
ISNR-nr LIU-IEI-FIL-G--14/01111--SE 

 

 

Streaming av olovligt tillgängliggjorda verk 

En ansvarsutredning  

 

Streaming of works which were made available unlawfully 

A study of responsibility  

 

 

Isabelle Bergström 

Johanna Wretås 

 

Vårterminen 2014 

Handledare Åsa Hellstadius 

 

Kandidatuppsats i Affärsrätt/Affärsjuridiska programmen 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 



2 

 

Sammanfattning 

Streaming är en teknik som används för att se på direktsändningar eller filer som är lagrade på 

webbplatser, direkt på datorn, utan att filer sparas. Det har blivit ett sätt att komma runt 

förbudet mot att ladda ned film men rättsläget vad gäller streaming är idag oklart. Med denna 

uppsats avser vi att undersöka gällande rätt, om en lagändring bör ske och vilka aktörer som 

kan hållas ansvariga vid streaming av olovligt tillgängliggjort material. 

Upphovsrätten är idag reglerad på många olika plan, det finns internationella konventioner 

och avtal, EU-regler och nationella regler. Inom Sverige förekommer regleringen främst i 

Upphovsrättslagen (URL). De internationella bestämmelserna syftar till att ge skydd åt 

upphovsmän, oberoende av nationalitetsgränser, och detta har i sin tur inverkat på EU-

direktiv. Det direktiv som haft störst betydelse för upphovsrätten är det så kallade Infosoc-

direktivet1. På grund av Internet och dess utveckling krävdes en harmonisering av 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna i EU. I Sverige är upphovsmännens ensamrätt 

stadgat i både grundlagarna och URL. Syftet med skyddet är att främja nyskapande och 

kreativitet. Ensamrätten ger upphovsmannen rätt att förfoga över sitt verk, framställa 

exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten. Utöver detta har upphovsmannen rätt att 

angivas när ett exemplar framställs eller görs tillgängligt för allmänheten, samt att verket inte 

får ändras så att det kränker honom.  

Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten innebär att det ställs till förfogande så att 

enskilda kan ta del av det, det saknar således betydelse om någon verkligen har lyssnat eller 

tittat på verket. I proposition 2004/05:110 stadgas det att det inte är olagligt att enbart titta 

eller lyssna på ett verk som är olovligt tillgängliggjort. Upphovsmannens ensamrätt att 

framställa kopior, både permanenta och tillfälliga, har inskränkningar som stadgas i 11 a § 

URL. Inskränkningen innebär att tillfälliga kopior får framställas om det tillhör en integrerad 

och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har en underordnad 

betydelse i processen. De får inte heller ha en självständig ekonomisk betydelse. Uppfyller 

kopian något av dessa rekvisit och syftet med framställningen är överföring i ett nät eller 

laglig användning, är de tillfälliga kopiorna lagliga. 

Vid intrång i upphovsrätten är det inte bara den som utför brottet som kan bli ansvarig utan 

även den som medverkar till det. För att åläggas medverkansansvar krävs det inte att 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
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handlandet har varit en förutsättning för genomförandet av huvudbrottet, det räcker således 

med bidragande i en obetydlig skala. 

Medverkansansvaret har diskuterats i ett flertal rättsfall. I två förhandsavgöranden från EU-

domstolen diskuteras det huruvida en internetleverantör kan åläggas ett medverkansansvar för 

tillhandahållandet av Internet till hemsidor där olovligt publicerade verk finns tillgängliga. 

Slutsatsen blev att internetleverantörer ska ses som mellanhänder och erhåller därmed ett 

medverkansansvaransvar. I två svenska rättsfall har frågan avgjorts huruvida 

medverkansansvaret för personerna bakom hemsidan The Pirate Bay, samt för 

internetleverantören till hemsidan, ska utgå. Följden blev att både personerna bakom sidan 

och internetleverantören hade ett medverkansansvar. 

Vi har kommit fram till, enligt dagens rättsläge, att streaming av olovligt tillgängliggjort 

material är lagligt. Vi anser dock att en lagändring bör ske, och att upphovsmannens skydd 

måste bevaras. Genom en utredning om medverkansansvaret i Sverige har vi har funnit att ett 

medverkansansvar kan ådömas internetleverantörer samt de som köper reklamplats på 

streaminghemsidan. 
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Förkortningar 

BrB  Brottsbalken (1962:700) 

Infosoc-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 
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närstående rättigheter i informationssamhället. 

Prop. Regeringens proposition 

RF    Regeringsformen (1974:152) 

TRIPs-avtalet Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (Avtalet om handelsrelaterade aspekter av 

immaterialrätter) 

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

(Upphovsrättslagen)  

WCT  WIPO Copyright Treaty (WIPO-fördraget om upphovsrätt) 

WIPO  World Intellectual Property Organization (Världsorganisationen  

för den intellektuella äganderätten) 

WPPT WIPO Perfermances and Phonograms Treaty (WIPO-fördraget om 

framförande och fonogram) 

WTO   World Trade Organisation (Världshandelsorganisationen) 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Streaming av film har blivit ett allt vanligare fenomen i dagens samhälle. Netflix och Viaplay 

är exempel på lagliga hemsidor där du kan streama film mot betalning. Det finns dock 

hemsidor som till exempel Dreamfilm.se och Swefilmer.com, där innehållet görs tillgängligt 

utan tillstånd från rättighetsinnehavarna. Dessa streaminghemsidor kräver ingen betalning för 

sina tjänster utan finansieras via reklam.  

Streaming innebär att en person kan se, till exempel en film direkt på datorn, utan att en 

exemplarframställning utförs.  Tekniken innebär att användaren ser på material som spelas 

upp på servrar i andra länder, vilket betyder att inga permanenta kopior skapas och 

användaren sprider inget material själv. De personer som tillgängliggör upphovsrättskyddat 

material på hemsidor, begår upphovsrättsbrott2, men eftersom servrarna där materialet laddas 

upp ligger i andra länder blir det svårt att identifiera dessa personer och därmed också svårt att 

ställa dem inför rätta.  

Via denna nya teknik kan de flesta personer med internetuppkoppling se upphovsrättsskyddat 

material var som helst och när som helst. Enligt Mediavisions konsumentundersökning såg 

440 000 svenskar på illegala streaminghemsidor under sista kvartalet 2012.3  

Det är få människor idag som inte vet att nedladdning av upphovsrättsskyddat material är 

olagligt. Det är däremot oklart vad som gäller när det rör sig om streaming. Som det ser ut 

idag finns det ingen klar lagreglering av vad som gäller inom området. Frågan blir således om 

det är olagligt, enligt gällande rätt, att streama och se på upphovsrättsskyddat material, trots 

att det inte görs tillgängligt för andra.  

1.2 Problemformulering  

Är streaming av olovligt tillgängliggjorda verk olagligt? 

Bör en förändring av upphovsrättens regler kring streaming ske och i så fall hur? 

Vem kan ha ett medverkansansvar avseende det upphovsrättsliga förfogandet som sker vid 

tillgängliggörandet av verken vid streaming? 

                                                 
2 2 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
3 Brandel, Tobias, Svensk illegal streaming växer snabbt, Dagens Nyheter, publicerad 2013-04-29, 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-illegal-streaming-vaxer-snabbt_8129082.svd (hämtad 2014-04-11).  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera gällande rätt när det gäller streaming av 

olovligt tillgängliggjort material på Internet. Detta innebär att i första hand undersöka om 

URL är tillämplig, och i andra hand om en förändring av lagen bör ske. Utöver detta är syftet 

att klargöra om det finns andra aktörer än personerna som tillgängliggör materialet som kan 

komma att ha ett ansvar, och i sådant fall på vilket sätt, och i vilken omfattning. 

1.4 Metod 

En ren rättsdogmatisk metod har används, det vill säga, utredningen har grundas på 

författningar, förarbeten, rättsfall och doktrin.  

Lagen som vi i huvudsak har utgått ifrån är URL och dess förarbeten, samt EU-direktiv och 

konventioner som Sverige har ratificerat. Utöver detta har två rättsfall från EU-domstolen och 

två rättsfall från Sverige belysts mer ingående. 

För information om streaminghemsidor och streaming har vi främst använt oss av artiklar och 

uppslagsverk, samt information på streaminghemsidorna.  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen berör endast svensk rätt och EU-rätt. Internationella konventioner och avtal har 

haft stor inverkan på området och har därför också används.  

Området som behandlas är streaming från hemsidor där uppladdning av material har skett 

utan upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens tillåtelse. 

Rättfallen som behandlas i uppsatsen berör medverkansansvar för upphovsrättsbrott i 

samband med Internet och nedladdning.  

1.6 Definitioner  

Att streama avses i denna uppsats att människor gör det aktiva valet att använda olovligt 

tillgängliggjort material på Internet genom att de klickar på den film de vill spela upp. Med 

uppladdare avses de personer som olovligen tillgängliggör upphovsrättsskyddade verk på 

streaminghemsidor och användare är de som använder sig av dessa streaminghemsidor. 
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2. Streaming 

2.1 Vad är streaming? 

Streaming, direktuppspelning, strömning, eller strömmande överföring som det kan kallas, är 

när någon via en direkt uppspelning i en dator eller mobiltelefon exempelvis ser på filmklipp, 

lyssnar på musik, lyssnar på webbradio eller tittar på webb-TV.  Tekniken kan användas för 

att se på direktsändningar men även för att se filer lagrade på webbplatser. För att kunna 

streama måste en hemsida som erbjuder streaming besökas. På hemsidan finns det länkar 

innehållandes material som kan streamas. Genom att klicka på länken öppnas datafilen direkt 

i datorn eller på mobiltelefonen. Det betyder att filen inte sparas på den mottagna enheten, 

utan datorn eller mobiltelefonen måste hela tiden vara uppkopplad mot Internet.4 Dock sparas 

temporära filer under själva uppspelningen.5 

2.2 Streaming idag 

Streamingtjänster som Netflix och Viaplay är tjänster där du för en mindre summa i månaden 

får tillgång till en mängd filmer och tv-serier. På hemsidor som till exempel  

Swefilmer.com och Dreamfilm.com är det dock gratis att använda dess tjänster. Att tjänsterna 

är gratis beror på att det förekommer reklam på hemsidorna.6 Det amerikanska bolaget 

Amazon har även haft planer på att starta en streamingtjänst som skulle vara avgiftsfri och 

finansieras med reklam.7 

Swefilmer.com är en hemsida där användandet har ökat väldigt mycket, detta på grund av att 

många hemsidor som erbjudit nedladdning stängts ned. Enligt en undersökning som SVT 

genomfört verkar det som att Swefilmer.com streamas från en server i Storbritannien.8 

Enligt en rapport som The Boston Consulting Group9 genomförde i december 2013 har 

andelen personer som använder sig av streaming mer än fördubblats på tre år. En anledning 

                                                 
4 Streaming, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/streaming (hämtad 2014-04-07). 
5 Forsman, Malin, Internetpublicering och sociala medier: en juridisk vägledning, uppl 4, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2011, s. 43. 
6 Dreamfilm, frågor, http://dreamfilm.se/faq/ (hämtad 2014-05-27). 
7 Bensinger, Greg, Amazon Considers Streaming Media Service, publicerad 2014-03-27 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304688104579465690663213198?KEYWORDS=amazo

n&mg=reno64-

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702304688104579465690663213198

.html%3FKEYWORDS%3Damazon (hämtad 2014-05-27). 
8 Bie, Nanok, Strömmande film ökar när nedladdning minskar, SVT, publicerad 2013-03-20, 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/strommande-film-okar-nar-nedladdning-minskar, (hämtad 2014-05-27). 
9 Globalt managementkonsultföretag som är världsledande rådgivare inom affärsstrategi. 
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till att många använder sig av streaming från illegala hemsidor kan vara att de erbjuder ett 

större utbud än betaltjänsterna. Swefilmer.com hade cirka 6 000 filmer den 27 november 2013 

och vid samma tidpunkt hade Netflix cirka 2 000 filmer.10 Under ett år ses omkring 20 

miljoner piratkopierade filmer på illegala streaminghemsidor. Omkring en fjärdedel av dessa 

filmer skulle ha köpts eller hyrts på laglig väg om streaming inte varit ett alternativ.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Alström, Alok, Lind, Fredrik, Lundmark, Andreas, Svensson, Mikael, Svensk filmnäring, utveckling, 

utmaningar & möjligheter, The Boston Consulting Group 2013, http://www.bcg.se/documents/file152937.pdf 

(hämtad 2014-05-27), s. 20-23.  
11 Byström, Max, Riksdag & Departement 2013/6, Mitt i politiken: Piratjakten som aldrig tar slut, publicerad 

2013-02-18. 
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3. Internationellt skydd 

3.1 Inledning 

Upphovsmännens ensamrätt till sina verk erkänns i FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna i artikel 27, vilket innebär att upphovsrätten åtnjuter skydd som mänsklig 

rättighet. Det upphovsrättsliga skyddet syftar till att främja innovation, nyskapande och 

kreativitet. Målet är att stimulera till skapande insatser genom förbud mot kopiering och 

efterbildning, samt ge rättighetsinnehavaren ett skydd för sitt ekonomiska intresse.12 

Sanktioner för upphovsrättsbrott ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.13 

Med moderna tekniker är det idag möjligt att i större omfattning sprida både film och musik 

internationellt. Detta innebär att den rätt en upphovsman har till sitt verk måste ha verkan 

utanför det egna landets gränser. För att lösa detta har ett antal internationella konventioner 

och överenskommelser kommit till stånd, som syftar till att ge skydd till upphovsmän 

oberoende av nationalitetsgränser. De flesta av världens länder är anknutna till någon av 

dessa14 och nedan kommenteras några av dem. 

3.2 Bernkonventionen 

År 1886 tillkom Bernkonventionen och den har sedan dess genomgått flera revisioner. Den 

senaste revisionen gjordes 1971 och Sverige anslöt sig 1904 och idag är det ca 150 stater som 

är anslutna.15 Bernkonventionen är den dominerande och mest betydelsefulla konventionen 

inom upphovsrätt och den har även inkorporerats i TRIPs-avtalet inom WTO (World Trade 

Organisation).16 

Syftet med konventionen är att på ett effektivt och enhetligt sätt skydda upphovsmännens 

rättigheter till litterära och konstnärliga verk. Enligt artikel 1 innebär detta att de stater som är 

anslutna bildar en union för att upprätthålla detta skydd. Konventionen har tre grundprinciper. 

Den första principen beskrivs i artikel 5.1. Den stadgar att om någon skapar ett verk i ett annat 

medlemsland, ska personen få samma skydd som landets egna medborgare, så kallad nationell 

                                                 
12 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars  Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: 

[upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], uppl 12, Jure, Stockholm, 

2011, s. 7-8. 
13 Infosoc-direktivet s. 337. 
14 Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, uppl 7, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, 

s. 409. 
15 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 40-

41. 
16 Olsson, s. 413. 

https://www.adlibris.com/se/sok?q=Gunnar%20Karnell
https://www.adlibris.com/se/sok?q=Lars%20Pehrson
https://www.adlibris.com/se/sok?q=Claes%20Sandgren
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behandling. Den andra principen innebär att skydd för verk ska ges utan några formaliteter, 

det ska uppstå automatiskt. Princip nummer tre innebär att skyddet är oberoende av om skydd 

finns i verkets ursprungsland eller inte.17  

Till detta tillkommer en princip, principen om minimiskydd. Den innebär att de rättigheter 

som en utländsk upphovsrättsinnehavare har aldrig får vara mindre än vad som särskilt 

stadgas i konventionen.18 

3.3 TRIPs-avtalet 

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, TRIPs-avtalet, innefattar idag ca 

150 länder. Avtalet kom till i samband med att WTO bildades år 1994 och Sverige trädde 

avtalet i kraft 1996.19  

TRIPs-avtalet innehåller 73 artiklar som är uppdelade i sju delar, dessa sju delar är sedan 

indelade i avsnitt. Del ett innehåller allmänna bestämmelser med grundläggande principer. 

Avtalet vilar på två huvudprinciper; nationell behandling som beskrivs ovan samt mest 

gynnad nationsbehandling. Den sistnämnda principen innebär att alla fördelar som medges 

rättssubjekt från en annan stat även ska medges WTO-medlemmars rättssubjekt. I den första 

delen stadgas det även att avtalet är av minimikaraktär, det vill säga medlemmarna får införa 

regler som ger ett mer omfattande skydd än vad avtalet ger.20 

Sverige uppfyller idag de regler som TRIPs-avtalet ställer upp.21 Om ett land som godkänt 

avtalet skulle underlåta att följa dess regler kan detta medföra handelspolitiska sanktioner.22 

3.4 WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) 

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) har vidtagit åtgärder för att 

harmonisera upphovsrätten och de närstående rättigheterna. WIPO antog 1996 ett nytt 

fördrag, WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT).23 Syftet med WCT var att försöka lösa de 

allt fler problem som uppstod i och med tillkomsten av Internet. WCT innehåller artiklar om 

dels det materiella skyddet, dels artiklar rörande administrationen av skyddet. Bestämmelser 

om upphovsmannens spridningsrätt, ensamrätt för upphovsmannen att tillåta eller förbjuda 

                                                 
17 Bernkonventionen art. 5.2. 
18 Bernkonventionen art. 5. 
19 Prop. 2004/05:110 s. 42-43. 
20 Prop. 2004/05:110 s. 42-43. 
21 Olsson, s. 441. 
22 Forsman, s. 52. 
23 Prop. 2004/05:110 s. 36. 
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överföring till allmänheten samt inskränkningar, är några av de punkter som fördraget 

innehåller. Ensamrätten innebär bland annat att upphovsmannen ensam har rätt att göra verk 

tillgängliga på Internet. Inskränkningar får enbart göras i vissa särskilda fall om de inte gör 

intrång i det normala utnyttjandet av verket, och som inte oskäligt inkräktar på 

upphovsmannens legala intressen.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Olsson, s. 423. 
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4. EU-rätt och nationell rätt 

4.1 Inledning 

För att bekämpa obehörig spridning av upphovsrättsskyddat material som sker i samband med 

streaming har Europaparlamentet uppmanat medlemsländerna att bekämpa detta.25 EU 

utfärdade år 2001 det så kallade Infosoc-direktivet som hade en stor inverkan på de svenska 

upphovsrättsreglerna.  Följande avsnitt avser att ge en översikt över de rättsregler som finns 

inom upphovsrättsområdet. 

4.2 Infosoc-direktivet 

Den digitala tekniken utvecklas i en snabb takt, vilket har medfört att upphovsrättsliga 

skyddade verk kan kopieras i en snabb hastighet och överföras mellan olika länder via 

Internet. För att försöka harmonisera vissa aspekter av upphovsrätten och närstående 

rättigheter i samhället utfärdade Europaparlamentet och rådet Infosoc-direktivet, 

2001/29/EG.26 Direktivet innehåller totalt 15 artiklar, det tillkommer även viktiga stadganden 

i ingressen till direktivet.27 

Huvudsyftet med Infosoc-direktivet var att införliva bestämmelserna i WCT och WPPT hos 

medlemsländerna men även att harmonisera dess lagstiftning i större grad än WIPO-

fördragen.28 

4.2.1 Ensamrätterna 

Den första ensamrätten i Infosoc-direktivet som nämns är rätten till mångfaldigande,29 vilket 

är detsamma som exemplarframställning. Den andra ensamrätten är rätten till överföring av 

verk till allmänheten för upphovsmän,30 och den tredje rätten innebär att närstående 

rättighetsinnehavare får göra sina prestationer tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt 

att enskilda kan få tillgång till dem vid den tid och plats de själva väljer.31 Rätten till 

överföring till allmänheten innebär att upphovsmannen har en rätt att tillåta eller förbjuda 

varje överföring till allmänheten av dennes verk, oavsett på vilket sätt överföringen sker.  

                                                 
25 Distribution på internet av audiovisuella verk inom EU Europaparlamentets resolution av den 11 september 

2012 om distribution på internet av audiovisuella verk inom EU (2011/2313(INI)), p. 40. 
26 Prop. 2004/05:110 s. 1. 
27 Prop. 2004/05:110 s. 44. 
28 Prop. 2004/05:110 s. 36. 
29 Infosoc-direktivet art. 2. 
30 Infosoc-direktivet art. 3.1. 
31 Infosoc-direktivet art. 3.2. 
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Den sista ensamrätten är spridningsrätten som beskrivs i artikel 4. Spridningsrätten innebär en 

rätt för en upphovsman att tillåta eller förbjuda att dennes verk, i original eller kopia, sprids 

till allmänheten, oavsett om det är via försäljning eller annat sätt.32 

4.2.2 Inskränkningar 

I artikel 5 ges bestämmelser som möjliggör undantag och inskränkningar i de ensamrätter som 

upphovsmän eller närstående rättighetshavare har. Det är enbart artikel 5.1 som är tvingande. 

Den talar om vad som avses med tillfälliga kopior, vilket innebär kopior som är flyktiga, eller 

utgör en mindre betydelse, och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process. 

Framställningen av sådana kopior utgör inte ett intrång i upphovsmannens rätt till 

exemplarframställning. Den tekniska processens enda syfte ska vara att möjliggöra antingen 

en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller laglig användning av ett 

verk eller annat alster som inte har någon självständig ekonomisk betydelse. Resterande 

inskränkningar i direktivet är av fakultativ karaktär, det vill säga direktivet tillåter att 

medlemsländerna har sådana undantag eller inskränkningar, men det är inte tvingande.33 

4.3 Upphovsrättslagen 

Att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk är stadgat i regeringsformens 

fri- och rättighetskapitel, 2:16 RF. Grunden till denna bestämmelse är främst den nära 

kopplingen mellan tryckfriheten och upphovsmannens rätt att själv bestämma över sitt verk. 

Grundprincipen är att ensamrätt gäller när det inte föreligger särskilt angivna inskränkningar, 

vilket innebär att upphovsmannen är skyddad i form av en ensamrätt som kan liknas vid 

äganderätten.34 Äganderätten har dock ingen koppling till upphovsrätten, därför att ägandet av 

till exempel en bok inte innebär att du upphovsrättsligt får disponera över den.35 Ett av de 

mest centrala rättspolitiska argumenten för att ge upphovsmän ensamrätt är att verket har en 

stark prägel av upphovsmannens personlighet. Ensamrätten genererar ett produktivt skapande 

och en individuell självkänsla. Att stödja ensamrätten främjar även kulturella skiljaktigheter 

och motverkar likformighet.36 Alla delar dock inte denna åsikt. Piratpartiet anser bland annat 

att fildelning bör vara laglig eftersom det främjar kultur och kunskap i samhället. De anser att 

                                                 
32 Prop. 2004/05:110 s. 45. 
33 Prop. 2004/05:110 s. 46. 
34 Bernitz,m.fl. s. 34-35. 
35 Olsson, s. 92. 
36 Bernitz,m.fl. s. 34-35. 
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den ideella upphovsrätten fungerar bra, men att den ekonomiska upphovsrätten måste 

begränsas.37 

Lagens rubrik; Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk beskriver vad 

upphovsrätten avser i sak. Formuleringen litterära och konstnärliga verk innefattar i princip 

alla slags kulturalster. Rätten tillhör ursprungligen upphovsmannen som är skapare av 

verket.38 I och med det så kallade Skyddstidsdirektivet infördes den sjuttioåriga skyddstiden i 

svensk lag. Huvudregeln är enligt 43 § 1 st. URL att upphovsrätten till ett verk varar under 

hela upphovsmannens livstid, från den dag verket skapades39, intill utgången av det sjuttionde 

året efter upphovsmannens död. Det finns specialregler angående skyddstiden för vissa typer 

av verk, exempelvis anger 43 § 2 st. URL att upphovsrätten till filmverk gäller intill utgången 

av det sjuttionde året efter den sist avlidnes dödsår av huvudregissören, manusförfattarens, 

dialogförfattarens och kompositören av musik till filmverket.40   

Upphovsrätten ger upphovsmannen en ensamrätt41, som har en ekonomisk och en ideell sida. 

Den ekonomiska sidan ger upphovsmannen rätt till ersättning för sitt verk och sammanfattas i 

2 § URL som ”… uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av 

det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten”. Den ideella sidan innefattar ett 

skydd mot missbruk av verket, detta regleras i 3 § URL som klargör att upphovsmannen ska 

angivas när ett exemplar av ett verk framställes eller göres tillgängligt för allmänheten, samt 

att verk inte får ändras så att det kränker upphovsmannen.42 

I huvudsak råder avtalsfrihet inom upphovsrätten eftersom de flesta avtalsregler inom området 

är dispositiva. Detta betyder att det, trots att rättigheterna i grunden är ensamrätter, finns 

möjligheter att överlåta, upplåta eller efterge dessa.43 

4.3.1 Skyddsobjekt 

I 1 § URL framställs att ”Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt 

till verket…”. Med detta förstås att verket ska beskriva, ange, sammanställa eller åskådliggöra 

något, samt ska vara skapat med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig 

                                                 
37 Piratpartiet, Piratpartiets åsikt om: Fildelning http://politik.piratpartiet.se/fildelning-2/ (hämtad 2014-05-29). 
38 Bernitz, m.fl. s. 31-33. 
39 Prop. 2004/05:110 s. 38-40. 
40 Olsson, s. 276-277. 
41 Bernitz, m.fl. s. 68. 
42 Bernitz, m.fl. s. 31-33. 
43 Bernitz, m.fl. s. 34-35. 
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verkan.44 Skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, 

musikaliskt eller sceniskt verk och filmverk hör alla till sådana verk. Exemplifieringen i 

paragrafen är inte menat att vara heltäckande utan verk som kommit till uttryck på något annat 

sätt kan lika väl bli föremål för upphovsrätten. 

4.3.2 Verkshöjd 

För att ett verk ska bli föremål för upphovsrätt krävs det att verket uppnår verkshöjd. Detta 

innebär att verket ska utgöra ett visst unikum, det krävs att verket har självständighet och 

originalitet. Dubbelskapandekriteriet har utformats för att på ett lättare sätt redogöra om ett 

verk ska få upphovsrättsligt skydd eller ej. Kriteriet innebär att två personer oberoende av 

varandra inte skulle kunna åstadkomma något liknande på samma sätt. Verket ska således ha 

en personlig och säregen prägel.45 

4.3.3 Tillgängliggörande för allmänheten 

De ekonomiska rättigheterna går under den allmänna benämningen rätt att göra verk 

tillgängligt för allmänheten samt rätt att framställa exemplar av verket och regleras i 2 § 

URL.  I 2 § 2 st. beskrivs mångfaldiganderätten och den innefattar all typ av framställning av 

exemplar. Oavsett teknik är alla föremål, i vilket verket finns nedlagt eller definierat, 

exemplar.46 Begreppet allmänhet innebär en obestämd krets av personer som får möjlighet att 

ta del av verket.47
 Högsta domstolen har i ett rättsfall uttalats sig om vad som ska anses som 

en obestämd krets. Kretsen får inte vara så stor att den är öppen för vem som helst som ingår i 

en stor grupp i ett stort område. En samlad bedömning ska göras i det enskilda fallet, kretsen 

får inte av någon anledning räknas till allmänheten. Vid bedömningen ska hänsyn tas till 

ändamålet för en sluten krets, möjligheten till medlemskap, antalet personer i kretsen, hur 

lättillgängligt framförandet är och om det skett i ekonomiskt syfte.48  

I paragrafens tredje stycke finns överföringsrätten, framföranderätten, visningsrätten och 

spridningsrätten beskrivna.49 I 2 § 3 st. 1 p. URL definieras överföring till allmänheten. 

Begreppet infördes genom 2005 års ändringar i URL och innebär att överföring sker på annan 

                                                 
44 Bernitz, m.fl. s. 49. 
45 Olsson, s. 66. 
46 Bernitz, m.fl. s. 74-75. 
47 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 

EU och internationellt, uppl 10, Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.153. 
48 NJA 1988 s. 715. 
49 Bernitz, m.fl. s. 74-75. 

https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=ADHD%20NJA_1988_s_715
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plats än där allmänheten kan ta del av verket och att överföringen sker på sådant sätt att 

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

Överföring till allmänheten är ett teknikneutralt förfogande och kan ske på såväl trådbunden 

som trådlös väg och rätten avser alla typer av verk. Det är endast offentlig överföring som 

omfattas av upphovsrätten och det bör uppmärksammas att några nya exemplar inte behövs 

framställas för att överföring ska anses ha skett. Tidigare hänfördes förfoganden som skedde 

på distans, så som radio- och TV-utsändningar och kabelöverföringar till kategorin offentligt 

framförande men tillhör idag överföring till allmänheten.50 

Att det skyddade materialet faktiskt ställts till förfogande på sådant sätt att enskilda kan få 

tillgång till det är vad som gör rätten gällande. Det är således utan betydelse om någon 

faktiskt lyssnar eller tittar på ett radio- eller TV-program, överföringen är redan gjord och det 

finns till allmänhetens förfogande.51 Det är inte olagligt att en enskild person endast tittar eller 

lyssnar på en olovlig förlaga som finns på Internet.52 

I praktiken kanske en överföring når endast en eller ett fåtal personer, men detta hindrar inte 

att överföringen kan anses som offentlig. Överföring till allmänheten kan även anses som 

offentlig om det är till en större helt sluten krets och om de anordnas som ett led i en 

förvärvsverksamhet enligt 2 § 4 st. URL.53 

4.3.4 Offentliggörande   

I 8 § URL definieras begreppet offentliggörande: ett verk anses offentliggjort, när det lovligen 

gjorts tillgängligt för allmänheten. Som exempel kan nämnas när ett verk läggs ut på Internet 

eller när det framförs i radio eller TV. Ett offentliggörande måste ske lovligen, det vill säga 

med stöd i lag. Upphovsmannens samtycke krävs i de fall han inte vidtagit åtgärden själv.54 

4.4 Inskränkningar 

I 2 kap URL regleras de inskränkningar som finns i upphovsrätten. Utnyttjanden som får ske 

utan förhandsöverenskommelse och utan ersättning från utnyttjaren brukar kallas rena 

inskränkningar. Utnyttjanden inom den privata sfären, som i praktiken är okontrollerbar, hör 

till de rena inskränkningarna. De övriga inskränkningarna innebär utnyttjande utan tillstånd 

                                                 
50 Olsson, s. 114-119. 
51 Olsson, s. 114-119. 
52 Prop. 2004/05:110 s. 95. 
53 Olsson, s. 114-119. 
54 Olsson, s. 88. 
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men mot avtalsenlig ersättning. Dessa inskränkningar brukar sägas föreskriva så kallad 

tvångslicens.55 

Inskränkningarna beskriver främst tillfällen när framställning av exemplar är tillåtet, t.ex. vid 

framställning av tillfälliga exemplar, för privat bruk eller för undervisningsändamål. Det 

beskrivs även när spridning och visning av exemplar är tillåtet. 

4.4.1 Exemplarframställning 

I 2 § 2 st. URL stadgas det att både permanenta och tillfälliga framställningar av verk är att 

anses som framställning, men i 11 a § finns det sedan inskränkningar i enlighet med Infosoc-

direktivet.56 I Infosoc-direktivet, artikel 2, anges det att tillfälligt mångfaldigande ingår i 

upphovsmannens ensamrätt, och i artikel 5.1 att medlemsstaterna själva får införa 

inskränkningar. Regeringen har uttalat sig om vad exemplarframställning för verk som återges 

i digital form är.57 Ett exemplar som framställts i en dator, t.ex. på en hårddisk, men som inte 

är självständig, d.v.s. den försvinner efter ett ögonblick eller när datorn stängs av, ansågs inte 

som exemplarframställning. Däremot om exemplaret har sparats på datorns hårddisk eller en 

extern källa är det en exemplarframställning.58 Uttalandena blev dock kritiserade inför 

lagutskottet av flera upphovsmannaorganisationer och utskottet ansåg inte att det fanns någon 

anledning att göra några uttalanden om innebörden av upphovsmannens förfoganderätt när det 

gäller exemplar i digital form.59 

4.4.2 11 a § URL 

Enligt 11 a § URL stadgas det att ”Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om 

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

är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig 

ekonomisk betydelse. 

Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det enda syftet med 

framställningen är att möjliggöra 

1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller 

2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller 

dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag. 

                                                 
55 Bernitz, m.fl. s. 95-96. 
56 Prop. 2004/05:110 s. 54- 56. 
57 Proposition 1996/97:111 s. 32. 
58 Prop. 2004/05:110 s. 50. 
59 Bet. 1997:98:LU2, rättsligt skydd för databaser, s. 6. 
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Första och andra styckena ger inte rätt att framställa exemplar av litterära verk i form av 

datorprogram eller sammanställningar.” 

Den här paragrafen härstammar från Infosoc-direktivet. Syftet med paragrafen är att göra 

inskränkningar i upphovsmannens exemplarframställning. För att det ska vara tillåtet att 

framställa tillfälliga kopior är en rad rekvisit uppradade. Eftersom paragrafen kan vara 

svårförstådd klargörs det nedan vad de olika rekvisiten innebär.  

Integrerad och väsentlig del i en teknisk process 

Termen omfattar sådana situationer där tillfälliga kopior måste framställas för att en teknisk 

process ska fungera eller fungera mer effektivt. Ett exempel är att tillfälliga kopior 

uppkommer i servrar på Internet när verk överförs där, eller de tillfälliga kopior som 

uppkommer i datorers arbetsminnen i samband med webbläsning.60 

Flyktiga eller ha underordnad betydelse i den tekniska processen 

Detta innebär i första hand de tillfällen när kopior uppstår på persondatorer där varken 

nätverksoperatörer eller användare kan påverka något i processen, men det innefattar även de 

tillfällen när det är möjligt att i förväg bestämma hur länge kopian ska existera. Den processen 

är vanlig när så kallade cachekopior skapas. Cachekopior är till för att effektivisera 

överföringen i ett nätverk.61 Cacheminne är ett minne i en dator som sparar temporär använd 

information och data för att det ska gå fortare att använda datorn. Kopiorna som finns där är 

programkoder eller information som precis har använts.62 Så länge cachekopior är tillfälliga 

omfattas de av 11 a §.63 

Inte ha självständig ekonomisk betydelse 

Det tredje rekvisitet innebär att om en tillfällig kopia, till exempel en cachekopia, finns kvar 

trots att den permanenta ursprungkopian har tagits bort från Internet, kan den komma att få en 

självständig ekonomisk betydelse, vilket inte är tillåten tillfällig exemplarframställning.64 

I andra stycket i 11 a § stadgas de två tillfällen när tillfällig exemplarframställning är tillåtet. 

Det första tillfället ska möjliggöra överföring mellan tredje parter via en mellanhand, vilket 

                                                 
60 Prop. 2004/05:110 s. 381. 
61 Prop. 2004/05:110 s. 381. 
62 Cache memory, Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition, Encyclopædia 

Britannica Inc, http://www.britannica.com.lt.ltag.bibl.liu.se/EBchecked/topic/87789/cache-memory,  

(hämtad 2014-04-10). 
63 Prop. 2004/05:110 s. 381. 
64 Prop. 2004/05:110 s. 381. 
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innebär de tillfällen där en tillfällig kopia skapas för att nätverksoperatörer ska kunna utföra 

sitt arbete, till exempel förmedla e-post. Det andra tillfället är avsett att möjliggöra 

webbläsning, med andra ord möjliggöra laglig användning.65 

Laglig användning syftar till de tillfällen när upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare har 

givit sitt tillstånd, samt användning som inte är otillåten enligt URL. I den här punkten ryms 

även användning av verk som inte skyddas av upphovsrätten. Något som inte omfattas av 

upphovsrätten är att titta eller lyssna på ett verk. Om någon tittar på ett olagligt utlagt verk 

kan således personen i fråga åberopa inskränkningarna i 11 a § för de tillfälliga kopior som 

uppkommer i samband med handlingen.66 

4.4.3 Privat bruk  

I 12 § URL finns bestämmelser om undantag för exemplarframställning för privat bruk. Det 

finns fyra olika stadganden; när kopiering för privat bruk får ske, när sådan kopiering inte får 

ske, när en utomstående person inte får användas för att göra kopieringen samt att kopieringen 

måste vara laglig.67 

Undantaget för privat bruk kan endast åberopas av fysiska personer, och gäller således inte för 

juridiska personer. Privat bruk innefattar nyttjanden som sker inom den närmaste familje- 

eller vänkretsen, samt inom privatpräglade organisationer med personlig karaktär. Vid 

införandet av Infosoc-direktivet byttes det tidigare begreppet enskilt ut mot privat. Detta för 

att tydliggöra att kopiering inte få ha något kommersiellt syfte, varken direkt eller indirekt. 

Att framställa kopior åt kollegor är något som, i och med begreppsändringen, uteslutits. Även 

begreppet enstaka byttes ut i och med Infosoc-direktivet. Bestämmelsen löd tidigare att 

kopiering för enskilt bruk endast fick avse enstaka exemplar. På grund av att begreppet är så 

omfattande ville lagstiftaren inskränka antalet tillåtna exemplar genom det nya begreppet ett 

eller några få. Kopiering kan ske med vilken teknik som helst, men ett krav är att kopieringen 

sker från lovligen offentliggjorda verk enligt 8 § URL.68 

4.5 De närstående rättigheterna 

Genom reglerna i 5 kap, om närstående rättigheter ger URL ett visst skydd för exempelvis 

fotografer, uppläsare, musiker och sångare, som inte åtnjuter samma rättigheter som 

                                                 
65 Prop. 2004/05:110 s. 381-382. 
66 Prop. 2004/05:110 s. 381-382. 
67 Olsson, s. 189. 
68 Olsson, s. 192-195. 
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upphovsmannen. Dessa lagregleringar ger ett liknande skydd som de upphovsrättsliga på 

grund av det nära sambandet med den litterära och konstnärliga verksamheten.69  

Film som utgör en självständigt skapande insats, det vill säga uppnår verkshöjd, skyddas av 1 

§ 4 p. URL. Skydd för framförare av ett litterärt eller konstnärligt verk fås enligt 45 § URL, 

och ingår i de närstående rättigheterna. Även regissörer omfattas av skyddet i 45 § men likväl 

kan regi anses som ett verk och erhålla skydd enligt 1 §. Det så kallade producentskyddet i 46 

§, som endast skyddar producenter av ljud eller rörliga bilder, måste ses i relation till reglerna 

om skydd för filmverk, som är tämligen komplicerade. Filmverkets upphovsrätt och skyddet 

för de utövande konstnärerna måste respekteras av producenten.70 

Den så kallade samäganderättsprincipen regleras i 6 § URL, och innebär att upphovsmännen 

har en gemensam upphovsrätt när deras enskilda insats inte kan urskiljas som självständiga 

verk. Medupphovsrätten kommer främst tillkänna vid moderna konstverk som kräver 

betydande tekniska förfaranden, som vid skapandet av en film.71 

4.6 Ersättningsskyldighet och ansvar 

Kap 7 URL reglerar de ansvars- och ersättningsskyldigheter som finns beträffande intrång i 

upphovsrätten. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar åtgärder som innebär 

intrång i den till verket knutna upphovsrätten döms till böter eller fängelse i högst två år, 

enligt 53 § URL. I 53 b § regleras det så kallade medverkansansvaret, vilket innebär att ett 

vitesförbud kan meddelas för de förfaranden som är straffbelagda i 53 §, samt vid medverkan 

till sådana förfaranden. För vitesförbud finns det inget krav på uppsåt eller grov oaktsamhet.72 

Medverkanansvaret innebär att det i vissa fall kan vara möjligt att ingripa mot så kallade 

mellanhänder. En mellanhand skulle kunna vara en internetleverantör, eftersom deras tjänster 

krävs för att upphovsrättsbrott ska kunna begås.73 

I 23 kap 4 § BrB anges att en person som med råd eller dåd främjat en brottslig handling, kan 

dömas till ansvar för detta. Ansvar bedöms utifrån det uppsåt eller oaktsamhet som ligger 

medhjälparen till last. Reglerna i BrB gäller även för speciallagstiftning.74 När det gäller 

                                                 
69 Bernitz, m.fl. s. 111. 
70 Levin, s. 108-111. 
71 Levin, s. 117-118. 
72 Adamsson, Peter, Lagarna inom immaterialrätten: kommentarer till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, 

växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder den 1 januari 2008, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2008, s. 134. 
73 Prop.2004/05:110 s. 422-423. 
74 Forsman, s. 139. 



23 

 

intrång i upphovsrätten är BrB:s regler om medhjälp tillämpliga, enligt förarbetena.75 Med 

främjande avses att en person har haft fysiskt eller psykiskt inflytande över brottets tillkomst 

eller utförande. Dock krävs det inte att personens handlande är en förutsättning för att 

huvudbrottet ska ske. Även någon som bidragit obetydligt till den brottsliga gärningen kan 

dömas för medverkansansvar.76  

Genom inskränkningen av tillfälliga kopior i 11 a § URL, undantages medverkansansvar som 

uppkommer vid en överföring i ett nät mellan tredje part via en mellanhand. Det vill säga de 

tillfälliga kopiorna är inte i sig intrångsmaterial och mellanhanden kan därför inte göras 

omedelbart ansvarig för detta.  När permanenta exemplar lagras på mellanhandens 

serverutrymme av någon som har ett avtal med mellanhanden att ha rätt att utnyttja 

serverutrymme, bör mellanhanden inte heller här omedelbart bli ansvarig för 

upphovsrättsintrång.77 I den så kallade BBS-domen78 från 1996 angav Högsta domstolen att 

för att en person som drivit ett datornätverk omedelbart ska bli straffrättsligt ansvarig för 

upphovsrättsintrång, trots att han inte själv laddat upp eller laddat ned det skyddade 

materialet, krävs det aktivt handlande.79 

Medverkansansvaret i Sverige är långtgående, men för att det kan komma att aktualiseras 

måste det i regel krävas något mer än själva bedrivandet av leverantörsverksamheten. Ett 

exempel när ansvar kan utdömas är när intrånggöraren har ett avtal med internetleverantören, 

mellanhanden, om att använda dess serverutrymme och mellanhanden har fått konkreta 

indikationer på att serverutrymmet används så att ett upphovsrättsintrång sker.80 

I 54 § URL anges att ersättning för ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen medfört 

kan tvingas utbetalas av personen som begått intrånget. Vad gäller ersättningens storlek ska 

hänsyn tas till de särskilda faktorer som finns uppräknade i paragrafen. I 56 a ff. §§ URL finns 

bestämmelser om intrångsundersökning som beslutas av domstol. Intrångsundersökning är 

möjligt om det skäligen kan antas att någon gjort sig skyldig eller medverkat till intrång eller 

överträdelse enligt 53 § URL. 

 

                                                 
75 Prop. 1981/82:152 om skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång, s. 13. 
76 Prop.2004/05:110 s 339. 
77 Prop.2004/05:110 s. 338-339. 
78 NJA 1996 s. 79. 
79 Prop.2004/05:110 s. 339. 
80 Prop.2004/05:110 s. 340. 
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5. Rättspraxis 

5.1 UPC Telekabel mot Constantin film och Wega 

Den 11 maj 2012 begärde Högsta domstolen i Österrike (domstolen) ett förhandsavgörande i 

ett mål mellan UPC Telekabel Wien GmbH (UPC Telekabel) och Constantin Film Verleih 

GmbH (Constantin Film) tillsammans med Wega Filmproduktion GmbH (Wega). 

Bakgrunden till förhandsavgörandet var en ansökan om att förelägga en internetleverantör att 

hindra kunder att få tillgång till en webbplats som gör att filmbolagens filmer finns 

tillgängliga för allmänheten, för nedladdning och streaming, utan deras godkännande. 

Domstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen som tolkar artiklarna 5.1, 5.2 b 

och 8.3 i Infosoc-direktivet.81 

Domstolen ställde tolkningsfrågor till EU-domstolen varav den ena berörde artikel 8.3 i 

direktivet som anger följande: 

”Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande 

gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en 

upphovsrätt eller närstående rättighet.”  

 

Domstolen ville klargöra om artikeln skulle tolkas på det sättet att en person, som utan 

rättsinnehavarens tillstånd, tillgängliggör verk på Internet, kan anses utnyttja tjänster som en 

internetleverantör tillhandahåller till personer som använder sig av verken.82 

Om den frågan skulle besvaras jakande, ville domstolen veta om det är förenligt med 

unionsrätten att förbjuda en internetleverantör att ge sina kunder tillgång till en webbplats, där 

innehållet helt eller till betydande del gjorts tillgängligt utan rättsinnehavarens tillstånd.83 

I skäl 9 och 59 i Infosoc-direktivet anges att det behövs en hög skyddsnivå när det avser 

harmoniseringen av upphovsrätt och närstående rättigheter, därför att de har en avgörande 

betydelse för det intellektuella skapandet. Det anges även att det framför allt i den digitala 

miljön är tjänster som mellanhänder erbjuder, som möjliggör att en tredje part kan göra 

intrång. Det är även dessa mellanhänder som har den bästa möjligheten att sätta stopp för 

intrång, och därför bör rättsinnehavare ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en 

                                                 
81 Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH och Wega 

Filmproducktionsgesellschaft mbH. Dom 2014:192. p. 1-2. 
82 Mål C-314/12 p. 17. 
83 Mål C-314/12 p. 17. 
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mellanhand. Däremot ska villkoren och bestämmelserna för föreläggandet bestämmas av 

medlemsstaterna själva.  

5.1.1 Prövning av tolkningsfrågorna 

För det första konstaterade EU-domstolen att det är ostridigt att verken har gjorts tillgängliga 

för användarna på en webbplats och att detta har skett utan rättsinnehavarens godkännande.84 

För det andra konstaterades att eftersom rättsinnehavaren har ensamrätt att tillåta eller 

förbjuda tillgängliggörande för allmänheten, innebär det ett intrång i upphovsrätten eller 

närstående rättigheter.85 

I skäl 59 i direktivet framgår att begreppet mellanhand, som används i artikel 8.3, avser en 

person som i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk. För att en överföring 

på Internet mellan en internetleverantörs kunder och tredje part ska vara utförbar, måste 

internetleverantören vara delaktig. Detta eftersom det är han som ger tillgång till ett nät, som 

gör överföringen möjlig.86 Liknande resonemang har tidigare förts av EU-domstolen.87 Därav 

konstaterade EU-domstolen att en internetleverantör som för sina kunder ger tillgång till verk 

som tredje part gjort tillgängligt för allmänheten på Internet, är en mellanhand enligt artikel 

8.3 i direktivet.88 

Slutsatsen stöds av syftet med direktivet, därför att om en internetleverantör skulle uteslutas 

från artikel 8.3 skulle skyddet som avses med direktivet reduceras väsentligt.89 Det 

framkommer även att domen inte påverkas om kunderna på den aktuella webbplatsen tagit del 

av verken eller inte, eftersom det räcker att ett verk har gjorts tillgängligt för allmänheten för 

att det ska föreligga ett intrång. Direktivet kräver även att medlemsstaterna är skyldiga att 

vidta åtgärder som förhindrar nya intrång.90 

EU-domstolen resonerade följande avseende fråga två; bestämmelser om föreläggande ska 

enligt artikel 8.3 regleras i nationell lagstiftning. De nationella regleringarna måste i sin tur 

vara förenliga med de begränsningar som följer av direktivet.91 Vid de tillfällen ett 

införlivande av ett direktiv gör att grundläggande rättigheter står i motsättning till varandra, 

                                                 
84 Mål C-314/12 p. 24. 
85 Mål C-314/12 p. 25. 
86 Mål C-314/12 p. 27- 31. 
87 Mål C-557/07 s I 1227, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH mot Tele2 

Telecommunication GmbH. Beslut 2009:107. Reg 2009 I-01227, p. 44. 
88 Mål C-314/12 p. 32. 
89 Mål C-314/12 p. 33. 
90 Mål C-314/12 p. 37-39. 
91 Mål C-314/12 p. 43-44. 



26 

 

ska en rimlig avvägning göras mellan de olika tillämpliga grundläggande rättigheterna som 

skyddas av unionens rättsordning. I det här fallet är det upphovsrätt och närstående rättigheter, 

som är en immateriell egendom och skyddas enligt artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, näringsfriheten som de ekonomiska aktörerna, såsom 

internetleverantörer åtnjuter enligt artikel 16 i stadgan, och internetanvändarnas 

informationsfrihet, som skyddas i artikel 11 i stadgan, som står i motsättning till varandra.92 

Ett föreläggande begränsar den näringsfrihet som internetleverantörerna har, därför att 

näringsfriheten innebär att företag har rätt att fritt disponera över sina ekonomiska, tekniska 

och finansiella resurser, dock inom ramen för de begränsningar som följer av det ansvar som 

företaget har för sina handlingar. Föreläggandet skulle i detta fall begränsa 

internetleverantörens frihet att använda sina resurser, men det påverkar inte själva kärnan i 

näringsfriheten.93 

Domstolen kom slutligen fram till att de grundläggande rättigheterna i unionsrätten inte utgör 

ett hinder för att förbjuda en internetleverantör att ge sina kunder tillgång till en webbplats 

som gör verk tillgängliga online utan rättsinnehavarens godkännande.94 

5.2 LSG-Gesellschaft mot Tele2 

I mål C-557/07 beslutade EU-domstolen att en internetaccessleverantör95 ska anses som en 

mellanhand i den mening som avses i artikel 8.3 i Infosoc-direktivet. Detta även när 

accessleverantören inte erbjuder några tjänster utan endast ger användaren tillträde till 

Internet. Inte heller krävs det att någon rättslig eller faktisk kontroll utövas över tjänsten som 

används.96 

I skäl 59 i Infosoc-direktivet anges det att de tjänster som mellanhänder erbjuder, i framförallt 

den digitala miljön, kan utnyttjas av en tredje part för att göra intrång. Rättsinnehavare bör ha 

en möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand eftersom det är denne som i ett 

nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk. Medlemsstaterna bör själva i sin 

nationella lagstiftning fastställa om villkoren och bestämmelserna för denna typ av 

förelägganden.97 

                                                 
92 Mål C-314/12 p. 46-47. 
93 Mål C-314/12 p. 48-51. 
94 Mål C-314/12 p. 64. 
95 Någon som tillhandahåller internetuppkoppling, Mål C-557/07, p. 17. 
96 Mål C-557/07 p.47. 
97 Mål C-557/07 p. 4. 
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De tolkningsfrågor som hänfördes till EU-domstolen var i första hand huruvida begreppet 

mellanhand skulle tolkas så att det även skulle avse accessleverantörer som endast ger 

användaren tillgång till nätet, men som inte själv tillhandahåller användaren några tjänster och 

inte heller utövar någon form av kontroll över dessa tjänster. Om första frågan besvaras 

jakande var frågan i andra hand om det var tillåtet att lämna ut personutgifter avseende 

internettrafik till privata tredje män som misstänker intrång i sin upphovsrättsliga ensamrätt 

och vill väcka talan inför domstol.98 

Den svarande parten i målet, Tele2, påpekade bland annat att mellanhänder ska ha 

möjligheten att få intrång i upphovsrätten att upphöra. Internetaccessleverantörer saknar 

denna möjlighet eftersom de inte har någon faktisk eller rättslig kontroll över de tjänster som 

användaren tillhandahåller. På grund av detta utgör inte accessleverantörer en ”mellanhand” i 

den mening som avses i Infosoc-direktivet.99 

Domstolen påpekade att syftet med Infosoc-direktivet är att säkerställa ett effektivt rättsligt 

skydd för upphovsmännens rättigheter inom den inre marknaden. En accessleverantör tillåter, 

genom tillträde till Internet, överföring av resultat av ett upphovsrättsintrång mellan en 

abonnent och en tredje man. Om accessleverantörer, som ensamma innehar uppgifter som 

möjliggör identifiering av personer som gjort intrång, inte skulle anses som mellanhänder blir 

följden att skyddet som eftersträvas med direktivet skulle reduceras avsevärt.100 

Domstolens slutsats blev således att en accessleverantör ska anses som mellanhand i den 

mening som avses i artikel 8.3 i Infosoc-direktivet.101 

I den andra frågan, blev svaret att gemenskapsrätten inte utgör hinder för att medlemsstaterna 

föreskriver en skyldighet att lämna ut personuppgifter på grund av ovan nämna anledning. 

Kravet är att medlemsstaterna måste uppnå en korrekt balans mellan de grundläggande 

rättigheterna när de införlivar och tolkar102 EU-direktiven.103 

                                                 
98 Mål C-557/07 p. 22. 
99 Mål C-557/07 p. 38. 
100 Mål C-557/07 p. 44-45. 
101 Mål C-557/07 p. 46. 
102 Mål C-557/07 p. 29. 
103 2000/31, 2001/29, 2002/58 och 2004/48. 



28 

 

5.3 Pirate Bay-målet104 

I det så kallade Pirate Bay-målet, där fyra personer åtalas för medhjälp till brott mot URL och 

för förberedelse till brott mot URL genom att de har tillhandahållit en fildelningstjänst, har 

hovrätten avgjort frågor om medverkansansvar. För att kunna bli dömd för medverkan till ett 

visst brott saknar det betydelse om gärningsmannen till själva huvudbrottet blir dömd.  

I 23:4 BrB stadgas att den som med råd eller dåd främjat en olaglig handling ska dömas för 

medhjälp till brott. Oavsett om en person fysiskt eller psykiskt främjar en gärning kan han bli 

ansvarig, om han har underlättat utförandet av huvudbrottet. Däremot finns det inget krav på 

att medhjälparens handlande ska ha varit en förutsättning för att huvudbrottet ska ha kunnat 

begås. Det räcker med att han har bidragit i en obetydlig skala för att ha ett 

medverkansansvar.   

För att kunna bli dömd för medverkansansvar krävs det inte att huvudgärningsmannen är känd 

för personen som medverkar till brottet. Så länge de objektiva rekvisiten för huvudbrottet är 

uppfyllda kan ett visst handlande som främjat huvudbrottet anses som medverkansansvar. 

Professor Suzanne Wennberg anser att om en internetleverantör anser att det föreligger en risk 

för att en kund använder tjänsten för att begå ett brott, och internetleverantören är likgiltig 

inför denna risk, kan det medföra ett ansvar för medhjälp. Hovrätten anser dock att den synen 

skulle ge det straffrättsliga ansvaret en för vid omfattning som skulle vara omotiverad. De 

konstaterar att det inte finns något vägledande och entydigt svar på frågan om i vilka 

situationer en annans främjande av brott är straffbart. I målet bedömer hovrätten att det 

straffansvar en internetleverantör kan dömas till för en kunds immaterialrättsliga brott enbart 

bör komma i fråga om ett direkt eller indirekt uppsåt föreligger. Med detta menas att den 

medverkandes avsikt är att främja brott och att den brottsliga gärningen är syftet med 

leverantörens agerande, eller att främjandet är en nödvändig bieffekt. 

5.4 Abandonner AB:s medverkansansvar105 

I mål nr T 7540-09 tas bland annat frågan upp om företaget Abandonner AB (Abandonner) 

har medverkat till de upphovsrättsintrången som sker via The Pirate Bay (TPB) på grund av 

att de tillhandahållit internetuppkoppling. 

                                                 
104 Svea Hovrätt, dom 2010-11-26, (RH 2013:27). 
105 Stockholms Tingsrätt, dom 2012-10-16, (T 7540-09). 
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Skivbolagen och Filmbolagen (Bolagen) hade båda väckt talan mot Abandonner. Bolagen 

hade yrkat på att tingsrätten vid kraftigt verkande vite skulle meddela förbud mot Abandonner 

att medverka till tillgängliggörande för allmänheten av filmverk och Tv-serier, genom att 

tillhandahålla internetaccess till fildelningstjänsten TPB. 

Abandonner tillhandahöll internettjänster som möjliggjorde att TPB kunde drivas och att dess 

tjänster kunde hållas tillgängliga för användarna. Bolagen hävdade således att Abandonner 

medverkat till de upphovsrättsintrång som sker med hjälp av TPB. 

Domstolen ansåg att Abandonner torde känt till de upphovsrättsintrång som skett med hjälp 

av TPB eftersom rättegången mot företrädarna hade en omfattande mediebevakning samt att 

Abandonner uppmärksammats genom ett varningsbrev. Abandonner hade kännedom om att 

företaget tillhandahöll internettjänster till TPB, men menade på att det inte ensamt 

tillhandahöll den internetkapacitet som krävs för fildelningstjänsten. Företaget skulle kunnat 

säga upp sitt avtal utan att tillgången till tjänsten skulle upphört. 

En viktig fråga för domstolen var att fastställa var gränsen går för att en mellanhand i form av 

en internetleverantör ska åläggas medverkansansvar i de fall när mellanhandens agerande 

skett inom en i övrigt legal och affärsmässig verksamhet. 

I samband med införandet av Infosoc-direktivet uttalade regeringen sig om att det för ett 

medverkansansvar, i objektiv mening, ska föreligga krävs något ytterligare utöver 

tillhandahållandet och bedrivandet av verksamheten. När en intrångsgörare träffat avtal med 

en mellanhand om rätt att utnyttja dennes serverutrymme som används på ett sätt som innebär 

upphovsrättsintrång, och mellanhanden har fått konkreta indikationer om detta, kan ett 

vitesförbud åläggas en internettjänsteleverantör. 

Professor Suzanne Wennberg har i ett rättsutlåtande uttalat att; ”om en internetleverantör inser 

att det föreligger avsevärd risk för att en kund begår brott och förhåller sig likgiltig till denna 

risk kan detta medföra ett ansvar för medhjälp till kundens brott.”106 

Under den aktuella tiden var Abandonner väl medveten om att användare av TPB:s tjänster 

hade gjort sig skyldig till olagliga förfoganden med upphovsrättsligt skyddat material och att 

TPB:s företrädare gjort sig skyldiga till medverkansansvar. Abandonner fortsatte att 

tillhandahålla internetuppkoppling trots detta och vidtog inga åtgärder. 

                                                 
106 Stockholms Tingsrätt, Mål 7540-09 och T 11712-09, dom 2012-10-16. 
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På grund av detta har Abandonner agerat på sådant sätt att de i objektiv mening anses ha 

medverkat till det olovliga tillgängliggörande som skett av de i målet aktuella verken via The 

Pirate Bay. 

5.5 Sammanfattning av rättspraxis 

I de båda EU-rättsfallen konstaterade EU-domstolen att en internetleverantör måste vara 

delaktig för att en överföring på Internet mellan internetleverantörens kunder och tredje man 

ska vara möjlig. Härav följer att en internetleverantör ska ses som en mellanhand i den 

mening som avses i artikel 8.3 i Infosoc-direktivet. EU-domstolen betonade upphovsmännens 

rättsliga skydd inom den inre marknaden och att de grundliga rättigheterna inom den 

Europeiska unionen inte var ett hinder för att för förbjuda internetleverantörer att 

tillhandahålla internetuppkoppling till kunder som begår upphovsrättsintrång. Skyddssyftet 

med Infosoc-direktivet skulle reduceras avsevärt om internetleverantörer skulle uteslutas från 

artikel 8.3 i direktivet.  

I de svenska rättsfallen kan det sammanfattningsvis fastställas att för att ett medverkansansvar 

ska föreligga saknas det betydelse om den som har begått huvudbrottet har blivit dömd eller 

inte. Inte heller behöver handlandet vara en förutsättning för att huvudbrottet skulle ha kunnat 

genomföras, utan det räcker med ett bidrag i en liten skala. Härav går det att se att 

medverkansansvaret sträcker sig väldigt långt i svensk rätt. För att en internetleverantör ska 

bli dömd för medverkansansvar bör ett direkt eller indirekt uppsåt föreligga samt en vetskap 

om att de tillhandahåller internetuppkoppling till en hemsida där upphovsrättsintrång 

förekommer. Om vetskap föreligger och internetleverantören agerar passivt ska ett 

medverkansansvar utgå. 
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6. Analys 

6.1 Vad är gällande rätt?  

Om en film uppnår verkshöjd, det vill säga har en personlig prägel och utgör en självständigt 

skapande insats, blir filmen föremål för upphovsrättsligt skydd. Eftersom det oftast ingår flera 

personer i skapandet av en film uppkommer den så kallade samäganderätten, vilken innebär 

en gemensam upphovsrätt för de personer som har bidragit till skapandet av filmverket.107 

Upphovsrätten ger upphovsmännen en ensamrätt, vilket medför att de själva bestämmer över 

sina verk. Som nämnts tidigare gäller avtalsfrihet inom upphovsrätten, upphovsmannen får 

således själv utforma avtalsinnehållet och själv avgöra vem som är lämplig att ingå avtal 

med.108 Att använda sig av ett upphovsrättsskyddat verk utan att ha ingått avtal med 

rättsinnehavaren är således olagligt, eftersom det i lag regleras att rättsinnehavaren ska erhålla 

ensamrätt till sitt verk.  

Vid ett tillfälle är exemplarframställning för privat bruk, utan rättsinnehavarens medgivande, 

tillåtet. Detta är när det sker inom familjen och den närmaste vänkretsen, samt när det endast 

handlar om ett eller några få exemplar.109 När personer utanför denna privata sfär kan ta del 

av exemplaren är det ett tillgängliggörande för allmänheten av upphovsrättsskyddat material. 

Det är således ostridigt att personer som otillåtet lägger upp upphovsrättsskyddade filmer på 

Internet begår upphovsrättsintrång. 

Det har tidigare fastställts att det inte är olagligt att vare sig titta eller lyssna på olagligt 

upplagt material110, men frågan blir således om streamingen i sig är laglig. Vid streaming 

uppkommer det inga permanenta kopior, dock skapas tillfälliga kopior som endast existerar 

under själva streamingen.111 Rätten till exemplarframställning, av både permanenta och 

tillfälliga kopior, tillkommer upphovsrättsinnehavaren enligt 2 § URL. Utan inskränkningar 

av 2 § skulle streaming således vara olagligt, dock finns det ett undantag i 11 a § URL. Att 

tillfälliga kopior skapas är en del av den tekniska process som sker vid streaming, och enligt 

första rekvisitet i 11 a § 1 st. är det därför, med vissa krav, tillåtet att framställa tillfälliga 

kopior. Eftersom det inte går att spara de kopior som uppkommer vid streaming har kopiorna 

ingen självständig ekonomisk betydelse och är därmed inget upphovsrättsligt förfogande 

                                                 
107 Se avsnitt 4.5. 
108 Se avsnitt 4.3. 
109 Se avsnitt 4.4.3. 
110 Se avsnitt 4.4.3. 
111 Se avsnitt 2.1. 
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enligt det andra rekvisitet i 11 a § 1 st. I paragrafens andra stycke stadgas de två tillfällen när 

exemplarframställning är tillåtet. Det första tillfället är när det är möjliggör en överföring 

mellan tredje parter. Vid streaming skapas de tillfälliga kopiorna på användarens dator för att 

denne ska kunna se på filmen, det är således inget resultat av att en nätverksoperatör utför sitt 

arbete för att överföring mellan tredje parter ska ske. Därav torde inte de tillfälliga kopiorna 

som uppkommer vid streaming hamna under det första alternativet. Det andra tillfället när 

skapandet av tillfälliga kopior är tillåtet, är när det rör sig om laglig användning. Med laglig 

användning menar lagstiftaren att upphovsmannen har gett sitt samtycke till de verk som kan 

bli föremål för tillfällig exemplarframställning.112 Detta innebär att om en upphovsman har 

gett sitt samtycke till att hans verk får publiceras och sedan användas för streaming, är de 

tillfälliga kopiorna som uppkommer lagliga. Detta torde betyda att streaming av verk som 

saknar upphovsmannens tillstånd att få användas, är olagligt.  Dock, som nämnts tidigare, är 

det inte olagligt att enbart titta eller lyssna på ett verk, även om de är olovligt 

tillgängliggjort.113 Således är streaming av olovligt tillgängliggjorda verk lagligt. 

6.2 De lege ferenda resonemang 

En upphovsrättsinnehavares ensamrätt återfinns i bland annat RF, FN:s förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, internationella konventioner, och URL.114 Detta tyder på ett intresse 

för att ge upphovsrättsinnehavare ett starkt skydd för sina verk, och därför är det viktigt att 

uppdatera lagen i takt med att nya tekniker uppstår. Nya tekniker innebär nya sätt att kringgå 

lagen och streaming har blivit ett sådant sätt. Efter att nedladdning av film blev olagligt har 

streaming växt. Tekniken har kommit att användas som ett sätt att, utan tillstånd, använda sig 

av upphovsrättsskyddat material, och detta utan att kunna bli ansvarig för det begångna 

upphovsrättsintrånget. Upphovsrätten syftar till att främja nyskapande, innovation och 

kreativitet115, och genom att olovligt använda sig av upphovsmannens verk motverkar det 

syftet och hans ekonomiska intresse reduceras, eftersom han inte får någon kompensation för 

sitt arbete. 

Svårigheten med streaming av olovligt material är att det är svårt att identifiera de människor 

som bedriver streaminghemsidorna, eller hjälpt till med tillgängliggörandet av verken. Det 

blir ännu svårare om de befinner sig utanför Sverige och för att kunna lösa detta måste de 

                                                 
112 Se avsnitt 4.4.2.  
113 Se avsnitt 4.4.3. 
114 Se avsnitt 3.1 och 4.3. 
115 Se avsnitt 3.1. 
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internationella konventionerna som finns kontinuerligt uppdateras för att reglerna om nya 

tekniker ska ingå. På streaminghemsidor förekommer det verk från många olika länder, och 

på grund av Bernkonventionens princip om nationell behandling spelar det ingen roll var 

verket har tillgängliggjorts, förutsatt att landet har ratificerat konventionen.116 Det blir väldigt 

svårt att stoppa upphovsrättsintrången om uppladdaren laddar upp materialet i ett land som 

inte har godkänt konventionen. Att illegalisera streaming av olovligt upplagda verk skulle 

härmed öka skyddet för verken. Om uppladdning inte kan stoppas finns det en möjlighet att 

istället förhindra att människor använder sig av materialet. Detta skulle visa på ett 

internationellt ställningstagande och förhoppningsvis verka preventivt. 

Vanligtvis fordrar streaminghemsidor, som använder sig av lagligt tillgängliggjort material, 

ersättning från sina användare för att kunna finansiera sina erbjudna tjänster. 

Streaminghemsidor med olagligt upplagda verk finansieras normalt på annat sätt, exempelvis 

genom reklam.117 Normalt vill människor hellre använda sig av avgiftsfria tjänster, om det 

finns tillgängligt. På grund av detta kommer de streaminghemsidor som erbjuder lagligt 

material att få mindre användare och streaming av olagligt material kommer att öka. Vi 

bedömer således att en lagändring är nödvändig, och att sanktioner mot att streama olovligt 

tillgängliggjort material bör införas. Sanktioner skulle avskräcka människor och syftet med 

sanktioner är att de ska vara avskräckande, effektiva och proportionella.118 Europaparlamentet 

har även uppmanat medlemsländerna att bekämpa obehörigt spridning av upphovsrättsskyddat 

material som sker bland annat genom streaming.119 

Svårigheten skulle ligga i att hitta de personer som streamar olovligt material och ställa dem 

till svars. På grund av den tekniska processen vid streaming kommer bevissvårigheten att bli 

stor. De tillfälliga kopiorna som uppstår finns bara så länge materialet streamas120, vilket 

innebär att det inte går att ställa någon till svars om det faktiskt inte är bevisat att personen 

streamar. Om det i praktiken inte skulle innebära att någon blir ställd inför rätta, uppstår 

frågan om det är värt den tid och kostnader en lagändring skulle innebära. 

Från användarnas perspektiv kan argument mot en lagändring ske genom att påpeka att 

användare inte borde stå till svars för att någon annan laddar upp olovligt material. Det enda 

                                                 
116 Se avsnitt 3.2. 
117 Se avsnitt 2.2. 
118 Se avsnitt 3.1. 
119 Se avsnitt 3.1. 
120 Se avsnitt 2.1. 
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användaren gör är att titta på materialet, de gör det varken tillgängligt för någon eller skapar 

permanenta kopior på datorn.   

Med detta sagt anser vi ändå att intresset för upphovsmannens starka skydd är så pass 

betydande, att vi bedömer att det inte är rimligt att det ska vara lagligt att streama från 

hemsidor där materialet olovligen tillgängliggjorts. En lagändring skulle visa att det inte är 

acceptabelt att dra nytta av att någon annan begår ett brott. Den skulle ge 

upphovsrättsinnehavare möjligheten att i en större omfattning skydda sin ensamrätt och 

förhoppningsvis skulle lagändringen fungera i ett preventivt syfte.  Vi anser att en lagändring 

bör ske, så att upphovsrättens ändamål bevaras och upphovsrättsinnehavarnas ekonomiska 

intresse bibehålles. 

6.2.1 På vilket sätt ska en lagändring ske? 

Vid en eventuell lagändring, som innebär att streaming av olovligt tillgängliggjort material 

ska vara olagligt, blir frågan på vilket sätt denna ändring ska ske. Det måste först och främst 

skiljas på streaming av tillåtet upplagt material och streaming av material där 

upphovsrättsinnehavarens samtycke inte har givits. Upphovsrättsinnehavaren har rätt att ge 

sitt samtycke till offentliggivande och att streaming av dennes verk får ske. I och med detta 

måste det understrykas att streaming i sin helhet inte ska förbjudas, en distinktion mellan de 

två nämnda tillfällena är alltså nödvändig. 

Som tidigare nämnts är det enligt förarbetena till URL tillåtet att titta och lyssna på olagligt 

tillgängliggjort material121, men enligt 11 a § 2 st. 2 p. URL är det olagligt att framställa 

tillfälliga kopior som inte är lagliga, det vill säga att upphovsrättsinnehavarens samtycke inte 

finns.  Härmed blir det svårt att avgöra vad syftet med regleringarna är. Vid streaming tittar 

du på ett verk vilket är lagligt, men det framställes även tillfälliga kopior som inte är lagliga, 

de två bestämmelserna säger därmed två olika saker om vad som gäller. 

I 11 a § 2 st. 2 p. URL står det ”laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd 

från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är 

otillåten enligt denna lag…”. Detta torde tyda på att titta eller lyssna omfattas av ordalydelsen 

”annan användning som inte är otillåten”. Vi anser att en skillnad bör göras mellan att titta på 

en film, som olovligen tillgängliggjorts, och att göra det aktiva valet att streama den. Om en 

person tittar på en film som någon annan streamar, vore det inte rimligt att personen som 
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endast tittar skulle bli ansvarig för detta, eftersom detta skulle strida mot 

proportionalitetsprincipen, d.v.s. ansvaret skulle inte stå i proportion till agerandet. Däremot 

borde ansvar föreligga hos den som faktiskt har streamat filmen, eftersom personen har gjort 

valet att använda sig olovligt tillgängliggjort material. Det är inte själva tittandet som gör att 

de tillfälliga kopiorna uppkommer, att titta på något innebär att medvetet använda synsinnet, 

det vill säga du riktar ögonen mot något du vill se. Vid streaming måste du göra valet att först 

gå in på en internetsida som tillhandahåller filmer för streaming och sedan klicka dig fram till 

en film och trycka på spela upp. Det är först när filmen börjar visas som de tillfälliga kopiorna 

uppkommer. Det är således utan betydelse om du tittar på datorskärmen eller inte ens är i 

närheten när filmen spelas upp, kopiorna uppkommer oavsett. Detta tankesätt återfinns i 2 § 3 

st. 1 p. URL där reglerna om överföring till allmänheten stadgas. För att överföring ska ha 

skett, ska materialet ha ställts till allmänhetens förfogande, det saknar betydelse om de 

faktiskt har lyssnat eller tittat på det.122 Liknande resonemang fördes i målet UPC Telekabel 

mot Constantin film och Wega.123 EU-domstolen ansåg att det saknar betydelse om någon 

tagit del av verken eller inte det räcker att verk har gjorts tillgängliga för allmänheten för att 

intrång ska ha skett. 

Vi anser sammantaget att ansvar bör föreligga för den som gör det aktiva valet att streama en 

olovligt tillgängliggjord film, men att endast titta på den ska inte utgöra något ansvar. Det 

saknar således betydelse om personen som streamar filmen faktiskt har sett på filmen eller 

inte, ansvar bör åläggas på grund av själva användandet av det olovligt tillgängliggjorda 

materialet. De tillfälliga kopiorna som uppkommer vid streaming av olagligt material bör 

således inte omfattas av 11 a § URL. Paragrafen är idag väldigt svårläst och därför behövs ett 

tillägg göras som undantar framställningen av tillfälliga kopior av olovligt material. 

6.2.2 Lagändringens effekter 

Oavsett om det kommer att vara praktiskt möjligt att ställa de som streamar olovligt material 

till svars eller inte, tror vi att lagändringen kommer att uppfylla syftet med lagen, och 

samtidigt få en avskräckande effekt. Om streaming av olovligt tillgängliggjorda verk är 

olagligt och är reglerat i lag kommer människor förhoppningsvis att få sig en tankeställare och 

kommer, antingen av moraliska skäl eller av rädsla att bli påkommen, upphöra med sin 
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olovliga streaming. Lagregleringen skulle således ha ett preventivt syfte och inte ändamålet 

att försöka ställa så många användare som möjligt till svars. 

Ett förbud kommer även att visa på det starka skydd som upphovsmännen faktiskt ska ha. 

Ingen ska få använda sig av upphovsmannens verk utan tillstånd eftersom det är dennes 

ensamrätt. Om streaming skulle bli olagligt, skulle fler människor vända sig till de 

streaminghemsidor som med tillstånd lagt upp material. Vi tror att de människorna som 

kommer upphöra med streaming på grund av lagändringen, inte är benägna att istället 

använda sig av olaglig nedladdning. 

Marknaden måste dock utvecklas för att streaming av olovligt material ska upphöra. Det finns 

idag inga bra alternativ som erbjuder streaming av nya serier och nya filmer. Marknaden 

måste anpassa sig och upphovsrättsinnehavarna måste vara medgörliga för att det ska kunna 

ske. Om inte upphovsrättsinnehavarna ger sitt samtycke går det inte att utveckla nya lagliga 

alternativ till exempelvis Swefilmer.com, som vid ett tillfälle hade 6 000 filmer och Netflix 

vid samma tillfälle endast hade 2 000 filmer. Så länge inget alternativ till de illegala 

streaminghemsidorna finns kommer de att bestå och ett eventuellt förbud kommer inte att få 

en preventiv verkan. Skulle bra alternativ uppkomma måste användarna ta ett beslut om de 

vill fortsätta att streama olovliga material, trots en risk att bli upptäckta, eller använda sig av 

lagliga alternativ. 

6.3 Ansvar 

I dagens rättsläge har vi tidigare kommit fram till att streaming av olagligt tillgängliggjort 

material är lagligt.  Vi vill dock ta reda på om det finns någon, eller några andra som kan ha 

ett ansvar vid streaming. 

6.3.1 Medverkansansvaret 

I svensk lagstiftning finns reglerna om ansvar vid upphovsrättsintrång i 53 § URL. I 53 b § 

URL regleras sedan bestämmelsen om att domstol vid vite kan förbjuda den som vidtar eller 

medverkar till en åtgärd som innebär upphovsrättsintrång att fortsätta. De så kallade 

mellanhänder, som diskuteras i Infosoc-direktivet, skäl 59, omfattas av dessa bestämmelser. 

Medverkansansvaret i Sverige torde vara mer långtgående än enbart mellanhänders ansvar. En 

divergens mellan medverkansansvar och mellanhänder måste göras. Medverkansansvaret, 

som stadgas i 23 kap BrB, kan tillämpas på speciallagstiftning, en hänvisning till BrB görs i 

53 § URL. Infosoc-direktivet koncentrerar sig på mellanhänder och en person som enligt 
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svensk lagstiftning blir dömd för medverkansansvar kan även vara en mellanhand och erhålla 

ett föreläggande enligt 53 b § URL.  

Infosoc-direktivet fastslår att mellanhänder är de som möjliggör tredje parts intrång genom de 

tjänster de tillhandahåller124, och det är dessa mellanhänder som kan erhålla ett föreläggande. 

Medlemsstaterna får själva avgöra vilka villkor och bestämmelser som ska gälla vid ett sådant 

föreläggande125, och som nämnts finns Sveriges bestämmelse i 53 b § URL. På grund av 

Sveriges medvenkansansvar fordras ingen mer reglering av mellanhänder. 

I 23 kap 4 § BrB föreskrivs att medverkansansvar ska åläggas en person som har främjat en 

gärning med råd eller dåd, och detta oavsett om det skett i psykisk eller fysisk mening. Det 

saknar relevans om medverkandet i stor omfattning har bidragit till genomförandet av brottet 

eller ej126, och detta innebär att ansvaret sträcker sig väldigt långt. Dock krävs det att uppsåt 

eller oaktsamhet föreligger för att ansvar ska utgå. På grund av detta kan personer, som i 

någon omfattning medverkar till att upphovsrättsskyddat material kunnat laddas upp och 

streamas, bli dömda för medverkansansvar.  

Vårt spörsmål är huruvida någon, utöver de som olagligt laddar upp material på 

streaminghemsidor, kan bli medverkansansvariga. För att uppladdaren ska ha möjligheten att 

begå upphovsrättsintrång krävs det andra aktörer som underlättar utförandet av intrånget, och 

frågan blir således vilka dessa är? 

6.3.1.1 Internetleverantörers ansvar 

I Mål C-314/12127 och C-557/07128 diskuterade EU-domstolen om internetleverantörer kan 

anses som mellanhänder enligt artikel 8.3 i Infosoc-direktivet. För att en överföring mellan 

internetanvändarna och tredje part ska vara möjligt krävs det att internetleverantörerna är 

delaktig och tillhandahåller Internet. På grund av detta blev målens följd att 

internetleverantörer ska anses som mellanhänder, oavsett om internetanvändarna har tagit del 

av verken på streaminghemsidan, eftersom uppladdararen redan har begått intrånget genom 

att göra verken tillgängliga för allmänheten. Detta torde tyda på att det saknar betydelse om 

hemsidan används för streaming eller nedladdning, eftersom materialet vid båda tillfällena har 

gjorts tillgängligt för allmänheten och en internetleverantör torde därav kunna ådömas ansvar 

                                                 
124 Se avsnitt 5.1.1. 
125 Se avsnitt 5.1. 
126 Se avsnitt 5.3. 
127 Se avsnitt 5.1–5.1.1. 
128 Se avsnitt 5.2. 
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i enlighet med artikel 8.3 i Infosoc-direktivet. Det är inte själva streamingen som medför 

ansvar för mellanhänderna, utan ansvar åläggs på grund av den internetaccess som 

tillhandahålls för en streaminghemsida där intrång av upphovsrätten sker. Med anledning av 

detta saknar det relevans om streamingen är olaglig eller inte. 

Regeringen har uttalat sig om att det krävs något mer än endast tillhandahållandet av 

internetuppkoppling för att medverkansansvar, i objektiv mening, ska anses föreligga.129 Om 

internetleverantören har erhållit konkreta indikationer om att de tillhandahåller 

internetuppkoppling till en hemsida som används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång, 

kan ett vitesförbud åläggas leverantören enligt 53 b § URL. Detta torde tyda på att för att ett 

medverkansansvar ska kunna utgå krävs det att en internetleverantör har kännedom om att 

upphovsrättsligt material olovligen görs tillgängligt för allmänheten på en hemsida som de 

anordnar internetaccess till. Innebörden av detta borde vara att internetleverantörer som 

tillhandahåller Internet till en hemsida där upphovsrättsskyddat material laddas upp så att vem 

som helst, när som helst kan använda sig av materialet via streaming, bör bli 

medverkansansvariga, om de har vetskap om detta. 

Internetleverantörer har ett ansvar att agera om de har en klar vetskap om att intrång begås på 

grund av den internetuppkoppling som de tillhandahåller. Agerar de inte föreligger 

medverkansansvar i objektiv mening.130 Svårigheten ligger i att kunna bevisa om en 

internetleverantör haft kännedom om hemsidorna där streaming av olovligt material 

förekommer. I svensk rätt måste internetleverantörerna gjort eller vetat något mer än att 

enbart tillhandahållit uppkoppling och bedrivit sin verksamhet. I förhandsavgöranden i EU-

domstolen131 nämns dock inget om detta. De poängterar istället vikten av att inte ta bort 

internetleverantörers ansvar som mellanhand, eftersom det är de som har störst möjlighet att 

förhindra intrång. Gränsen mellan när en internetleverantör ska anses vara 

medverkansansvarig eller inte är svår att avgöra. Infosoc-direktivet talar för att 

internetleverantörerna bör har en relativt svag position, medan svensk rätt talar för ett starkare 

skydd. Utifrån vad som kan utläsas av EU-rättsfallen132 blir internetleverantörerna dömda om 

de kan anses som mellanhänder. I svensk rätt är reglerna striktare och du måste först bli dömd 

för medverkansansvar innan du kan få ett föreläggande som mellanhand. För att bli dömd för 

medverkansansvar i Sverige måste internetleverantörerna ha vetskap om att de tillhandahåller 
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132 Se avsnitt 5.1-5.2. 
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Internet till en hemsida som används för streaming av olagligt material. För bedömning av om 

medverkansansvar föreligger saknar det betydelse om internetleverantörens tjänster varit 

avgörande för utförandet av brottet eller om brottet hade kunna genomföras utan dess tjänster. 

Vi anser att det vore orimligt att internetleverantörer ska veta vad som sker på alla hemsidor 

de tillhandahåller tjänster för. Dock bör de ha ett ansvar att undersöka om de tillhandahåller 

internetaccess till de stora och kända hemsidorna där det är allmänt känt att upphovsintrång 

förekommer. I fallet om Abandonner133 ansågs leverantören merverkansansvarig på grund av 

att de fått varningar samt att mediaövervakningen om The Pirate Bay varit stor. Där ansågs 

det vara allmänt känt att upphovsrättsintrång förekom på hemsidan. Utifrån detta rättsfall bör 

ledning, angående vad en internetleverantör bör känna till, tas. Om en internetleverantör inte 

undersöker eventuella intrångsverksamheter, kan ett medverkansansvar föreligga på grund av 

oaktsamhet. På grund av att upphovsrättsinnehavaren erhåller ensamrätt till sina verk borde 

han ha ansvaret att kontrollera om dessa ensamrätter kränks, och i så fall anmäla detta. 

Upphovsrättsinnehavaren bör underrätta internetleverantören om han upptäcker att hans verk 

olovligen har tillgängliggjorts på en streaminghemsida som internetleverantören tillförser 

internetaccess. Om leverantören sedan inte agerar kan ett medverkansansvar föreligga, 

eftersom han fortsätter trots varning, och därför föreligger uppsåt. 

6.3.1.2 Företag bakom reklam 

För att kunna bli medverkansansvarig krävs det inte att den som har utfört brottet blivit dömd 

för det. Inte heller krävs det att medverkan har skett i stor omfattning, eller att medverkan har 

varit en förutsättning för genomförandet av brottet.134 Det är inte en omöjlighet att fler 

personer kan ha ett ansvar vad gäller streaming av olovligt tillgängliggjort material. För att 

medverkansansvar ska utgå fordras även att personen agerat med uppsåt eller oaktsamt, enligt 

23 kap 4 § BrB. 

Streaminghemsidor, med olovligt tillgängliggjort material, kräver normalt inte ersättning från 

användarna utan finansieras på annat sätt, exempelvis via reklam.135 Således blir frågan om de 

företag som betalat för att få visa upp sig via reklam kan ha ett medverkansansvar. 

Finansieringen gör att hemsidorna kan fortgå och på så sätt hjälper företagen, som köper in 

sig, att streaminghemsidorna blir större och får fler användare eftersom tjänsten är avgiftsfri. 

Att driva en större streaminghemsida där nytt material kontinuerlig laddas upp, kräver med 
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stor sannolikhet mycket tid och arbete. Personerna som lägger ner detta arbete kräver 

rimligtvis ersättning, och genom reklam kan de lättare fortsätta med tjänsten och få den att bli 

ännu större. Visserligen tror vi inte att dessa streaminghemsidor skulle försvinna utan reklam, 

men vi kan konstatera att det underlättar deras verksamhet.  

Hur kontakten mellan de ansvariga för streamingsidorna och de som vill visa upp sin reklam 

går till, har vi inga uppgifter om. Rimligtvis kan det tänkas att de företag som vill göra reklam 

på en hemsida, inte gör detta om de inte vet att många personer kommer att se den och därför 

måste de ha insikt om vad det är för hemsida. Att tro att dessa personer skulle vara helt 

omedvetna om att deras reklam visas på hemsidor där upphovsrättsskyddat material 

tillgängliggörs, verkar inte troligt. Samtidigt vill de att streaminghemsidorna ska få fler 

användare, eftersom det innebär mer pengar för dem själva. För att fler användare ska komma, 

krävs det att nya filmer laddas upp, de gör alltså en ekonomisk vinning genom olaglig 

verksamhet. Med anledning av detta, beroende på hur kontakten till streaminghemsidorna 

sker, torde de som visar sin reklam ha uppsåt, eller agerat med oaktsamhet om de inte vet vad 

för hemsidor de visar upp sin reklam på. Härav följer att personer som köper reklamplats på 

streaminghemsidor där upphovsrättsskyddat material publicerats, bör ha ett 

medverkansansvar.  

Det är dock oklart vad som skulle gälla om reklamen, som visas på streaminghemsidorna, inte 

föregås av ett avtal eller att de som står bakom reklamen inte vet om att den visas där. Om 

inte vetskap finns, föreligger inte uppsåt, däremot kan oaktsamhet föreligga. Detta på grund 

av att de borde ha vetskap om vart deras reklam visas. Allt beror på hur mycket de som står 

bakom reklamen vet om, var deras reklam visas och vad de borde veta. Däremot kan 

argument finnas för att de inte ska vara medverkansansvariga, eftersom de inte finansierar 

själva intrånget, utan drivs av att användare ser deras reklam och användarna begår inget 

brott. Vi anser dock, av det tidigare sagda, att beroende på hur situationen ser ut, kan 

företagen som visar upp sin reklam bli medverkansansvariga, därför att betalning sker till de 

som begår intrång. Samtidigt har de, eller borde ha vetskap om att hemsidan används för att 

tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material. 

6.3.1.3 Användarnas medverkansansvar 

Som tidigare angivits är streaming av olovligt tillgängliggjort material inte olagligt. Att 

användarna inte kan bli dömda för själva upphovsrättsintrånget är tveklöst. Frågan är om de 

kan ha ett medverkansansvar för det intrång som uppladdaren för när han tillgängliggör filmer 
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för streaming. Utan användare av streaminghemsidor med olagligt upplagda verk skulle inget 

behov av sådana sidor finnas.  Användarna torde vara de som gör att sidorna existerar och 

växer. Härav följer att de genom dåd, främjar sidorna och den olovliga uppladdningen av 

material. Frågan bli således om användarna har uppsåt eller agerar oaktsamt genom att 

streama. Att en person streamar en film torde bero på att personen vill se filmen. Finns 

vetskapen om att filmen är upplagd utan upphovsmannens samtycke, främjas därigenom de 

upphovsrättsintrång som begås av uppladdaren, och uppsåt föreligger. Även om en användare 

inte skulle veta att filmen är olagligt tillgängliggjord, borde personen misstänka att så är fallet, 

eftersom tjänsten är avgiftsfri. På grund av detta anser vi att oaktsamhet föreligger om de som 

streamar inte tar reda på om filmen är olovligt tillgängliggjord eller ej. Med anledning av 

detta anser vi att en användare av streaminghemsidor, där materialet är olovligt upplagt, ska 

kunna ha ett medverkansansvar.  

Givetvis kan argument finnas för att användarna inte främjar streaminghemsidorna, eftersom 

de inte sprider materialet vidare eller gör det mer tillgängligt för andra. Det kan dock påpekas 

att de gör sidorna mer tillgängliga för andra genom att själva använda sig av tjänsten och 

således göra streaminghemsidan större och därmed åtkomligare. Användarna främjar även 

streamingsidor på grund av att de ofta har ett stort inflytande över vilka filmer eller serier som 

ska finnas tillgängligt för streaming. De kommer dock bara med förslag, och det är 

uppladdaren som tar beslut om vilka filmer som ska laddas upp. 

Att en användare ska kunna bli medverkansansvarig för det upphovsrättsintrång som 

uppladdaren begår kan anses gå väldigt långt och inte stå i proportion till brottet. Frågan blir 

således vad effekten av en sådan bestämmelse skulle bli. Om endast en användare skulle 

upphöra att streama skulle detta inte ha en större effekt på streaminghemsidan i sig utan det är 

först när en större mängd av användare upphör som det får en effekt. Samtidigt skulle ett 

medverkansansvar för en användare kanske innebära att en större grupp slutar med 

streamingen och bestämmelsen får en preventiv effekt. Vi anser ändå att ett 

medverkansansvar för den enskilde användaren inte ska kunna utgå, på grund av att endast en 

användare inte har någon betydelse för streaminghemsidans existens, och ett straffansvar för 

användaren skulle inte stå i proportion till brottets art.  
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7. Slutsats 

Vid streaming av olagligt tillgängliggjorda verk skapas det tillfälliga kopior, som är 

undantagna från upphovsrätten enligt lydelsen i 11 a § URL. I dagens rättsläge är det därmed 

lagligt med streaming av sådant material även fast tillgängliggörandet av materialet i sig är 

olagligt. Det är tillåtet att endast titta eller lyssna på ett olovligt tillgängliggjort verk eftersom 

det inte är ett upphovsrättligt förfogande. Vi anser dock att en skillnad ska göras mellan att 

endast titta på olagligt material och att göra det aktiva valet att streama det. Det ska inte ha 

någon betydelse om någon faktiskt har sett på materialet, eller inte, utan det är själva 

streamingen av verket som ska uppmärksammas. Vi anser att en lagändring bör göras som 

säger att streaming av olovligt tillgängliggjorda verk ska vara ett upphovsrättsligt intrång, 

men att endast titta på det inte ska utgöra något ansvar. Upphovsrättens syfte att skydda 

upphovsmännens ensamrätt till sina verk reduceras i och med att det är lagligt att utan 

tillstånd streama deras material. Upphovsmannens skydd är avsett att vara så pass starkt att vi 

anser att en lagändring i detta fall är nödvändig för att skyddet ska bevaras.  

Enligt flera rättsfall, och tolkning av Infosoc-direktivet kan en internetleverantör bli 

medverkansansvarig om han tillhandahåller Internet för en streaminghemsida där intrång sker. 

Upphovsmannen borde, enligt vår mening, själv kontrollera om sina ensamrätter kränks på en 

streaminghemsida och sedan meddela internetleverantören om detta. Ett medverkansansvar 

kan föreligga för internetleverantören om denne bortser från upphovsmannens varning, detta 

eftersom han har avstått från att agera, och därför uppsåtligen medverkar till att intrånget ska 

fortsätta att ske. Vi anser också att ett ansvar borde föreligga för internetleverantören att 

undersöka om de tillhandahåller Internet till de mest kända streaminghemsidorna, där det är 

allmänt känt att upphovsrättsintrång begås. Ett oaktsamt förfarande föreligger annars och 

medverkansansvar kan utgå.  

Eftersom många streaminghemsidor använder sig av reklam för att finansiera sina tjänster, är 

vi av den åsikten att medverkansansvar borde åläggas de företag som köper in sig för att visa 

upp sin reklam. Oavsett omfattning medverkar de till att streaminghemsidan finns kvar och de 

borde känna till vad det är för streaminghemsidor som deras reklam visas på, och därmed 

föreligger uppsåt. I fall när de inte vet var deras reklam visas anser vi att det är oaktsamt och 

medverkansansvar bör utgå. 

I dagens rättsläge kan inte de personer som använder sig av streaming bli ansvariga för detta, 

eftersom det inte är olagligt. Frågan blir således om det kan föreligga ett medverkansansvar 
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för de som streamar olovligt material för det upphovsrättsliga intrång som sker vid 

uppladdningen av materialet. Enligt vår mening är det inte rimligt att den enskilda användaren 

ska bli medverkansansvarig, eftersom det är den stora mängden av användare som gör att 

streaminghemsidan fortsätter att existera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

8. Käll- och litteraturförteckning 

Direktiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 

vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.  

(Infosoc-direktivet). 

Förarbeten  

Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 

2001/29/EG m.m. 

Prop. 1981/82:152 om skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång 

Bet. 1997:98:LU2 Rättsligt skydd för databaser m.m. 

Resolution 

Distribution på internet av audiovisuella verk inom EU Europaparlamentets resolution  

av den 11 september 2012 om distribution på internet av audiovisuella verk inom EU  

(2011/2313(INI)). 

EU-rättsfall 

Mål C-314/12  UPS Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH 

tillsammans med Wega Filmproducktiongesellschaft mbH. Dom 

2014:192. 

Mål C-557/07  LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 

GmbH mot Tele2 Telecommunication GmbH. Beslut 2009:107, 

Reg 2009 I-01227. 

Svenska rättsfall 

Högsta domstolen, NJA 1996 s. 79. 

Högsta domstolen, NJA 1988 s. 715. 

Svea Hovrätt, dom 2010-11-26, (RH 2013:27). 

Stockholms Tingsrätt, dom 2012-10-16, (T 7540-09). 

https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=ADHD%20NJA_1988_s_715


45 

 

Stockholms Tingsrätt, dom 2012-10-16 (T 11712-09). 

Litteratur  

Adamsson, Peter, Lagarna inom immaterialrätten: kommentarer till lagstiftning rörande 

upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder den 1 

januari 2008, Norstedts juridik, Stockholm, 2008. 

Byström, Max, Mitt i politiken: Piratjakten som aldrig tar slut, Riksdag & Departement 

2013/6 publicerad 2013-02-18. 

 

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars  Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 

uppl 12, Jure, Stockholm, 2011. 

Forsman, Malin, Internetpublicering och sociala medier: en juridisk vägledning, uppl 4, 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011.  

Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, 

känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, uppl 10, Norstedts juridik, Stockholm, 

2011.  

Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, uppl 7, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2006. 

Internetkällor  

Alström, Alok, Lind, Fredrik, Lundmark, Andreas, Svensson, Mikael, Svensk filmnäring, 

utveckling, utmaningar & möjligheter, 2013,  

http://www.bcg.se/documents/file152937.pdf (hämtad 2014-05-27) 

Bensinger, Greg, Amazon Considers Streaming Media Service, publicerad 2014-03-27, 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304688104579465690663213198?KE

YWORDS=amazon&mg=reno64-

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405270230468810457

9465690663213198.html%3FKEYWORDS%3Damazon (hämtad 2014-05-27). 

Bie, Nanok, Strömmande film ökar när nedladdning minskar, SVT, publicerad 2013-03-20, 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/strommande-film-okar-nar-nedladdning-minskar  

(hämtad 2014-05-27). 

https://www.adlibris.com/se/sok?q=Gunnar%20Karnell
https://www.adlibris.com/se/sok?q=Lars%20Pehrson
https://www.adlibris.com/se/sok?q=Claes%20Sandgren


46 

 

Brandel, Tobias, Illegal streaming växer snabbt, Dagens nyheter, 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-illegal-streaming-vaxer-snabbt_8129082.svd 

(hämtad 2014-04-11). 

Dreamfilm, frågor, 

http://dreamfilm.se/faq/ (hämtad 2014-05-27). 

Encyclopaedia Britannica, Cache memory, Encyclopaedia Britannica Online Academic 

Edition, Encyclopædia Britannica Inc, 

http://www.britannica.com.lt.ltag.bibl.liu.se/EBchecked/topic/87789/cache-memory  

(hämtad 2014-04-07). 

Helmersson, Dicte, Streaming, Nationalencyklopedin,  

http://www.ne.se/streaming (hämtad 2014-04-07). 

Nationalencyklopedin, titta, 

http://www.ne.se/sve/titta (hämtad 2014-05-01). 

Piratpartiet, Piratpartiets åsikt om: Fildelning  

http://politik.piratpartiet.se/fildelning-2/ (hämtad 2014-05-29). 

 


