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1. Sammanfattning 
Upphovsrätt i en digital miljö är ett dynamiskt och ständigt föränderligt rättsområde som 

ställer höga krav på den gällande rättens flexibilitet. Ny teknik kräver nya angreppssätt för att 

skydda upphovsrättshavare på Internet. I denna uppsats belyser vi hur det svenska 

rättssystemet anpassas för att bekämpa problemen med illegal fildelning, genom att studera 

gällande rätt och analysera hur den tillämpas av Sveriges domstolar. Vi har under arbetets 

gång kunnat se att domstolarnas huvudsakliga angreppssätt är att tillämpa 

medverkansansvarsbestämmelsen i BrB och utdöma ansvar för medhjälp till huvudbrottet i 

URL. Bland annat analyserar vi det i media mycket uppmärksammade målet om The Pirate 

Bay (TPB). Vi har kunnat se en markant skillnad i hur påföljder bestäms beroende på 

huruvida medhjälparen haft ett vinstsyfte eller inte, samt i vilken omfattning medhjälparens 

verksamhet bedrivits. Angående vinstsyftet tycks anledningen till att utdöma strängare 

påföljder vara att motverka uppkomsten av en marknad på vilken det går att försörja sig på att 

tillhandahålla tjänster som möjliggör upphovsrättsintrång. I uppsatsen förklarar vi att det som 

saknas i gällande rätt är en tydligt dragen nedre gräns för medhjälpsansvar, d v s hur liten 

koppling till huvudbrottet en handling ska ha för att inte räknas som medhjälp till brott. 

 

Domstolarna gör ingen skillnad på vilken roll någon har haft i en verksamhet som främjar 

upphovsrättsintrång. Den som har utfört en gärning som, direkt eller indirekt, främjar sådan 

verksamhet har dömts efter vad som ligger honom till last. I samtliga fall saknas dessutom en 

gärningsman för huvudbrottet, men detta utgör inte ett hinder mot att hålla någon ansvarig 

som medhjälpare. Vår slutsats är att de generella medverkansbestämmelserna i BrB kräver 

ytterligare förtydliganden för att skapa en klar bild av rättsläget, antingen i praxis eller genom 

utökad lagstiftning. Det mest flexibla sättet att göra detta är genom domstolspraxis, eftersom 

denna typ av rätt har större möjlighet att utvecklas i takt med tekniken, vilket kommer att 

krävas även i framtiden. 
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2. Inledning 

2.1 Problembakgrund 

Den svenska såväl som den internationella musikindustrin har de senaste 20 åren genomgått 

stora förändringar. Tekniken utvecklas ständigt och industrin går in i nya eror. Vinylskivor 

har blivit CD-skivor, CD-skivor har blivit MP3-filer och MP3-filer har blivit streaming. 

 

Möjligheterna att snabbt och smidigt få tag i upphovsrättsskyddat material har förbättrats 

väsentligt. Sättet som digital musik konsumeras har kommit att ändras på ett grundläggande 

sätt under 2000-talet. 2004 var året då försäljning av musik över Internet på allvar tog fart, i 

och med att företaget Cdon lyckades få avtal med de stora skivbolagen om att få sälja deras 

musik i form av digitala filer. 

 

År 2006 hade försäljningen av digital musik ökat med 193 % från år 2005, och den 

försäljningen stod för 6,6 % av den totala försäljningen av musik. På våren år 2007 fanns det 

cirka 20 tjänster som sålde musik över Internet, genom att konsumenten betalade per musikfil 

som sedan kunde laddas hem.1 Sedan dess har en ny typ av tjänst kommit att dominera 

marknaden för musik, nämligen streamingtjänster. Spotify är den största, och fungerar genom 

att användaren får betala en månadsavgift för att få full tillgång till Spotifys bibliotek, som 

består av tusentals låtar och album. Sedan Spotify, och andra liknande tjänster introducerades 

på marknaden har musikbranschen förändrats. 6,6 % av den totala försäljningen av musik var 

genom digital distribution år 2006. År 2012 var den digitala distributionens del av den totala 

försäljningen av musik 63 %, där streamingtjänster stod för 90 %.2 I mitten av 2011 hade 

Spotify knappt 800 000 betalande kunder i Sverige, vilket var en ökning från föregående år. 

Vi ser alltså att konsumtion av musik och annan media i högre grad sker online, men det är 

inte alltid den sker på rätt sida lagen. Under samma tidsperiod har det inte gått att se en 

nedgång i den illegala fildelningen och i mitten av 2011 ägnade sig ca 23 % av 

                                                
 
 
1 Ds 2007:29. Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?, s. 121 
2 Grammofonleverantörernas Förening. Pressmeddelande 2013-01-18. http://www.ifpi.se/wp-
content/uploads/GLF-forsaljningsstatistik-GLF-helaret-2012.pdf (Hämtad 2013-04-15) 
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bredbandsinnehavarna i Sverige åt illegal fildelning.3  

 

Den illegala fildelningen har gjort att musik- och filmmakare inte får ersättning för sina verk i 

samma utsträckning som tidigare, och tjänster som DC++ och The Pirate Bay har gjort det 

lätt att ta del av upphovsrättsskyddade verk utan att varken artisterna, skivbolagen eller 

filmbolagen får någon ersättning för sitt arbete. Tekniken och distributionssätten inom 

industrin utvecklas i en rasande fart och kritik riktas ofta mot att lagstiftningen, som ska 

stävja problemen med den illegala fildelningen, inte lyckas hålla detta höga tempo. Det finns 

i dagens informationssamhälle en grupp människor som ständigt kämpar emot 

rättighetshavarnas försök att stoppa fildelning, under devisen att all information ska vara fri 

på Internet. 

2.2 Problemformulering 

- Hur ser gällande rätt för medhjälp till brott mot lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk ut? 

 

- Hur tillämpas straff- och ansvarsreglerna i 7 kap. för att skydda upphovsrätten enligt 1-2 

kap. i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, av domstolarna? 

 

2.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur gällande rätt för upphovsrättsskydd är utformat 

och hur domstolarna tillämpar bestämmelserna i 7 kap. lag (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk, samt medhjälp därtill enligt 23 kap. Brottsbalken. Uppsatsen 

är riktad till jurister och andra med intresse för området. 

 

 

 

                                                
 
 
3 Mediavision. Musiksverige.org. Musiksverige – Fildelning och Nedladdning. 2013-05-02. 
http://www.musiksverige.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Musiksverige-Svenskarnas-Internetvanor-
Q2-20111.pdf (Hämtad 2013-05-02). 
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2.4 Avgränsningar 

Fokus har legat på medhjälp till upphovsrättsintrång i en digital miljö. Uppsatsen är 

fokuserad på ansvar för brott mot upphovsrättslagen i allmänhet och ansvar för medhjälp till 

brott i synnerhet. I uppsatsen fokuserar vi på upphovsrätt med utgångspunkt i svensk rätt. 

Global och regional upphovsrättslagstiftning nämns emellertid eftersom denna är nära 

förbunden med den svenska upphovsrättslagstiftningen. Vi avgränsar oss även till att endast 

behandla de straffrättsliga problemen med upphovsrättsintrång, och bortser därmed från de 

civilrättsliga. 

2.5 Metod 

Arbetet har skett genom en rättsutredning där vi främst fokuserat på lagstiftning och praxis. 

En stor del har bestått i att utreda hur dessa två rättskällor står i förhållande till varandra. Vi 

har även lagt vikt vid att utreda hur gällande rätt har förändrats under modern tid för att ge ett 

historiskt perspektiv över hur väl den rättsliga utvecklingen följer den tekniska. 

2.6 Tekniska begrepp 

 
BitTorrent-teknik Med begreppet avses både en programvara och ett 

filöverföringsprotokoll. BitTorrent-programvaran delar 

upp en digital fil i olika delar och ger den ett matematiskt 

tal, en s k hash-summa och skapar en s k torrentfil. 

 

Direct Connect-teknik Ett system för fildelning där datorer kopierar filer direkt 

mellan varandra. Detta kräver att en speciell mjukvara är 

installerad på datorerna, och den vanligaste kallas DC++. 

 

Fil Med begreppet avses en samling data, innehållandes 

exempelvis musik, film eller datorspel. 

 

Fildelning När filer på en dator görs tillgängliga för andra datorer, 

vilka ingår i ett datornätverk. 
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Hubb (eller Hub) Ett förmedlingsnav där datorer genom Direct Connect-

teknik kan få kontakt och kopiera filer dem emellan. 

 

 

IP-adress (eller IP-nummer) Adress för information som skickas över Internet. Varje 

dator som är kopplad till Internet har en egen IP-adress. 

 

Klient-Server-struktur Ett system där en server (värddator) låter användarna lagra 

eller hämta filer. 

 

Stream/Streaming Uppspelning av ljud eller video via Internet eller annat 

nätverk. Detta kan jämföras med en vanlig TV-sändning, 

med skillnaden att det sker över Internet och inte vid en 

bestämd tidpunkt. 

Torrentfil En fil som innehåller data som anger de beståndsdelar en 

digital fil delats upp i samt adresser till s k trackers. 

Torrentfiler laddas ofta upp till webbservrar som lagrar 

torrentfiler tillgängliga för nedladdning av användaren. 

 

Tracker En Internetbaserad katalog som har till uppgift att meddela 

användaren av en torrentfil vilka andra användare i 

nätverket som delar ut den aktuella digitala filen. 
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3. Upphovsrättens historik 

3.1 Upphovsrättens historik globalt och regionalt 

Immaterialrätten, som består av en serie lagar om ensamrätt till intellektuella prestationer och 

kännetecken, och därmed innefattar upphovsrätten, regleras idag på tre plan som alla är nära 

förknippade med och överlappar varandra. De tre planen är det globala planet, det regionala 

planet och det nationella planet. Arbetet med att försöka skapa likalydande eller åtminstone 

samverkande bestämmelser över hela världen har självfallet med globaliseringen och det nya 

informationssamhället att göra. 

 

På upphovsrättens globala plan är den grundläggande överenskommelsen Bernkonventionen 

från 1886. Den har reviderats och skrivits om vid ett antal tillfällen sedan dess tillkomst och 

dess senaste version, Paristexten, antogs 1971.4,5 Syftet med Bernkonventionen är att 

minimera intrång i upphovsrätter genom att tillförsäkra en upphovsrättshavare i ett land som 

är anslutet till konventionen ett gott skydd för sin rätt i övriga konventionsländer.6 Att 

Bernkonventionen följs övervakas av FN:s fackorgan WIPO (World Intellectual Property 

Organization). Industriländernas missnöje med WIPO:s förmåga att anpassa 

Bernkonventionen till samhällsutvecklingen har påkallat en ny överenskommelse som 

antagits inom ramen för Världshandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) och 

kallas för TRIPS-avtalet (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)7 och 

omfattar idag ca 150 stater. Avtalet har till syfte att minska störningar och hinder för den 

internationella handeln med beaktande av behovet att främja ett effektivt och adekvat skydd 

för säkerställande av skydd för immaterialrätter, och tillse att åtgärder och förfaranden för 

säkerställande av skydd för immaterialrätter inte hindrar handeln.8 

 

Syftet med avtalet uppfylls genom ett omfattande regelverk som ställer upp precisa krav på 

den immaterialrättsliga lagstiftningen i medlemsländerna och förpliktar medlemsländerna att 

tillförsäkra upphovsrättshavare det skydd som ges i de senaste versionerna av 
                                                
 
 
4 Nordell, Per Jonas (red.) Traktatsamling i immaterialrätt. Jure AB, 2003, s. 47. 
5	  Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. 
11 uppl. Jure AB, 2009, s. 11. 
6 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. s. 12. 
7 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. s. 14. 
8	  Nordell	  (red.).	  s.	  12.	  
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Pariskonventionen respektive Bernkonventionen. 

 

Förutom att den svenska upphovsrättslagstiftningen har påverkats av globala bestämmelser 

och överenskommelser har utvecklingen av den svenska upphovsrättslagstiftningen också 

påkallats av lagstiftning på det regionala planet, inom EU. Eftersom ett av EU:s 

grundläggande syften är att upprätthålla en inre marknad byggd på bl a fri rörlighet för varor 

och tjänster finns ett stort intresse för just upphovsrätt inom EU. Problem uppstår eftersom 

upphovsrättsligt skyddade produkter lätt överlåts över nationsgränser samtidigt som skyddet 

är territoriellt begränsat till ett medlemsland. Man har därför försökt komma fram till 

lösningar som är tillräckliga för att både upprätthålla den fria marknaden och skydda 

upphovsrättshavaren inom EU. 

 

Den största delen av EU:s lagstiftning på det upphovsrättsliga området bygger på ett antal 

direktiv. Direktiven har inte direkt effekt utan det är upp till varje medlemsland att inom en 

bestämd tidsram och på ett korrekt sätt genomföra vad direktivet föreskriver. Syftet med 

direktiven är att åstadkomma en harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. I den 

svenska lagstiftningen innebär kraven som direktiven uppställer oftast att ändringar och 

tillägg görs i den redan existerande upphovsrättsliga lagstiftningen.9 

 

3.2 Upphovsrättslagstiftningens historik i Sverige 

Innan det fanns någon upphovsrättslag i Sverige reglerades upphovsrätten av 1810 års 

tryckfrihetsförordning. I den stod det kort och gott att varje skrift vare författarens eller dess 

laglige rättighetshavares egendom10. Idag är denna bestämmelse utvecklad och finns i dels 

TF 1 kap. 8 §, dels i RF 2 kap. 16 § som båda stadgar att det i Sverige ska finnas en lag om 

upphovsrätt och närstående rättigheter. 

 

I de nordiska länderna inleddes 1938 ett arbete med att skapa en gemensam nordisk 

upphovsrättslig lagstiftning. Arbetet mynnade för svensk del ut i SOU 1956:25 som lades till 

grund för URL och FotoL. Därmed hade det i 1960-talets början åstadkommits i stort sett 

                                                
 
 
9	  Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 2 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2009, s. 21. 
10 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. s. 35. 
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likalydande upphovsrättslagar i alla nordiska länder förutom Island som inte ingick i det 

nordiska samarbetet.11 En nyhet som infördes i denna version av upphovsrättslagstiftningen 

var de närstående rättigheterna i 5 kap. (se avsnitt 4.5) 

 

De mest genomgripande ändringarna i URL från 1960 till idag har påkallats av framförallt två 

EG-direktiv. Det ena, 2001/29/EG, handlar om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället och kallas också för Infosoc-

direktivet. Det andra, 2004/48/EG, handlar om säkerställande av skyddet för immateriella 

rättigheter, det s k IPRED-direktivet. 

 

Ett grundläggande värde i det digitala samhället är att information ska vara fri och tillgänglig 

för alla. Uppslagsverket Wikipedia, där vem som helst kan lägga till och redigera information 

om vilket ämne som helst, är ett tydligt exempel på hur fri informationsspridning är nyttigt 

och utbildande för människor i den digitala världen. Det sker dock en krock mellan denna 

värdering och upphovsrättens grundläggande rättigheter när all typ av kultur och information 

sprids obegränsat på Interner, utan respekt för upphovsrättshavarnas ensamrätt. Tekniken 

spelar en stor roll i samhället idag och metoderna för att få tag i upphovsrättsskyddat material 

utvecklas snabbt. Den snabba utvecklingen kan leda till situationer i vilka någon hittar en 

metod för att få tag i eller sprida upphovsrättsligt skyddat material för vilken ansvar inte är 

föreskrivet enligt 53 § URL trots att det är fastslaget att ett intrång i någons upphovsrätt enligt 

2 eller 3 §§ URL begåtts. Domstolarna kan då inte döma intrångsgöraren för intrånget men 

lagstiftaren kan få upp ögonen för att en utveckling av lagstiftningen är påkallad för att följa 

teknikens utveckling 

 

Ett exempel som visar på hur lagstiftningen utvecklas för att följa den tekniska utvecklingen 

är det s k MP3-målet12 som var det första målet angående upphovsrättsintrång i en digital 

miljö som prövades i HD. En 17-åring hade på en egendriven hemsida länkat till 

upphovsrättsskyddad musik som fanns tillgänglig för nedladdning. Förutom att fallet 

behandlade begreppet länkning, som i efterhand har diskuterats mycket, är det intressant att ta 

upp fallet i denna uppsats eftersom det handlar om begreppet överföring till allmänheten. När 

                                                
 
 
11 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. s. 36. 
12 NJA 2000 s. 292. 
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målet behandlades fanns det tre typer av intrång i form av allmänt tillgängliggörande som 

kunde göras i upphovsrätten; offentligt framförande, offentlig visning och spridning. 17-

åringens gärningar ansågs av HD utgöra intrång i upphovsrätten, men HD hittade inte stöd för 

detta i lagen. HD fastslog att begreppet spridning endast gäller fysiska exemplar, och det 

prövades därefter om gärningen kunde anses vara ett offentligt framförande, men åtalet 

ogillades beroende på att gärningen prövades enligt 46 § URL, enligt vilken offentligt 

framförande är undantaget. Fallet belyser att gällande rätt inte var tillfredställande för att 

skydda upphovsmän och deras verk på Internet år 2000. Idag har det tillkommit ett fjärde 

tillgängliggörande som utgör intrång i upphovsrätten; överföring till allmänheten (se avsnitt 

4.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gällande rätt 
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4.1 Verksbegreppet 

I 1 § URL uppräknas vad som ska räknas som litterära eller konstnärliga verk. Där räknas 

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

sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, byggnadskonst 

eller brukskonst. Uppräkningen syftar inte till att vara heltäckande utan även verk som har 

kommit till utryck på annat sätt kan vara litterära eller konstnärliga verk.13 Enligt lagmotiven 

är det syftet med verket som är avgörande för om det ska anses vara ett konstnärligt eller inte. 

Det sägs att ett verk ska anses vara konstnärligt om det är skapat med en konstnärlig ambition 

och i syfte att nå en konstnärlig verkan.14 Kategorin konstnärliga verk delas in i ett antal 

underkategorier; musikaliska verk, filmverk, sceniska verk i framförande och konstverk. 

 

I dagligt tal pratar man ofta om ett verk som en bok, en låt eller en film. 2 § URL säger dock 

att upphovsrätten skyddar verken i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller 

bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Skyddet avser således inte 

ett visst exemplar av ett verk utan snarare medieinnehållet. Förarbetena definierar detta som 

att verket skyddas i dess yttre form såväl som i dess inre form.15 

Verkshöjd 
För att ett verk ska omfattas av upphovsrättsskyddet krävs att verkshöjd uppnås, d v s att 

verket har en viss särprägel, originalitet och självständighet. 

 

Verkshöjd föreligger när skillnaden mellan ett verk och allt tidigare skapat samt allt som kan 

tänkas bli skapat är tillräckligt stor. Det finns inga regler för hur stor skillnaden måste vara 

utan det sker genom bedömningen i det särskilda fallet.16 I förarbetena understryks att när 

man bedömer originalitet och självständighet åsyftas inte någon litterär eller konstnärlig 

värdesättning, vilket innebär att även dåliga verk skyddas.17 

 

För att lätt kunna avgöra vad som utgör verk, och därmed är upphovsrättsligt skyddat, krävs 
                                                
 
 
13	  Bernitz,	  Karnell,	  Pehrson,	  Sandgren.	  s.	  45.	  
14	  SOU	  1956:25.	  Auktorrättskommitén.	  Upphovsmannarätt	  till	  litterära	  och	  konstnärliga	  verk:	  lagförslag.	  
Stockholm:	  Justitiedepartementet.	  s.	  65.	  
15 SOU 1956:25. s. 98 f. 
16 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. s. 50. 
17	  SOU	  1956:25.	  s.	  67.	  
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som vi nämnt ovan att verket präglas av en viss originalitet. Som en hjälpnorm för att avgöra 

vad som krävs för upphovsrättsligt skydd har dubbelskapandekriteriet utformats som innebär 

att för att ett verk ska kunna skyddas upphovsrättsligt krävs att två av varandra oberoende 

personer inte ska kunna åstadkomma något nära överensstämmande.18 

I ett mycket uppmärksammat rättsfall19 rörande just verkshöjd och dubbelskapande anklagade 

folkmusikgruppen Landslaget pop-/folkmusikgruppen Drängarna för att från Landslagets låt, 

Tala om vart du skall resa, ha stulit en melodislinga och använt i sin egen låt Om du vill bli 

min fru. HD fann att Landslagets melodislinga utgjorde ett upprepat och avgränsat inslag i 

kompositionen och var, vid en helhetsbedömning, av sådan egenart att den skulle framstå 

som ett självständigt verk och därmed erhålla upphovsrättsligt skydd. Vidare fastslog HD att 

likheterna mellan de båda melodislingorna var så påfallande att Drängarnas melodislinga 

objektivt sett gjort intrång i Landslagets melodislinga. 

 

Gällande ett eventuellt dubbelskapande anförde Drängarna att deras melodislinga inte 

inspirerats av Landslagets melodislinga utan av en äldre svensk folkmelodi, Oxdansen, vars 

upphovsrättsskydd upphört. HD fann dock, i likhet med underrätterna, att mot bakgrund av 

att Drängarnas melodislinga inte alls är så lik Oxdansen som den är lik Landslagets 

melodislinga, och Landslagets låts genomslag på marknaden gjort att Om du vill bli min fru 

inte sannolikt kan ha skapats oberoende av Tala om vart du skall resa. 

 

Mycket kritik har riktats mot denna dom, både av musikvetare och jurister. Kritikerna 

vitsordade visserligen att Landslagets musikslinga åtnjuter upphovsrättsligt skydd i form av 

ett självständigt verk men att verket saknade originalitet samt att det följer konventionella 

mönster och musikaliska lagbundenheter. 20,21 

4.2 Upphovsmannaskapet 

                                                
 
 
18 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. s. 50. 
19 NJA	  2002	  s.	  178. 
20 Edlund, Bengt, Riff inför rätta, Juristförlaget i Lund, 2007, s. 166. 
21 Edlund. s. 183. 
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Enligt 1 § URL har den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till 

verket. Upphovsrätten tillhör alltså den ursprunglige författaren, kompositören, författaren 

osv.22 

 

Ibland förekommer det flera upphovsmän till ett verk. I de fall det är lätt att urskilja varje 

upphovsmans bidrag till slutprodukten utgör dessa bidrag enskilda verk och varje 

upphovsman åtnjuter upphovsrättsligt skydd för den del han bidragit med. Till exempel kan 

man i en opera utan svårighet skilja på libretto (texten) och musikkompositionen. I de fall 

upphovsmännens bidrag är så tätt invävda i varandra att det inte går att urskilja enskilda verk 

får upphovsmännen gemensam upphovsrätt enligt 6 § URL.23 

 

Ett upphovsrättsligt skyddat verk kan också, enligt 4 § URL, få flera upphovsrättshavare 

genom bearbetning. Om, till exempel, en översättare översätter en bok har han 

upphovsrättsligt skydd för boken i dess översatta form men får inte förfoga över denna rätt i 

strid med upphovsrätten till originalverket. Författaren till den boken som översatts har 

emellertid också upphovsrätt till boken i dess översatta form.24 

 

4.3 Uppkomst och upphörande 

Upphovsrätten är formlös, vilken innebär att det inte krävs någon registrering av ett verk för 

att få upphovsrätt till det. De symboler (t ex: ©) som ofta syns i samband med 

upphovsrättsskyddade verk har ingen rättsverkan i Sverige utan agerar mer som en 

påminnelse om det upphovsrättsliga skyddet. 

 

Upphovsrätten upphör 70 år efter upphovsmannens dödsår enligt 43 § URL. Finns det flera 

upphovsmän upphör skyddet 70 år efter den senast avlidnes dödsår. 

 

4.4 Förfoganderätt och ideell rätt 

                                                
 
 
22	  Ds 2007:29. s. 46.	  
23 Ibid. 
24 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. s. 60. 
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2 § URL anger den förfoganderätt som upphovsrätten innehåller, även kallad den ekonomiska 

delen av upphovsrätten. Förfoganderätten kan helt eller delvis överlåtas till annan fysisk eller 

juridisk person enligt 27 § URL. 

 

Det föreskrivs att upphovsrättshavaren har uteslutande rätt (ensamrätt) att framställa 

exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. Ensamrätten innebär alltså 

att upphovsrättshavaren har rätt att hindra andra från att göra detta. 

 

2 § fortsätter genom att förklara de fyra typer av förfoganden som gäller för 

tillgängliggörandet av verket till allmänheten; 

 

1) överföring, som innebär att en enskild kan ta del av verket vid en plats och tidpunkt som de 

själva väljer, 

2) framförande, tillgängliggörande av verket för allmänheten på samma plats som det 

framförs, med eller utan tekniska hjälpmedel, 

3) visning, tillgängliggörande av verket för allmänheten på samma plats som det framförs, 

utan tekniska hjälpmedel och 

4) spridning när verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning. 

 

Verket är offentliggjort, enligt 8 § URL, när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. 

 

Det föreligger vissa inskränkningar i upphovsrätten enligt 2 kap. URL. Bland annat får en 

person framställa ett begränsat antal exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk som har 

spridits till allmänheten, för privat bruk enligt 12 § URL. Med privat bruk avses spridning 

inom den närmsta familje- och vänkretsen.25 

 

Enligt 3 § URL, som beskriver den ideella rätten, ska upphovsmannen angivas i samband 

med verket i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Verket får inte heller ändras 

på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsrättshavaren och inte heller framföras på ett 

sådant sätt eller i ett sådant sammanhang som kan vara kränkande. Till skillnad från 

förfoganderätten kan de ideella rättigheterna inte överföras till någon annan. Upphovsmannen 

                                                
 
 
25 Ds 2007:29. s. 61 f. 
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kan dock välja att avstå de ideella rättigheterna. De tidigare nämnda inskränkningarna i 

upphovsrätten enligt 2 kap. URL gäller inte för dessa ideella rättigheter i 3 §, enligt 11 § URL. 

 
Infosoc 
I syfte att anpassa den nationella lagstiftningen för att möta den tekniska utvecklingen 

genomfördes den 1 juli 2005 Infosoc-direktivet i Sverige. En av ändringarna i URL som 

påkallades av direktivet var den s k privatkopieringsersättningen (eller kassettavgiften), som 

infördes i URL som 26 k-m §§. Privatkopieringsersättningen fungerar genom att en avgift tas 

ut för de näringsidkare som tillverkar eller importerar anordningar som kan användas för att 

lagra ljud eller rörliga bilder (t ex hårddiskar, USB-minnen, DVD-skivor) och som är särskilt 

ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk. Avgiften betalas sedan ut till 

upphovsrättshavaren om dennes verk har sänts ut i ljudradio eller television eller har getts ut 

på anordningar genom vilka de kan återges rätt till ersättning av näringsidkaren. 

 

En annan ändring som påkallades av direktivet var hur tillfälliga exemplar av 

upphovsrättsskyddade verk ska hanteras. En upphovsrättshavare har, som vi beskrivit ovan, 

ensamrätt att framställa exemplar av sitt upphovsrättsskyddade verk. Rättsläget avseende 

tillfälliga exemplar var tidigare oklart men direktivet klargjorde att även tillfälliga exemplar 

ska omfattas av upphovsrätten. 26 Lagstiftaren fann att det skulle detta leda till problem i 

informationssamhället om det för varje mellanlagring och tillfällig kopia som skapas på 

automatisk väg krävdes upphovsrättshavarens tillstånd. Man införde därför 11a § URL som 

säger att tillfälliga exemplar får framställas utan upphovsrättshavarens samtycke om 

framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren 

är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen samt att exemplaren inte får ha 

självständig ekonomisk betydelse.27 

 

                                                
 
 
26 Prop. 2004/05/110 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. 
Stockholm: Justitiedepartementet, s. 89. 
27 Prop. 2004/05/110. s. 91. 
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Infosoc-direktivet har inte lett till att lagstiftningen inom EU har harmoniserats på ett 

tillfredsställande sätt. Många länder saknar fortfarande liknande regler, och i de länder som 

har liknande regler är ersättningen inte överensstämmande.28 

 

4.5 Närstående rättigheter 

I 5 kap. URL behandlas de till upphovsrätten närstående rättigheterna. Dessa rättigheter 

skyddar utövande konstnärers framföranden, upptagningar av ljud eller bild, fotografier, 

radio- och tv-sändningar, databaser och kataloger. Rättigheterna skyddar de prestationer som 

gör att de upphovsrättsligt skyddade verken kommer allmänheten till del, alltså artisters 

framföranden, producenters upptagningar av fonogram och film samt radio- och teveföretags 

utsändning.29 

 

45, 46, 48, 49 och 49a §§ URL ger den som utfört prestationen en ensamrätt liknande 

upphovsrätten att tillåta eller förbjuda utnyttjande av prestationen. 47 § URL är speciellt 

viktig för utövande konstnärer och fonogramframställare. Bestämmelsen ger dem rätt till 

skälig ersättning när deras prestation utnyttjas genom inspelningar.30 

 

Vad som anges i lagtexten om vem som egentligen är innehavare av en närstående rättighet är 

svårtolkat. Begreppet utövande konstnär har definierats som den som tolkar eller levandegör 

verket; begreppet omfattar musiker, sångare, skådespelare, dirigenter, recitatörer och 

andra.31,32 En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder definieras i förarbetena 

som den som anordnat inspelningen av ljuden eller bilden på inspelningen första gången.33 

 

 

 

                                                
 
 
28 Ds 2007:29. s. 32. 
29 Ds 2007:29. s. 76. 
30 Ibid. 
31 NJA II 1961 s. 300. 
32 Ds 2007:29. s. 77. 
33 NJA II 1961 s. 307. 
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5. Straff och ansvar vid intrång i upphovsrätten 

5.1 Straffrättens grunder 

 
Straffrätt är statens sätt att reglera vad som är och inte är tillåtet i samhället, och gäller alltså 

förhållandet mellan staten och individen, till skillnad mot civilrätten som gäller förhållandet 

individer emellan. Straffrätten regleras i första hand i BrB, men det finns även straffrättsliga 

regler i andra lagar som t ex URL. I brottmål kan ofta straffrätt och civilrätt behandlas 

samtidigt, vilket det bland annat gjordes i TPB-målet, när det utdömdes både skadestånd 

(civilrättsligt) och fängelse (straffrättsligt).  

 

Varje brott har en brottsbeskrivning som anger vilka krav, rekvisit, som ska vara uppfyllda 

för att brottet ska föreligga.34 Rekvisiten delas upp i objektiva rekvisit och subjektiva rekvisit. 

De objektiva rekvisiten är de handlingar som ska ha begåtts för att ett brott ska föreligga, 

medan de subjektiva rekvisiten är krav på vad den handlade ska ha velat eller råkat göra. De 

subjektiva rekvisiten kan vara uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (culpa).35 För att, till exempel, 

brottet mord ska föreligga krävs, enligt 3 kap. 1 § BrB, att en person har berövat en annan 

livet, vilket är det objektiva rekvisitet. 1 kap. 2 § BrB anger också att det krävs uppsåt, om 

inte annat är speciellt föreskrivet, för att ett brott ska föreligga. I 3 kap. 1 § BrB finns inget 

speciellt föreskrivet, varför det subjektiva rekvisit som krävs för att dömas för mord är uppsåt.  

 

Uppsåtet delas in i tre former; Direkt uppsåt, indirekt uppsåt och likgiltighetsuppsåt. Det 

direkta uppsåtet innebär att gärningsmannen har för avsikt att nå uppnå en viss effekt av sitt 

handlande. Det indirekta uppsåtet innebär att gärningsmannen inser att en viss effekt av hans 

handlande kommer att inträda utan att den effekten är något han eftersträvar. Den svagaste 

formen av uppsåt är likgiltighetsuppsåt som innebär att gärningsmannen inte eftersträvat en 

viss effekt, men insett risken för den och varit likgiltig inför förverkligandet av den.36 

 

                                                
 
 
34 Wennberg, Suzanne, Introduktion till straffrätten, 8 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2008. s. 24. 
35 Wennberg. s. 30.  
36 Wennberg. s. 30 f. 
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De subjektiva rekvisiten för medhjälp till brott är desamma som för huvudbrottet. Krävs 

uppsåt för huvudbrottet krävs det också för uppsåt för att någon ska kunna dömas som 

medhjälpare till brottet, medan om det räcker med oaktsamhet för att dömas för huvudbrottet 

kan även ett oaktsamt främjande av huvudbrottet leda till att någon döms för medhjälp till 

brott.37 

5.2 Ansvar för intrång 

Upphovsrättsintrång kan beivras på två sätt av upphovsrättshavaren, antingen civilrättsligt 

eller straffrättsligt.38 Vi kommer nedan att redogöra för de straffrättsliga sanktioner, som 

gäller oavsett typ av upphovsrättsintrång. 

 

I 7 kap. URL regleras vad som gäller när ett intrång i någons upphovsrätt begåtts. 53 § URL 

anger att ett sådant intrång mot en upphovsrättshavares förfoganderätt enligt 2 § URL eller 

intrång i de ideella rättigheterna enligt 3 § leder till påföljder. De subjektiva rekvisiten för 

intrång i upphovsrätten kan vara antingen uppsåt eller grov oaktsamhet. Är dessutom de 

objektiva rekvisiten uppfyllda kan brottet ge böter eller fängelse i högst två år. 

 

Om det av upphovsmannen yrkas kan domstolen genom vite förbjuda den som vidtar eller 

medverkar till en åtgärd som leder till intrång för upphovsrättsskyddat material att fortsätta 

med åtgärden enligt 53 b § URL. 

 

Eventuella skadeståndsyrkanden som kan uppkomma i samband med upphovsrättsintrång ska 

beräknas enligt 54 § URL, där det anges vissa faktorer som ska tas i beaktande. I första hand 

tar paragrafen sikte på intrång enligt 53 § där både de objektiva och de subjektiva rekvisiten 

är uppfyllda, men är till viss del även tillämplig på fall som inte kunnat föranleda 

straffpåföljd på grund av att de subjektiva rekvisiten inte är uppfyllda.39  

 

                                                
 
 
37 Wennberg. s. 69 ff. 
38 Bengtsson, Henrik; Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 
2006. S. 66. 
	  
39 SOU 1956:25. s. 428. 
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Skadestånd på grund av intrång i upphovsrätten har ett reparativt syfte och ska beräknas 

enligt en hypotetisk licens40 som enligt förarbetena är skäligt honorar eller liknande vederlag 

för utnyttjandet; detta torde böra bestämmas efter gällande tariffer, 

kollektivöverenskommelser o. dyl. eller efter eljest inom branschen gängse grunder.41 

 

1982 infördes en straffskärpning av lagstiftningen om brott mot upphovsrättslagen, där 

lagstiftaren uttryckte sig om att sådana brott är att betrakta som allvarliga och ska i grova fall 

kunna leda till fängelsestraff.42 Vidare reviderades lagstiftningen 1994, då det infördes 

sanktioner för intrång även vid grov oaktsamhet och inte bara vid uppsåt.43 Straffvärdet 

höjdes också, från att tidigare ha kunnat ge maximalt sex månaders fängelse till det 

nuvarande maxstraffet; två års fängelse.  Anledningen till att höja straffmaximum var inte att 

straffen generellt sett skulle höjas, utan snarare att ge domstolarna mer spelrum vid 

bedömningen av varje enskilt fall.44 Internationellt sett är de svenska sanktionerna vid 

upphovsrättsintrång låga, Tyskland har ett straffmaximum på fem år, och Danmark på sex 

år.45 

 

53 § 5 st. hänvisar till att försök och förberedelse kan leda till ansvar enligt 23 kap 1 och 2 §§ 

URL. BrB. Ansvar kan även bli aktuellt vid medhjälp till intrång enligt 23 kap. 4 § BrB, som 

kommer att beskrivas mer utförligt i avsnitt 5.4 

5.3 Ansvar för förberedelse och stämpling till brott 

De objektiva rekvisiten för att någon ska dömas till ansvar för förberedelse till brott är enligt 

23 kap. 2 § BrB att någon ska ha tagit emot eller lämnat pengar eller annat som betalning för 

ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av brott eller skaffar, tillverkar, tar emot, 

förvarar, transporterar, sammanställer eller tar liknande befattning med något som är 

särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. 

 

                                                
 
 
40 Enbom, Johan. Fildelning och upphovsrätt. Kandidatuppsats, Luleå Tekniska Universitet, 2010, s. 21. 
41 SOU 1956:25. s. 429. 
42 Bengtsson, Lyxell.  s. 66. 
43 Ibid. 
44 Bengtsson, Lyxell. s. 67. 
45 Ibid. 
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Om någon i samråd med annan beslutar att utföra ett brott, försöker anstifta annan eller 

erbjuder eller åtar sig att själv utföra en brottslig handling kan denne dömas till ansvar för 

stämpling till brott enligt 23 kap. 2 § 2 st. Det är endast dessa tre särskilda handlingstyper 

som kan utgöra förberedelse eller stämpling till brott. Huvudregeln är således att det inte är 

straffbelagt att planera ett brott.46 

 

På den subjektiva sidan krävs enligt 23 kap. 2 § uppsåt för att kunna ådömas ansvar för 

förberedelse eller stämpling till brott. 

5.4 Ansvar för försök till brott 

Ett fullbordat brott har inte begåtts förrän den tidpunkt då de objektiva rekvisiten som 

uppställs i lagen är uppfyllda. I 23 kap. I 1 § BrB ställs tre rekvisit för att en handling ska 

betraktas som ett straffbart försök upp. Det första rekvisitet är att det aktuella brottet måste 

vara explicit straffbelagt redan på försöksstadiet. Det andra rekvisitet är att gärningsmannen 

ska ha påbörjat utförande av den brottsliga handlingen utan att det fullbordats. Detta rekvisit 

kommer med en tämligen svår bedömning om när det ska anses att ett försök till brott är 

påbörjat. Enligt doktrinen måste man utgå från brottsbeskrivningen för det aktuella brottet när 

man ämnar fastställa försökstidpunkten.47 Det tredje rekvisitet är att det antingen ska ha 

förelegat fara för brottets fullbordande eller att faran för att brottets fullbordande endast 

uteslutits av tillfälliga omständigheter. 

 

Ett intressant rättsfall rörande försök till brott mot upphovsrättslagen är det s k StudentBay-

målet48 i vilket en student vid namn Timofey M. dömdes av Svea Hovrätt för försök till 

medhjälp till brott mot upphovsrättslagen enligt 2 och 53 §§ URL samt 23 kap. 1 och 4 §§ 

BrB. 

 

Timofey M. hade år 2008 startat en tjänst på Internet som han kallade för StudentBay. Han 

uppdaterade och administrerade tjänsten fram till år 2009. Syftet med tjänsten var att 

tillhandahålla kurslitteratur online genom att låta användare ladda upp och ladda ner böcker i 

                                                
 
 
46	  Wennberg.	  s.	  76.	  
47	  Wennberg.	  s.	  74.	  
48 Svea Hovrätt B 4376-12. 
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digital form. En användare fick full tillgång till tjänsten när denne själv hade laddat upp minst 

en bok eller via sms betalat en avgift om 20 kronor. 

 

På StudentBays hemsida hade det funnits ikoner för nedladdning av tre verk varav två synes 

ha varit tillgängliga för nedladdning via torrentfiler. Utredningen kunde dock inte visa att 

dessa tre verk faktiskt laddats ner eller varit möjliga att ladda ner varvid det inte heller kunde 

visas att någon exemplarframställning hade ägt rum. Svea Hovrätt slog dock fast att någon 

hade påbörjat vad som ankommer på honom eller henne att utföra för att verken skulle bli 

tillgängliga för nedladdning. I och med detta hade de objektiva rekvisiten för försök till brott 

mot upphovsrättslagen uppfyllts. 

 

De subjektiva rekvisiten för försök till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen är grov 

oaktsamhet eller uppsåt. Svea Hovrätt fastslog att Timofey M. med sin kunskap om 

hemsidans syfte, att tillgängliggöra kurslitteratur online, och genom valet av hemsidans 

namns och utformnings uppenbara koppling till The Pirate Bay måste ha insett att 

upphovsrättsintrång skulle komma att äga rum genom hemsidan, och alltså haft ett indirekt 

uppsåt. Vidare resonerade Svea Hovrätt att det faktum att Timofey M. ensam tillgodogjort sig 

de belopp som användarna betalade för fildelningstjänsten visade att han haft full kunskap 

om att hemsidan varit välbesökt. 

 

I samma mål dömdes Timofey M. också för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen 

avseende ytterligare fem verk enligt 53 § första stycket jämfört med 2 § URL samt 23 kap. 4 

§ BrB. Ingen dömdes för huvudbrottet i målet. 

 

5.5 Ansvar för medhjälp till brott 

Brottsformuleringarna i BrB är oftast formulerade med avseende på en ensam gärningsman. I 

praktiken är det dock mycket vanligt att flera personer är inblandade i olika utsträckning när 

ett brott begås. Att BrB är formulerad på det viset är av lagstiftaren helt avsiktligt. Man har 

valt att istället införa en allmän medverkansbestämmelse. 49 Den allmänna 

medverkansbestämmelsen finns i 23 kap. 4 § BrB. Där står att den som med råd eller dåd 
                                                
 
 
49 Wennberg. s. 68. 
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främjar en gärning för vilken ansvar är föreskrivet enligt BrB, eller en straffbelagd gärning 

för vilken fängelse är föreskriven enligt annan lag eller författning ska också ådömas ansvar. 

Begreppet med råd eller dåd kan beskrivas som den som med psykiskt eller fysiskt inflytande. 

Den som förmått annan att utföra en straffbelagd gärning kallas för anstiftare och den som på 

annat sätt med råd eller dåd medverkat till att ett brott begåtts men inte själv är gärningsman 

kallas för medhjälpare. 

 

Det mest uppmärksammade upphovsrättsmålet i Sverige på senare tid är TPB-målet50 som 

avgjordes i Svea Hovrätt. Fyra personer åtalades och dömdes för medhjälp till intrång i 

upphovsrätten för att på olika sätt ha sett till att driften av TPB skötts och kunnat fortgå, utan 

att själva ha gjort intrång i de upphovsrättsskyddade verken som användare över hela världen 

förmedlat via hemsidan. TPB är en tracker som tillhandahåller material som kan delas mellan 

användare med BitTorrent-teknik. Detta tillhandahållande av en tracker ansågs ha varit ett 

fysiskt inflytande som gjort det möjligt för andra att göra intrång i upphovsrättsligt skyddade 

verk. De åtalade dömdes till fängelsestraff och att solidariskt betala skadestånd till 

rättighetshavare om cirka 30 miljoner kronor. 

 

Medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB säger att varje medverkande ska dömas efter det 

uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Kräver huvudbrottet uppsåt av 

gärningsmannen krävs det också uppsåt av medhjälparen, i ett sådant fall räcker det alltså inte 

med att denne varit oaktsam. Kräver huvudbrottet endast oaktsamhet fordras av medhjälparen 

endast oaktsamt främjande av gärningen för att denne ska kunna dömas till ansvar. När det 

gäller intrång i upphovsrätten krävs det att gärningsmannen, och då även medhjälparen, haft 

uppsåt eller har agerat grovt oaktsamt. Svea Hovrätt fann i TPB-målet att det subjektiva 

rekvisitet var uppfyllt för samtliga åtalade, och som exempel visas den åtalade Fredrik Neijs 

oaktsamhet när han valt att inte ta bort material eller stänga hemsidan när det för honom blev 

känt att det funnits upphovsrättsskyddat material på TPB. Oaktsamheten grundades även på 

att de åtalade inte gjort någon ansats att ta bort material på TPB efter att de erhållit 

varningsbrev (se avsnitt 6.1). 

 

De åtalade hade alla väldigt skilda roller i sin medverkan till brott, Fredrik Neij var den som 
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skötte den dagliga driften och underhållet av sidan, medan Carl Lundström tillhandahöll 

datorer och serverskåp, utan att ha någon operativ del i den dagliga driften. Peter Sunde 

Kolmisoppi hade agerat presstalesman och bidragit med idéer för hur hemsidan skulle drivas, 

och dessutom hade intäkterna för de annonsplatser som såldes på TPB fakturerats av och 

betalats till Peter Sunde Kolmisoppis bolag. Medhjälpsansvaret vid upphovsrättsintrång på 

Internet kan efter denna dom bedömas som väldigt långtgående, och som exempel härom ges 

fyra olika aktörer som kan bli ansvariga för medhjälp till upphovsrättsintrång:  

 

1) En förmedlare av annonser till en webbplats, 

2) en aktör som annonserar på en webbplats,  

3) en leverantör av Internetkapacitet till en webbplats och 

4) en aktör som lagrar en BitTorrent-klient som främjar upphovsrättsintrång.51 

 

Den främsta förutsättningen för att bestämmelserna om medhjälpsansvar ska vara tillämpliga 

är att de objektiva rekvisiten för ett brott måste vara uppfyllda.52 En brottslig gärning eller ett 

försök till brottslig gärning måste ha begåtts. Om gärningsmannen frikänns för att han inte 

uppfyller de subjektiva rekvisiten, att han inte har identifierats eller av någon annan 

anledning, har ingen betydelse för tillämpligheten av medverkansbestämmelsen så länge de 

objektiva rekvisiten för brottet eller försöket är uppfyllda. I TPB-målet hade inga 

huvudgärningsmän identifierats, men de åtalade kunde alltså åtalas och dömas för medhjälp 

till brott ändå. 

 

Vanligtvis tillmäts ansvar för medhjälp till ett brott ett lägre straffvärde än huvudbrottet, men 

i TPB-målet konstaterade Svea Hovrätt att praxis visar att det inte finns något som hindrar att 

straffvärdet för medhjälp kan vara detsamma som för huvudbrottet. Praxis visar även att om 

medhjälpsbrottet är mer omfattande än huvudbrottet finns det inget som hindrar att 

straffvärdet för medhjälp blir högre än för huvudbrottet, eftersom den medhjälpandes 

gärningar ligger honom själv till last. 

 

                                                
 
 
51	  Axhamn,	  Johan.	  Ansvar	  för	  medhjälp	  till	  upphovsrättsintrång	  –	  särskilt	  i	  onlinemiljö.	  PM,	  Stockholms	  
Universitet,	  Juridiska	  fakulteten,	  2012,	  s.	  8.	  
52	  Wennberg.	  s.	  68.	  
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URL har i 53 § inget explicit uttryck för att medverkansbestämmelserna i BrB kan tillämpas 

utan det följer av den, i 23 kap. 4 § BrB, stadgade bestämmelsen att ansvar för medhjälp till 

brott kan åläggas den som medverkar till brott som kan leda till fängelse som stadgas i annan 

lag eller författning. 

 

Det faktum att TPB-hemsidan drivits i ett kommersiellt syfte eftersom annonser sålts hade 

avgörande påverkan på straffvärdet. Bedömningen av straffvärdet i TPB-målet kan jämföras 

med den bedömning som gjordes i ett mål53 från Södertörns Tingsrätt som också behandlar 

medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Målet gäller en man som hade startat och 

administrerat en Direct Connect-hubb för fildelning, via vilken användare hade överfört 

upphovsrättsskyddade verk. Mannen bedömdes som skyldig till medhjälp till brott mot 

upphovsrättslagen, och brottet var så pass omfattande att påföljden inte stannade vid ett 

bötesstraff, men Tingsrätten bedömde även att han inte skulle ådömas fängelsestraff eftersom 

han inte drivit hubben i kommersiellt syfte. Påföljden blev därför villkorlig dom samt böter. 

 

Ett annat rättsfall rörande medhjälp till brott mot upphovsrättslagen är det s k DC-

hubbmålet54 i vilket en man vid namn Fredrik B. dömdes för uppsåtligt medhjälp till brott 

mot upphovsrättslagen i enlighet med 53 § första stycket jämfört med 46 § URL samt 23 kap. 

4 § BrB. Intrånget hade alltså begåtts i de till upphovsrätten närstående rättigheterna. (Se 

avsnitt 4.5) 

 

Fredrik B. hade drivit en Direct Connect-hubb som möjliggjort för dess användare att via 

Internet tillgängliggöra filer, på sina respektive datorer, för varandra. Åtalet avsåg olovligt 

tillgängliggörande genom överföring till allmänheten av ljudupptagningar till 12 500 digitala 

musikfiler som var skyddade av 46 § URL om framställare av ljud- eller bildupptagningar. 

Filerna tillgängliggjordes av tre användare av Direct Connect-Hubben 

 

Vem som helst som delade med sig av filer som tillsammans utgjorde minst 20 gigabyte hade 

tillgång till hubben och Svea Hovrätt fann därmed i och med att allmänheten haft möjlighet 

att ta del av verken när de önskat att de objektiva rekvisiten för ett tillgängliggörande genom 
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överföring ansågs föreligga. Svea Hovrätt fann också att Fredrik B. underlättat brottet på ett 

sådant sätt som objektivt sett måste sägas innebära ett främjande med råd eller dåd. 

 

Gällande de subjektiva rekvisiten ansåg Svea Hovrätt att Fredrik B. genom sitt 

tillhandahållande av hubben måste ha insett att han underlättade huvudbrottet och därmed i 

vart fall haft indirekt uppsåt (se avsnitt 5.1) till att medverka till huvudbrottet. Svea Hovrätt 

resonerade vidare om att Fredrik B. inte i detalj måste ha känt till t ex hur många filer som 

gjorts tillgängliga för att han ska kunna dömas för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. 

Det slogs därmed fast att det räckte att han känt till de omständigheter som utgör rekvisiten 

för upphovsrättsintrång, i det här fallet att användarna av hubben olovligen tillgängliggjort 

upphovsrättsskyddat material via hubben. I första hand yrkade åklagaren på att Fredrik B. 

skulle dömas som medgärningsman till huvudbrottet men detta ogillades av Svea Hovrätt 

som slog fast att Fredrik B. inte haft en sådan aktiv roll vid tillgängliggörande av ljudfilerna 

att det var naturligt att betrakta honom som medgärningsman. En Direct Connect-hubbs 

uppbyggnad är sådan att det på hubben inte finns några filer lagrade, utan endast listor med 

användare som har en speciell fil. Fredrik B. hade därmed inte haft något inflytande över 

delningen av ljudfiler som skett mellan användarna av hubben. 

5.5.1 Medhjälp till medhjälp 
Diskussionen om medhjälp till upphovsrättsintrång aktualiserar även frågan om det kan vara 

straffbart att främja ett främjande, alltså medhjälp till medhjälp. I praxis och doktrin framgår 

att det inte finns hinder för att hålla någon ansvarig för medhjälp till medhjälp, eller att för 

den delen göra ansvar aktuellt i fler led än så. Precis som vid direkt medhjälp krävs det i ett 

fall om medhjälp till medhjälp att personen i fråga har ett eget uppsåt eller handlar av 

oaktsamhet.55 I TPB-målet blev frågan om medhjälp till medhjälp aktuell för Carl Lundström, 

vars gärning av Svea Hovrätt beskrivs som ett indirekt främjande. Han ansågs inte ha direkt 

främjat intrången i upphovsrätten som skett via TPB, utan snarare främjat de personer som 

senare har ägnat sig åt direkt främjande av upphovsrättsbrott. 

5.5.2 Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 
I 4 § i Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor beskrivs att tillhandahållaren 

av en sådan anslagstavla (webbhotell och diskussionsforum m m) har en allmän uppsiktsplikt 
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över innehållet på anslagstavlan. Punkt nummer 2 i 5 § anger att tillhandahållaren är skyldig 

att ta bort, eller på annat sätt se till att informationen inte sprids, om det är uppenbart att en 

användare av tjänsten har gjort sig skyldig till intrång i rättighet som skyddas av 5 kap. URL. 

Om detta uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte följs kan tillhandahållaren dömas enligt 7 

§, förutsatt att brott inte blir aktuellt enligt URL eller BrB. Med jämförelsen av denna lag vill 

vi visa en annan sida över hur en uppsiktsplikt över allmänna forum i en onlinemiljö kan se ut. 

 

5.6 Medhjälpsansvaret i praxis 

Syftet med medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB är enligt praxis56 och förarbeten att 

åstadkomma en ordning enligt vilken det inte har saklig betydelse om en medverkande är att 

betrakta som gärningsman eller inte. För varje medverkande ska straffet bestämmas efter 

vilka handlingar som ligger honom till last. Således finns det inget hinder för att en 

gärningsman får ett lindrigare straff än en anstiftare eller medhjälpare. I de rättsfall vi har 

skrivit om ovan blir detta tydligt, där domstolarna för en diskussion om just detta i fallen om 

TPB och DC-hubben. Det blir ingen skillnad i straffvärde oavsett om det gäller en 

gärningsman som gör intrång i upphovsrätten, eller om det gäller en anstiftare eller 

medhjälpare till sådant brott. 

 

Det som i dessa fall inverkar på straffvärdet är istället vilken omfattning verksamheten har 

bedrivits i, samt om verksamheten har drivits i kommersiellt syfte och i företagsliknande 

form. De åtalade i TPB-målet ådömdes ett högt straffvärde eftersom verksamhetens 

omfattning antog väldigt stora proportioner samt att de tillgodogjorde sig höga belopp genom 

annonsförsäljning på hemsidan. Dessutom tog Svea Hovrätt i beaktning det 

samhällspreventiva effekt domen kunde ge, vilket bidrog till ett ännu högre straffvärde. I 

StudentBay-målet förelåg liknande förutsättningar för påföljden, men i det fallet 

omvandlades straffvärdet på 2 månaders fängelse till 75 timmars samhällstjänst eftersom det 

inte fanns ett allmänpreventivt intresse av att döma den åtalade till en lika kraftig påföljd som 

i TPB-målet. 
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I de andra två målen, DC-hubben och medhjälpsfallet från Södertörns tingsrätt, ser vi också 

en konsekvent straffmätning där påföljden fängelse aldrig blir aktuellt eftersom brottet inte 

har begåtts i kommersiellt syfte. Dessutom var verksamhetens omfattning, i jämförelse med 

omfattningen i andra mål, låg. 
 

6. Åtgärder vid intrång i upphovsrätten 

6.1 Varningsbrev 

Ett sätt att hantera upphovsrättsintrång är att skicka varningsbrev. Upphovsrättshavaren 

skickar då ett varningsbrev till den misstänkte intrångsgöraren och ber denna att upphöra med 

intrånget. Varningsbrev kan även innehålla detaljer om en eventuell uppgörelse parterna 

emellan gällande skadestånd, vilket är en ekonomiskt fördelaktig väg att gå för 

upphovsrättshavaren eftersom eventuella rättegångskostnader då kan undvikas. Det finns 

även en avskräckande effekt med varningsbrev, vilket innebär att intrånget kan stoppas 

omedelbart. 

 

I svensk rätt finns det ingen reglering om varningsbrev, vilket innehållet bör vara eller när det 

kan skickas. Direktiv 2000/31/EG innehåller en artikel om möjlighet att inrätta en s k notice 

and take-down-regel. Lagstiftaren avstod dock från att införa ett sådant regelverk, motiverat 

med att ett sådant formalistiskt system är främmande för svensk rätt. Istället ska ett sådant 

system förlitas på gällande rätt och allmänna principer.57 

 

6.2 Informationsföreläggande 

En av de mer genomgripande förändringar i URL på senare tid är införandet av det 

civilrättsliga sanktionsdirektivet58 som trädde i kraft den 1 april 2009 som ett antal tillägg i 

URL (53c-53h §§). Direktivet innebär att vissa aktörer kan åläggas av domstol att utlämna 

information om distributionsnät och ursprung för varor och tjänster. Direktivet innebär också 

                                                
 
 
57	  Bengtsson,	  Lyxell.	  s.	  72.	  
58Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter. 
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att den som begått eller medverkat till ett upphovsrättsintrång kan åläggas att bekosta 

lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. 

Reglerna om informationsföreläggande ger en upphovsrättshavare möjlighet att, om denne 

visar sannolika skäl för att ett intrång i dennes upphovsrätt begåtts, få ut information av t ex 

en Internetleverantör om vem som har den IP-adress via vilken intrånget har begåtts59. 

Tidigare kunde Internetleverantörerna välja att inte lämna ut några abonnentuppgifter förrän 

åtal mot abonnenten väckts, men åtal kunde inte väckas innan den som begått intrånget varit 

identifierad. 

Reglerna i 53c § URL har till syfte att låsa upp den omöjliga situationen genom att domstol 

har rätt att vid vite besluta att: 

a) Den som gjort sig skyldig till eller medverkat till intrång eller överträdelse, 

b) den som i kommersiell skala förfogat över en vara eller tjänst som intrånget avser, 

c) den som tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst eller annan tjänst som 

har använts vid intrånget eller 

d) den som av någon av de ovanstående identifierats som delaktig i tillverkningen eller 

distributionen av en vara eller en tjänst som intrånget avser ska ge sökanden 

information om ursprung och distributionsnät för de varor som intrånget eller 

överträdelsen gäller. 

 

Påkallat av direktivet infördes också bestämmelsen i 53h § URL om att den som gjort intrång 

i någons upphovsrätt enligt 53 § på kärandens yrkande av domstol kan bli ålagd att bekosta 

lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
59 Dir. 2009:68. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. s. 3. 
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7. Analys 
Syftet med denna uppsats har varit dels att utreda hur gällande rätt för medhjälp till brott mot 

upphovsrättslagen ser ut idag, dels att studera hur domstolarna tillämpar gällande rätt. I denna 

del ska vi analysera medhjälpsansvaret till upphovsrättsintrång samt utreda om gällande rätt 

är tillfredsställande. 

7.1 Gällande rätt 

Utifrån rådande praxis ser vi att domstolarna idag sällan har några problem med att avgöra 

huruvida de objektiva rekvisiten för brott mot upphovsrättslagen är uppfyllda eller inte. 

Lagstiftningen är uttömmande och väl anpassad för att täcka intrång av olika sorter och med 

hjälp av olika hjälpmedel. Problemen som uppstår när domstolarna ska utdöma ansvar för 

upphovsrättsbrott är att utvecklingen av metoder för att identifiera en gärningsman inte har 

följt den tekniska utvecklingen.  

 

Det fanns vid tiden för MP3-målet (år 2000) tydliga brister i lagstiftningen angående vilka 

gärningar som var brottsliga i onlinemiljö, och lagstiftningen hade då inte hunnit anpassas till 

den digitala världen. Idag har bristerna åtgärdats och lagstiftningen täcker nu även brott mott 

upphovsrätten i en digital miljö vilket vi ser exempel på i de rättsfall vi studerat. 

 

Avseende medverkansbestämmelsen i BrB kan vi konstatera att den är väldigt allmänt 

skriven. Det beror självklart på att den inte enbart är tillämplig på brott stadgade i BrB utan 

ska hantera en mängd andra rättsområden. I en digital miljö kan, som vi kommer återkomma 

till, medhjälp till upphovsrättsintrång utgöras av så många olika handlingar att det är svårt att 

enbart på grundval av texten i medverkansbestämmelsen dra gränser för hur långt 

medhjälpsansvaret sträcker sig. 

 

7.2 Domstolarnas tillämpning 

7.2.1 Medhjälpsansvarets nedre gräns 
Vilka omständigheter som skiljer en medhjälpare från en medgärningsman vid 

upphovsrättsintrång har uttryckts klart i praxis. Om den tillhandahållna tjänsten är en 

nödvändig förutsättning för upphovsrättsintrånget, huvudbrottet, ska den åtalade dömas som 
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medgärningsman. Har tjänsten endast underlättat men inte varit en nödvändig förutsättning 

för huvudbrottet ska den åtalade dömas som medhjälpare. 

Gränsen i andra änden, alltså vad som krävs för att bli dömd för medhjälp, har fortfarande 

inte definierats tillräckligt många gånger för att man ska veta var den går. Efter att HD nekat 

prövningstillstånd i TPB-målet förekom mycket diskussion i media om huruvida gällande rätt 

faktiskt var uttömmande gällande ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång. Att HD valde 

att inte ta upp målet blev ett ställningstagande till att lagstiftningen uppfyller sitt syfte och att 

de lägre instanserna har tolkat och tillämpat den på rätt sätt. Som en följd av Svea Hovrätts 

dom blir det intressant att studera hur långtgående medhjälpsansvaret kan bli i andra fall, och 

vilka som kan anses utföra en brottslig handling vid en likalydande tolkning. Fall som avgörs 

enligt den tolkning och tillämpning av medhjälpsansvar som ges i TPB-målet kan i teorin 

komma att göra att många parter betraktas som medhjälpare till brott mot upphovsrättslagen. 

Samtliga parter som har haft en del i, eller en affärsrelation med, en verksamhet som främjar 

illegal fildelning kan anses ha medverkat till brott, om parten haft uppsåt eller agerat grovt 

oaktsamt. Detta kan gälla en Internetleverantör som säljer bandbredd till verksamheten, en 

annonsör som köper annonsplatser på verksamhetens hemsida eller en förmedlare av 

annonsförsäljning för verksamhetens hemsida. Teoretiskt sett skulle även en datorförsäljare 

som inser att köparen av datorn kommer att göra intrång i någons upphovsrätt betraktas som 

medhjälpare till brottet eftersom han bidragit till brottet med sitt dåd att sälja datorn och, i 

alla fall har ett indirekt uppsåt till brottet. Denna gränsdragning handlar om den subjektiva 

täckningen av de objektiva rekvisiten, och som förklarats krävs det inte mycket för att 

medhjälparen ska ha anses ha insiktsuppsåt till att främja illegal verksamhet. I TPB-målet 

behandlade Svea Hovrätt ämnet varningsbrev och kom fram till att medhjälparna hade haft 

uppsåt att främja verksamheten eftersom de hade ignorerat de varningsbrev som erhållits. En 

gränsdragning är även påkallad avseende de objektiva rekvisiten, som ställs mot värderingen 

av ett eventuellt socialt adekvat intresse. 

7.2.2. Socialt adekvat intresse 
Det har diskuterats huruvida söktjänster, t ex Google, som länkar vidare till sidor där 

upphovsrättsskyddat material finns tillgängligt kan göra sig skyldiga till medhjälp. I praktiken 

gör domstolarna i sådana mål en avvägning mellan det socialt adekvata intresset av att 

tjänsten finns tillhandahållen och den risk för intrång i upphovsrätten tjänstens 

tillhandahållande utgör. En sådan avvägning gjordes i TPB-målet där de tilltalade hävdade att 
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det var av stort allmänt intresse med en tjänst via vilken användare kunde dela legalt material, 

medan åklagaren ansåg att detta intresse inte uppvägde risken för omfattande 

upphovsrättsintrång. I just denna avvägning mellan risk och intresse hade de åtalade ett 

tämligen dåligt utgångsläge eftersom det material som fanns tillgängligt via TPB närmast 

uteslutande bestod av upphovsrättsskyddat material. Det socialt adekvata intresset av 

tillhandahållandet av tjänsten var alltså inte stort i TPB-målet. Dessutom antar vi att namnet 

The Pirate Bay bidrog till att bedöma de åtalades uppsåt, eftersom det explicit syftar på 

överföring av upphovsrättsskyddat material i och med ordet pirat. I TPB-målet ställde Svea 

Hovrätt upp fyra kriterier som ska beaktas vid en bedömning av om en tjänst anses ha social 

adekvans; 

 

1) Tjänsten ska främst fungera och underlätta som ett verktyg för laglig verksamhet, 

2) Tjänsten ska vara samhällsnyttig, 

3) Den legala användningen av tjänsten ska väga över eventuell illegal användning och 

4) Tjänstens driftsansvarige eller liknande ska ha vidtagit åtgärder för att förhindra att 

tjänsten används illegalt.60 

 

Kriterierna gav i TPB-målet en tydlig bild av att tjänsten inte kunde anses vara av så pass 

stort socialt adekvat intresse att risken för upphovsrättsintrång kunde accepteras. Främst 

beroende på att tjänsten underlättade illegal verksamhet snarare än legal, materialet som 

fanns att tillgå via tjänsten var i huvudsak illegalt överfört och tjänstens driftsansvarige 

vidtog inga som helst åtgärder för att förhindra att tjänsten användes illegalt. Appliceras 

kriterierna på ett annat fall, t ex Google, ger de istället en tydlig bild av ett socialt adekvat 

intresse eftersom det i bedömningen vägs in att Google plockar bort material från sina servrar 

efter påpekande av upphovsrättshavare. Vi ställer oss däremot tvekande till om kriterierna 

skulle kunna användas för att pröva det socialt adekvata intresset för samtliga online-tjänster. 

Exemplen ovan är tydliga eftersom Google i huvudsak har till syfte att fungera som ett 

verktyg för legal verksamhet och TPB i stor utsträckning har motsatt syfte. I ett fall där en 

tjänst tillhandahåller exakt lika delar av lagligt och olagligt material och tjänstens 

driftsansvarige i hälften av fallen tar bort upphovsrättsskyddat material efter påpekande av 

                                                
 
 
60 Andreasson,	  Jens,	  Schollin,	  Kristoffer,	  SvJT	  2011	  s.	  541,	  s.	  5. 
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upphovsrättshavaren går det inte att fastställa tjänstens socialt adekvata intresse enbart med 

grund i de fyra kriterierna ovan. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv går det att se den illegala fildelningen som en förebild 

för de legala tjänster som på senare år växt fram. Spotify erbjuder t ex den snabbhet, 

sökbarhet och bredd som TPB:s användare eftersträvar. De legala och de illegala tjänsterna 

erbjuder samma utbud men skillnaden mellan tjänsterna är att de legala har anpassat sina 

tjänster till lagstiftningen. Vi tror att de legala tjänsterna inte hade utvecklats lika snabbt och 

blivit lika effektiva om det inte skapats en fildelningsproblematik, bl a genom TPB. Vi antar 

också att Spotify, och andra legala tjänster, har kunnat använda problemen med den illegala 

fildelningen som ett starkt argument när de har förhandlat med rättighetshavare. 

 

Det sociala intresset för de illegala tjänsterna kan alltså vara större än det har bedömts av 

domstolarna. Domstolarna kan självklart inta ta hänsyn till effekterna av TPB:s verksamhet 

men vi menar att det är viktigt att komma ihåg att trots det olagliga i verksamheten har 

effekterna till viss del varit positiva för många. 

 

Vid avvägningen av det sociala intresset av en tjänst vägs det in i hur stor utsträckning 

tjänstens driftsansvarige eller liknande vidtagit åtgärder för att förhindra spridningen av 

upphovsrättsskyddat material. Vid bedömningen tycks domstolarna alltså tillämpa en regel 

som är snarlik 4 § i lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, utan att 

motsvarande regel finns vare sig i URL eller medverkansbestämmelsen i BrB. 

 

Den enda nedre gräns för medhjälpsansvaret gällande upphovsrättsintrång vi har kunnat hitta 

är således avvägningen mellan socialt adekvat intresse för tjänsten och risken för att 

upphovsrättsintrång ska komma att begås. Det krävs mer och tydligare praxis på hur denna 

avvägning ska göras för att upprätthålla, eller skapa, förutsebarhet i digitala miljöer. 

7.2.3. Påföljdsfrågan 
I den ständiga debatten om fildelning skiljs det ofta på den ekonomiska sidan och den 

kulturella sidan. På den ekonomiska sidan står branschorganisationer som IFPI och STIM och 

försöker tillgodose upphovsmännens intressen och på den kulturella sidan står förespråkarna 

av fri kulturspridning som t ex Piratbyrån och Piratpartiet. Den kulturella sidan uttalar ofta att 

fildelning ska vara tillåten så länge den sker för privat bruk och utan något vinstsyfte. Detta 

ska i förlängningen stimulera både produktion och försäljning. 
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Domstolarna som dömt i de fall vi tittat på tycks, åtminstone i viss mån, dela denna syn vid 

sina val av påföljder. Vi ser i fallen en tydlig trend av markant strängare påföljder i de fall där 

verksamheten bedrivits i kommersiellt syfte eller i en företagsliknande form. Även vilken 

omfattning verksamheten haft spelar såklart stor roll i straffmätningen. I en jämförelse mellan 

TPB-målet och StudentBay-målet ser vi att verksamheterna i stort sett utgjorts av samma 

handlingar och de enda skillnaderna är storleken av de belopp som de åtalade tillgodogjort sig 

från verksamheten samt verksamheternas omfattning. Dessa omständigheter ledde till att 

påföljderna i fallen blev väldigt olika. De fyra åtalade i TPB-målet dömdes var och en till 

mellan sex och åtta månaders fängelse samt till att solidariskt utge skadestånd om drygt 30 

miljoner kronor, medan den åtalade i StudentBay-målet dömdes till villkorlig dom samt 75 

timmars samhällstjänst, även om Svea Hovrätt bedömde ett straffvärde på två månaders 

fängelse. Att det är just dessa omständigheter som inverkar mest på påföljdsmätningen 

bekräftas i de två andra fall vi tittat på. I DC-hubbmålet och målet från Södertörns tingsrätt 

hade verksamheterna bedrivits på liknande sätt som i TPB-målet och StudentBay-målet, och i 

ungefär samma omfattning som åtminstone StudentBay-målet. Den enda skillnaden var att de 

två senare verksamheterna inte bedrivits i kommersiellt syfte och därför stannade påföljderna 

vid villkorlig dom och dagsböter. Domstolarna tycks i dessa fall, där verksamheten inte 

bedrivits i kommersiellt syfte, endast försöka åstadkomma att verksamheten upphör. 

 

De som drivit de verksamheter, som förekommit i målen vi studerat, vilka bedrivits i 

kommersiellt syfte eller företagsliknande former har fått strängare påföljder. Domstolarna 

tycks här ha tagit mycket större allmänpreventiva hänsyn för att avskräcka andra från att 

starta eller driva liknande verksamheter. Vi tror att anledningen till att domstolarna har tagit 

ställning så kraftigt mot dessa verksamheter är att man velat försöka begränsa spridningen av 

de verksamheter som kan finansiera sig själva och därmed växa organiskt. Detta tyder på att 

domstolarna vill skicka en signal till allmänheten om att försök till att försörja sig på att driva 

tjänster som möjliggör upphovsrättsintrång bestraffas hårt. På så sätt undviker man att skapa 

en professionell marknad på vilken upphovsrättsintrång kan begås. 

 

HD har explicit uttryckt att syftet med den allmänna medverkansbestämmelsen i BrB är att 

inte göra någon saklig skillnad i om den åtalade är att anse som gärningsman eller inte. 

Därmed kan en gärningsman utan hinder få ett lindrigare straff än t ex en anstiftare. Detta 

förtydligande av medverkansbestämmelsen har vi sett exempel på i samtliga fall rörande brott 
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mot upphovsrättslagen vi har tittat på. Vi har tittat på fall där endast medhjälpare till brottet 

har varit åtalade och ingen har dömts, eller ens åtalats, för huvudbrottet. Av detta drar vi 

slutsatsen att domstolarna väljer att, med ett allmänpreventivt syfte, utnyttja 

medverkansbestämmelsens förtydligande och angripa de brottsliga verksamheterna från 

grunden, alltså de som tillhandahåller tjänster för illegal fildelning. Vi har också studerat 

vilka omständigheter som tycks väga tyngst när påföljd ska bestämmas. Som vi anfört ovan 

är det av underordnad eller ingen betydelse, rent juridiskt sett, vilken roll den åtalade haft i 

verksamheten. 

 

7.3 De lege ferenda 

Lagstiftningen för brott mot upphovsrättslagen i en digital miljö är tillfredsställande och 

uttömmande. Brottsbeskrivningen är visserligen allmänt hållen, men den fyller sitt syfte 

genom att täcka in de olika spridningssätten som i dagsläget kan förekomma utan att lämna 

för stora oklarheter gällande vad som är otillåtna handlingar.  

 

Som vi nämnt ovan61, är medverkansbestämmelsen i BrB alldeles för allmänt skriven för att 

utan förtydligande i praxis eller lagtext kunna tillämpas på medhjälp till brott mot 

upphovsrättslagen, speciellt i en digital miljö. Det finns enligt oss fortfarande stora oklarheter 

i hur långt medhjälpsansvaret sträcker sig och praxis måste klargöra detta. Det vore intressant 

att se domstolarna pröva mål gällande medhjälp från olika aktörer med olika distanser till 

huvudbrottet, t ex någon som köper en annonsplats på en fildelningshemsida och någon som 

säljer en dator med vetskap om att den kommer användas för att begå upphovsrättsintrång. 

Efter tillräckligt många prövningar av medhjälpsansvaret skulle en tydlig nedre gräns för 

medhjälpsansvaret ha dragits. Själva frågan blir speciellt intressant där den vägs mot det 

sociala intresset en tjänst kan ha, precis som ovan diskuterat gällande söktjänster. Vi anser att 

det är viktigt att ett sådant mål prövas i högre instanser av domstolarna för att dra en nedre 

gräns och klargöra för verksamheter, som idag kan ligga i en gränszon mellan legal 

verksamhet och medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, vad som gäller. 

 

                                                
 
 
61 Avsnitt 7.2 
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Ett annat sätt att dra en nedre gräns för medhjälpsansvaret kan vara att lagstifta om detta i 

URL. Domar är mer frekvent förekommande i mål gällande medhjälp än i mål som gäller 

huvudbrottet, eftersom det ur bevishänseende är lättare att hålla medhjälpare ansvariga, samt 

att de som möjliggör fildelning anses vara grunden till att huvudbrott begås. Det kan vara 

effektivt att klargöra regler för vad som är medhjälp i URL som komplement till den 

allmänna medverkansbestämmelsen i BrB. Det bidrar inte minst till en förutsebarhet i 

gällande rätt som är en viktig beståndsdel i ett rättssäkert samhälle. Förutsebarheten blir i 

detta fall viktig eftersom det skapas en tydlig bild av vilka verksamheter som bedrivs illegalt 

och vilka som är tillåtna. Samhällsnyttiga tjänster ska kunna drivas utan orimliga krav eller 

dubier. 

 

Ett exempel på en sådan regel som kan föras in i URL är något som liknar de regler i Lag 

(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor som vi tog upp i avsnitt 5.5.2. Det är bl a 

en allmän uppsiktsplikt för tjänstens tillhandahållare där denna är skyldig att ta bort, eller på 

annat sätt se till att informationen inte sprids, om det är uppenbart att användare har gjort sig 

skyldig till intrång i någons upphovsrätt. Lagregeln i Lag om ansvar för elektroniska 

anslagstavlor är idag endast gällande om brott inte blir aktuellt enligt URL eller BrB, men en 

liknande regel om uppsiktsplikt i URL skulle göra det enklare för enskilda aktörer att förstå 

vad som kan utgöra medhjälp till upphovsrättsintrång på Internet, och dessutom visa på hur 

man ska agera om man driver en online-tjänst via vilken upphovsrättsskyddat material sprids 

utan upphovsrättshavarens medgivande. Ett införande av en liknande regel gällande 

medhjälpsansvar för brott mot upphovsrättslagen skulle innebära ett tydligare regelverk för 

alla aktörer i den digitala miljön.  

 

Att slå fast gällande rätt i praxis är i sammanhanget mest lämpligt, eftersom den sortens 

normbildning är mer flexibel jämfört med lagstiftning. Att skydda upphovsrätter på Internet 

kommer även i framtiden att påkalla snabba förändringar i gällande rätt, vilket motiverar en 

generell lagstiftning som förtydligas i praxis. 

 

Den här uppsatsen är inriktad på hur medhjälpsansvaret tillämpas för brott mot 

upphovsrättslagen, men det är också viktigt att komma ihåg huvudbrotten. Om det inte fanns 

några huvudbrott skulle det inte finnas några medhjälpsbrott. Det hade därför varit intressant 

att se att domstolarna inriktade sig på huvudbrottet och utvecklade praxis även där. 
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