken för sanktioner är tämligen liten. Risken är liten på grund av att 

rättsamhället inte har resurser eller tid till att åtala alla fildelare när brottet i samhället inte 

anses tillräckligt grovt. Det senaste tilläget till den gällande rätten är den så kallade IPRED-

lagen62 som underlättar möjligheterna för att skydda rättigheten för rättighetsinnehavare och 

upphovsmän. Genom IPRED-lagen kan rättighetsinnehavare och upphovsmän själva se till att 

verket skyddas och att de som gör intrång i rättigheten åläggs ansvar för gärningen.  

 

Frågan är om det är rimligt att ålägga rättighetsinnehavare och upphovsmän det huvudsakliga 

ansvaret för att rättigheterna efterlevs endast på grundval av att alternativet i dagsläget är 

otillräckligt. Den huvudsakliga kritiken mot IPRED-lagen härrör också utifrån den frågan. 

Rättighetsinnehavare och upphovsmän ges tämligen långtgående befogenheter och liknas ofta 

vid polisiära, något som kritikerna anser är för långtgående med hänsyn till den personliga 
                                                 
62 Se ovan under avsnitt 2.6. 
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integriteten. Samtidigt kräver IPRED-lagens försök till att säkerställa det upphovsrättsliga 

skyddet att upphovsmännen och rättighetsinnehavare självständigt bevakar och skyddar sina 

rättigheter, något som är både resurs- och tidskrävande. 

 

Sammantaget har IPRED-lagen inte heller medfört en ökad risk för ansvar från den enskilde 

fildelaren varför den eftersträvande effekten av lagen omintetgjorts. Utöver detta har lagen 

också visat sig vara tämligen tandlös eftersom Internetleverantörer till exempel inte har 

skyldighet att lagra den information som rättighetsinnehavare och upphovsmän har rätt att 

kräva ut genom informationsföreläggandet varför Internetleverantörer kan välja att 

omöjliggöra ett eventuellt informationsföreläggande genom att radera informationen innan 

rimlig chans till inhämtning av den givits. 

 

IPRED-lagen som många hoppades på skulle innebära en minskning av fildelning har visat 

sig relativt verkningslös. Fildelningen stagnerade förvisso enligt en rad olika undersökningar 

den närmaste tiden efter införandet, men enligt samma undersökningar har minskningen 

upphört och i dagsläget är fildelningen större än innan lagens inträdande.63 På grund av lagens 

misslyckande måste nya förslag på lösningar frambringas.  

 

6.3 Kommersiell fildelning 

Förespråkare för en bibehållen upphovsrätt gällande den kommersiella marknaden, men en fri 

fildelning för ideell fildelning utan vinstintresse är bland annat Piratpartiet som menar att 

lösningen kan nås genom ny lagstiftning varigenom upphovsrättens ekonomiska skydd 

upphör gällande icke-kommersiell fildelning, men dock kvarstår upphovsrätten i de ideella 

skydd upphovsmannen erhåller genom upphovsrättslagen samt det ekonomiska skyddet för 

kommersiell fildelning.  

 

 

 

 

                                                 
63 NetNod Internet Exchange AB. http://stats.autonomica.se/mrtg/sums_max/All.html - Hämtad den 15 januari 
2010 02:15. 
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Lösningen blir således att ändringar sker i 1 kap. 2 § 1 st URL genom att ordet kommersiellt 

införs. Lydelsen av paragrafen skulle enligt förslaget bli:  

 

1 kap 2 § 1 st  

”Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, 

uteslutande rätt att kommersiellt förfoga över verket genom att framställa 

exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten[…]” 

 

Genom detta förslag skulle lagen lättare kunna efterlevas eftersom merparten av intrången i 

svensk upphovsrätt inte sker kommersiellt. Samtidigt kan lagens syfte bibehållas enär syftet är 

att skapa innovation och nyskapelse, vilket skulle fortsätta att ske eftersom incitament 

fortfarande existerar för upphovsmannen genom den kommersiella ensamrätten.  

Ensamrätten till icke-kommersiellt förfogande behövs inte när syftet med lagen är att kultur 

ska distribueras och konsumeras av samhället. Piratpartiet och andra menar att genom 

förändring i tekniken har en bieffekt som kan utrönas från lagen blivit obsolet och bör inte 

längre skyddas.  

 

Även rättighetsinnehavarna kan anses vara vinnare på denna typ av lösning eftersom 

kommersiellt bruk av upphovsrättsligt skyddade verk fortfarande belastas av en ensamrätt av 

upphovsmannen som denne fritt kan överlåta till rättighetsinnehavare. 

 

Vidare innebär en ändring i lagtexten enligt ovan att den kränkning av enskildas rättigheter 

som idag företas för att beivra brott mot upphovsrättslagen enbart kommer att utövas mot 

kommersiella aktörer, aktörer som det efter intrång kan anses rättfärdigat att inträngligen får 

grundläggande rättigheter kränkta eftersom en kommersiell aktör gör intrång i upphovsrätten i 

en större skala och med vinstintresse vilket bör medföra ett strängare straff än för en enskild 

fildelare som för privat bruk framställer ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk.  

 

Emellertid torde inte heller detta förslag vara hållbart med hänsyn till såväl rättsekonomi som 

ur samhällssynpunkt. Det faktum att med gällande lagstiftning endast så kallade olämpliga 

tillvägagångssätt för beivring av brott mot upphovsrättslagen tillbereds föranleder inte att 

gärningen skall legaliseras på grundval av att många i samhället begår handlingen som leder 

till att brottet begås. Minst lika många överstiger den tillåtna hastigheten på motorvägar utan 

samma opposition för legalisering även gällande hastighetsbegränsningar som inte hänförs till 
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allmän säkerhet. Samtidigt kan det dessutom anses minst lika kränkande att kameror längst 

med vägar och vägkorsningar övervakar förare som beivring för ett brott som även det ofta 

resulterar i böter.  

 

Konsekvensen av att endast det ekonomiska skyddet kvarstår gällande kommersiellt 

förfogande medför risk att hela det ekonomiska skyddet urholkas. En stor anledning till att det 

finns kommersiellt förfogande idag är att alternativet inte är lagligt. Tillgängligheten till 

upphovsrättsligt skyddade verk på icke-kommersielltsätt är redan idag, trots att det är olagligt, 

näst intill lika stort, om inte större än det kommersiella. Skulle det lagändring enligt ovan ske 

kommer denna tillgänglighet öka avsevärd varvid den ekonomiska rättighet som skyddas 

kommersiellt minska än mer. 

 

Istället bör den gällande rätten, som idag inte kan skydda upphovsmännen eller 

rättighetsinnehavarna, ändras såtillvida det utgör ett effektivt hinder mot skyddsvärdet i 

upphovsrättslagen. 

 

6.4 Registrering för erhållande av upphovsrätt 

Upphovsrätten skiljer sig från andra delar av immaterialrätten gällande giltighetstiden och hur 

det immaterialrättsliga skyddet erhålles. Med det upphovsrättsliga huvudsyftet i bakgrunden 

kan modernisering av upphovsrätten ske utan att huvudsyftet och den ekonomiska bieffekten 

skadas.  

 

Upphovsmän som önskar en bibehållen ekonomisk rättighet för att tillförsäkra sig arvode för 

sitt arbete jämte upphovsmän som släpper sina verk fria kan mötas halvvägs. Genom 

lagstiftning kan upphovsrätten harmoniseras med immaterialrätten gällande giltighetstiden för 

rättigheterna anknutna till det skapade. Med ändringar upphovsrättslagen kan registrering 

krävas för erhållande av upphovsrätt till upphovsmannens verk. 1 kap. 1 § URL skulle således 

ändras såtillvida att lydelsen harmoniseras med övriga delar inom de immaterialrättsliga 

områdena. 

 

 

 

 



 39 

 1 kap. 1 § 1 st  

”Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk erhåller genom registrering 

upphovsrätt till verket oavsett om det är[…] 

 

Vidare föranleder detta förslag ändring i 4 kap. 43 § URL som stipulerar en giltighetstid om 

sjuttio år efter upphovsmannens avlidande. Paragrafen bör ändras så dess lydelse stipulerar en 

giltighetstid av upphovsrätten så länge registreringen är giltig varefter en längsta 

registreringstid torde avgränsas till sjuttio år. Dessutom bör lagstadgande om 

registreringsförfarandet i enlighet med övriga immaterialrättsliga principer gällande 

registrering stiftas under 4 kap. URL. En av huvudprinciperna inom varumärkesrätt är en 

maximal registreringsperiod hos Patent och registreringsverket om tio år med möjlighet till 

förlängning vid utgången av perioden som bör inkorporeras med undantaget för 

avgränsningen om sjuttio år. För att skyddet ska kvarstå för efterlevande till upphovsmannen 

bör rätten till registreringen överlåtas till efterlevande vid upphovsmannens död. Lydelsen av 

första paragrafen medför även att det endast är upphovsmannen som har rätt att registrera sin 

upphovsrätt. 

 

På detta sätt kan upphovsmän som vill släppa sina verk fria välja att inte registrera, alternativt 

inte omregistrera efter periodens utgång på grund av att en bibehållen förfoganderätt inte 

skulle generera tillräckliga ekonomiska incitament. Samtidigt kan en upphovsman som efter 

utgången av perioden som fortfarande har ekonomiska vinster att tjäna från sitt verk 

omregistrera verket. Förslaget skulle medföra att den illegala fildelningen skulle minska 

drastiskt enär endast de senaste verken skulle vara belastade med upphovsrätt. 

Samtidigt ger detta förslag rättighetsinnehavare en funktion för såväl upphovsmän som 

samhället i form av distribution. Det ger även rättighetsinnehavare möjlighet att anpassa 

verksamheten efter ny teknik och ny lagstiftning. 

 

Förvisso skulle det medföra en kostnad för upphovsmän som de tidigare inte hade. Denna 

kostnad behöver dock endast vara näst intill symbolisk alternativt täcka kostnaden för Patent 

och registreringsverkets handläggning. Om upphovsmannen dessutom endast har ekonomiska 

incitament med sitt skapande torde kostnaden för registreringen vara försumbar i förhållande 

till de intäkter som upphovsmannen och rättighetsinnehavarna kan erhålla i jämförelse med 

om upphovsrätten förblir som den är idag.  
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Fildelning anses uppenbarligen inte som ett särskilt grovt brott i samhället idag, annars skulle 

inte så många företa handlingen. Om upphovsrätten var beroende av en registrering för att 

anspråk på den skulle kunna utövas, skulle fildelning delas upp i fildelning av verk och 

fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk. Med ett utbud av verk som inte är belastade med 

upphovsrätt kommer kultur, skapande innovation att tillgå allmänheten legitimt. De 

registrerade och därmed upphovsrättsligt skyddade verken skulle vara särskiljda från övriga 

verk vilket torde leda till att den allmänna uppfattningen om hur grovt fildelning av 

upphovsrättsligt skyddade verk är som brott. Vidare skulle det leda till att tillgängligheten av 

de upphovsrättsligt skyddade verken minskade eftersom andra verk som inte är belastade med 

upphovsrätt finns att tillgå. Med en registrering kan vidare sanktionen för intrång höjas genom 

att det är att anse som mer klandervärt att för det första göra intrång i en registrering och för 

det andra eftersom kan anses att det finns ett tillräckligt brett utbud av verk som inte är 

belastade med upphovsrätt.  

 

Detta medför att beivring av lagen skulle bli avsevärt lättare eftersom genom att brottet anses 

grövre, med hårdare straff, är det rättfärdigat att sannolika intrång medför övervakning för den 

enskilde fildelaren. Att göra intrång i den registrerade rätten bör även vara belagt med 

vitesföreläggning, en vitesföreläggning som inte är knuten till den skada upphovsmannen eller 

rättighetsinnehavaren lider, utan istället hänförs till skyddsintresset av upphovsrätten och 

registreringsförfarandet.  

 

Samtliga rättsområden inom immaterialrätten har registreringsansökning som grund för 

ensamrätten varför en harmonisering för upphovsrätten inte är särskilt revolutionerande. Även 

andra nationers rättsordningar har ett registreringsförfarande som grund gällande upphovsrätt 

och kan fungera som vägledning tillsammans med den övriga svenska immaterialrätten.  
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7 Slutsats 

Sammantaget skulle krav på registrering för erhållning av upphovsrätt medföra att 

upphovsrättsligt skyddade verk automatiskt skulle vara belastade med vitesförläggning vid 

intrång. Det innebär att den enskilda fildelarens risk för sanktion ökar avsevärt och torde 

förmå fildelaren att endast fildela verk som inte är belastade med upphovsrätt.  

Samtidigt har den lagtekniska förändringen en bibehållen ekonomisk rätt för såväl 

upphovsmän som rättighetsinnehavare som skapar incitament för innovation och nyskapande i 

enlighet med lagens ursprungliga syfte. Efterlevnad av lagen torde vidare underlättas genom 

förslaget enär stödet i samhället för fildelare av upphovsrättsligt skyddat material minskar 

vilket leder till att metoder som krävs för åläggande av ansvar för intrång i upphovsrätten och 

registreringen anses berättigat för att uppnå en skyddad upphovsrätt och registreringsrätt. 

 
Genom att förena de olika alternativens fördelar, vitesföreläggningens preventiva syfte, 

IPREDs krav på aktivitet, av upphovsmän och rättighetsinnehavare, och beivringsmöjligheter, 

samt den kommersiella fildelningens bibehållna ekonomiska incitament för nyskapande och 

innovation, nås ett förslag som förvisso kompromissar för att nå enighet mellan två oförenliga 

sidor av ett juridiskt problem.  

 

Faktum kvarstår dock att genom de lagtekniska ändringarna kan upphovsmän ekonomiskt 

tillgodogöra sig på sina verk samtidigt som en, juridiskt sett, banbrytande teknik kan förmedla 

upphovsrättens grundläggande syfte till allmänheten med bättre möjligheter till beivring än 

tidigare. 
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