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Sammanfattning

Upphovsrätt är den rätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän har 

till sina verk. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk. Upphovsrätt avser att ge rättsligt skydd för resultat av andligt skapande 

i vilken form det än föreligger samt en rätt till ersättning för skapade verk. Upphovsrätten har

emellertid tvingats genomgå omfattande förändringar på grund av den tekniska utvecklingen 

som sker på området. Den digitala teknologin möjliggör idag att det snabbt, billigt och enkelt 

går att framställa nästan exakta kopior av skyddade verk i alla former och att överföra dem till 

ett stort antal mottagare med hjälp av internationella nätverk som Internet. Detta kan 

exempelvis ske genom s.k. P2P nätverk, d.v.s. fildelningssprogram. Dessa program gör det 

väldigt enkelt att dela med sig av upphovsrättsligt skyddat material, utan upphovsmannens 

tillåtelse. Denna utveckling har medfört att upphovsrättshavarna söker skydda och stärka sina 

rättigheter genom att dels få igenom lagändringar och dels genom olika intresseorganisationer 

som värnar och arbetar för deras intressen. Detta har i sin tur lett till att andra viktiga intressen 

har fått ge vika för upphovsrättsinnehavarnas, såsom tillgång till information och 

integritetsskydd.    
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1. Inledning

Upphovsrätt är den rätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän har 

till sina verk. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk (URL). Skyddet innebär att den som har skapat ett verk ensam har rätt 

att bestämma över hur detta skall utnyttjas.1 I dagens informationssamhälle har utvecklingen 

dock blivit en annan. Den digitala teknologin möjliggör idag att det snabbt, billigt och enkelt 

går att framställa nästan exakta kopior av skyddade verk i alla former och att överföra dem till 

ett stort antal mottagare med hjälp av internationella nätverk som Internet.2 Detta har medfört

både för- och nackdelar. Fördelen är att teknologin har introducerat helt nya former för 

utnyttjande och spridning av skyddade verk. Nackdelen är att det blivit lättare att utnyttja verk 

utan samtycke från upphovsrättshavarna. Konsekvensen av detta kan bli stora ekonomiska 

förluster i form av uteblivna försäljningsintäkter för rättighetsinnehavarna. Detta kan i sin tur 

leda till en situation där det inte längre vore ekonomiskt lönsamt att skapa. 

Sammantaget innebär denna utveckling att upphovsrättssystemet har ställts inför nya 

utmaningar, varmed man måste ställa sig frågan hur de involverade parternas intressen skall 

vägas mot varandra. För upphovsmännen å ena sidan är problemet hur efterlevandet av 

reglerna skall kunna kontrolleras, hur lagarna skall kunna tillämpas effektivt och hur intrång 

skall kunna utredas och beivras. Användarna och de som representerar användarna å andra 

sidan anser att det skett allt för stora begränsningar i ensamrätten till fördel för 

upphovsmännen. De menar att det tas allt för lite hänsyn till deras intressen av att kunna 

utnyttja inskränkningarna i upphovsrätten, exempelvis rätten att kunna framställa exemplar 

för privat bruk. Ytterligare en fråga som blir aktuell i detta sammanhang är hur långt de som 

representerar upphovsmännen får gå i deras uppgift att utreda och beivra upphovsrättsintrång.

Skall bevisningen kunna säkerställas till vilket pris som helst eller finns det andra intressen 

som kan väga tyngre, exempelvis skyddet för den personliga integriteten? Om detta ses ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv, kan det då anses bra att det arbete som egentligen skall utövas av 

stat, polis och åklagare delegeras vidare på privata subjekt, d.v.s. de intresseorganisationer 

som representerar upphovsmännen?

                                                
1 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 19.
2 Proposition 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG 
m.m., s. 1.  
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1.1. Syfte

Denna uppsats har till syfte att klargöra hur dagens upphovsrätt ser ut och hur den påverkats 

av informationsteknologin, speciellt den illegala fildelningen som sker på området. Det skall 

även redogöras för vilka som kan hållas ansvariga för dessa intrång och hur de skall utredas 

och beivras på ett effektivt sätt. Vidare har uppsatsen till syfte att ta reda på om dagens 

upphovsrätt erbjuder ett balanserat skydd mellan å ena sidan upphovrättshavarnas legitima 

intressen och å andra sidan det allmännas intresse av exempelvis integritetsskydd och tillgång 

till information. Står de processuella åtgärderna som erbjuds mot intrång genom fildelning i 

proportion till dessa intressen eller har det skett en form av förskjutning mot någon av 

sidorna?

1.2. Frågeställning

Illegal fildelning – Hur har dagens upphovsrätt påverkats av detta, både ur ett materiellt och 

processuellt hänseende, samt erbjuder den ett balanserat skydd mellan de olika aktörernas 

intressen på området? 

1.3. Avgränsning

Jag har valt att avgränsa min uppsats till fenomenet illegal fildelning och hur det påverkat 

upphovsrätten i ett materiellt och processuellt hänseende. På EG-nivå har det antagits ett antal 

olika direktiv som påverkat upphovsrättens utformning. Jag har endast valt att inrikta mig på 

två av dessa, då jag anser dem vara av vikt för min uppsats och frågeställning. Dessa är

direktiv 2001/29/EG om upphovsrätten i informationssamhället och direktiv 2004/48/EG om 

säkerställandet av immateriella rättigheter. I upphovsmannens ensamrättigheter ingår rätten 

att göra verket tillgängligt för allmänheten. Detta kan göras på fyra olika sätt, jag har 

emellertid endast valt att nämna tillgängliggörandet överföring till allmänheten. Detta har 

gjorts för att det är den typen av tillgängliggöranden som gör sig gällande via fildelning.

Bland de inskränkningar som finns i URL:s 2 kap. har jag endast valt att nämna rätten att 

framställa exemplar av verk för privat bruk i 12 §. Anledningen till detta är att en stor del av 

det material som finns på Internet, däribland upphovsrättsligt skyddat material, laddas ner för 

privat bruk.  
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1.4. Metod och material

Jag har i denna uppsats använt mig av en traditionell juridisk metod. Detta innebär att jag med 

hjälp av rättskällor har redogjort för vad som är gällande rätt på området. De främsta källorna 

på området är lagstiftning, i första hand URL, relevanta förarbeten och de EG-direktiv och 

olika internationella konventioner som påverkat den nämnda lagstiftningens utformning. 

Doktrin och juridiska artiklar som behandlar ämnet i fråga finns det gott om. Dessa har 

använts för att få en djupare inblick i ämnet och för att klargöra rättsläget på området. Den 

praxis som finns kring illegal fildelning är mestadels tingsrättsdomar och en hovrättsdom. 

Detta har använts för att bl.a. visa vilken bevisning det krävs för att få till en fällande dom i 

denna typ av intrång. I de delar jag redovisar för de olika ansvarssubjekten i kapitel 3.2 har 

jag använt mig av Prop. 2004/05:110 samt upphovsrättslagen och brottsbalken för att klargöra 

rättsläget. Vidare har Internet använts för att bl.a. definiera olika tekniska begrepp och 

undersöka intresseorganisationer. Detta material är inte rättsligt baserat, men för att kunna 

klargöra dessa begrepp har det varit nödvändigt att använda Internetkällor, såsom Wikipedia. 

Det har även använts webbartiklar från sakkunniga på området för att få en djupare inblick i 

ämnet.  
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2. Hur har upphovsrättens materiella del påverkats av den illegala 
fildelningen?

2.1. Allmänt om upphovsrätten.

Upphovsrätt är en del av ett område som kallas för immaterialrätt3. Härmed avses det 

rättsskydd som finns för olika typer av intellektuella prestationer. Enligt 2 kap. 19 § 

regeringsformen (1998:1437) innehar författare, konstnärer och fotografer rätt till sina verk

enligt bestämmelserna i URL. Upphovsrätt uppstår formlöst. Skyddet inträder med andra ord

när verket skapats och varar upp till 70 år efter upphovsmannens bortgång. Utöver detta finns 

bestämmelser om skydd för närstående rättigheter, d.v.s. utövande konstnärer, framställare av 

ljud- och bildupptagningar m.fl.4 Vanligen varar rättigheterna upp till 50 år från första 

”framförandet, ljud- eller bildupptagningen, utsändningen eller framställningen av respektive 

prestation”5. Upphovsrätt avser att ge rättsligt skydd för resultat av andligt skapande i vilken 

form det än föreligger samt en rätt till ersättning för skapade verk. Upphovsmännen innehar 

vissa ensamrättigheter till sina verk med avseende på utnyttjandet av verket. Dessa 

ensamrättigheter delas i sin tur upp i ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter.6 Intrång i 

upphovsrätt och närstående rättigheter kan medföra flera olika sanktioner. Om intrånget sker 

med uppsåt eller av oaktsamhet kan straff i form av böter och fängelse upp till två år bli 

aktuellt.7

Den svenska upphovsrätten bygger till stor del på innehållet i internationella och europeiska 

överenskommelser som Sverige åtagit sig att införa nationellt. Huvudregeln i svensk 

upphovsrätt är att det upphovsrättsliga skyddet i första hand skall gälla för verk av svenska 

upphovsmän och för verk som först getts ut i Sverige. Eftersom många verk oftast sprids 

världen över behövs det även internationella regleringar som inte är bundna till ett visst land. 

Den viktigaste av dessa är Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk från 

1886. För närvarande är ungefär 150 stater anslutna, varav Sverige är en av dem.

Bernkonventionen administreras av World Intellectual Property Organisation (WIPO) som är 

                                                
3 Immaterialrätten består av industriellt rättsskydd och upphovsrätt. Patenträtt, varumärkesrätt m.fl. tillhör det 
industriella rättsskyddet. 
4 Prop. 2004/05:110, s. 38 f.
5 Prop. 2004/05:110, s. 38 f.
6 Bernitz, Ulf m.fl., s. 23 f.
7 Prop. 2004/05:110, s. 39.
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en underorganisation till FN.8 Även Romkonventionen, som reglerar utövande konstnärers, 

fonogramframställares och radioföretagets rättigheter, handhas av WIPO. År 1996 

kompletterades WIPO med två nya fördrag; WIPO Copyright Treaty (WCT) angående

upphovsrätt och WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) angående framförande 

och fonogram.9

World Trade organisation (WTO) bildades år 1994 och i anknytning till detta antogs 

ytterligare en internationell överenskommelse vad gäller immaterialrätt, det s.k. TRIPs-

avtalet10. Avtalet grundar sig bl.a. på Bernkonventionen men innehåller också bestämmelser 

om hur immateriella rättigheter skall säkerställas samt regler för biläggande av tvister genom 

panelförfarande. Genom TRIPs-avtalet har immaterialrätten blivit en del av världshandeln.

Avtalet trädde ikraft år 1996 i Sverige och omfattar idag ca 150 stater, däribland länderna 

inom EU.11 I likhet med Bern- och Pariskonventionen fordrar TRIPs-avtalet nationell 

behandling, d.v.s. att Sverige är skyldig att ge verk med utländskt ursprung skydd enligt den 

svenska upphovsrättslagen, förutsatt att landet i fråga är anslutet till avtalen. I gengäld ger 

medlemsländerna skydd åt svenska verk i sina länder.12 Regler om detta finns i den 

Internationella Upphovsrättsförordningen (1994:193).

Förutom det samarbete som finns på internationell nivå finns även ett omfattande samarbete 

på europeisk nivå. Vårt medlemskap i EG och EES innebär att medborgare av ett land som 

ingår i EES-området skall jämställas med svenska medborgare vad gäller tillämpningen av 

URL.13 Inom EU har flera harmoniseringar av medlemsländernas upphovsrättslagstiftning

skett genom ett antal olika direktiv som har antagits, ”dessa förpliktar medlemsstaterna att 

inom en viss tid genomföra ändringar i sin lagstiftning på ett bestämt sätt på ett givet 

område”14. För min uppsats är två EG-direktiv av stor betydelse, dessa är direktiv 2001/29/EG 

om upphovsrätten i informationssamhället (Infosoc-direktivet) och direktiv 2004/48/EG om 

säkerställandet av immateriella rättigheter (sanktions-direktivet). Det förstnämnda direktivets 

syfte är att anpassa och komplettera lagstiftning inom upphovsrätt för att svara mot den 

tekniska utvecklingen. Samtidigt skall balansen mellan å ena sidan rättighetshavare och å 

                                                
8 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 23.
9 Prop. 2004/05:110, s. 36.
10 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
11 Prop. 2004/05:110, s. 42.
12 Bernitz, Ulf m.fl., s. 11.
13 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s 23.
14 A.a., s. 36.
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andra sidan det allmännas intresse av att få nyttja verk tillgodoses och anpassas till den 

digitala utvecklingen. Direktivet bygger på de två WIPO-fördragen och ett andra syfte med 

direktivet är att genomföra dessa två fördrag i EU ländernas lagstiftning.15 Det sistnämnda 

direktivets syfte är att harmonisera medlemsländernas immaterialrättsliga sanktionssystemen 

för att ”uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den 

inre marknaden”16. Därmed ses det immaterialrättsliga skyddet som en grundläggande 

förutsättning för den inre marknaden och om ett effektivt sanktionssystem inte finns kan detta 

leda till att intresset för innovation, nyskapande och investeringsviljan minskar.17

2.2. Vad skyddas genom upphovsrätten?

URL avser att ge rättsligt skydd för resultatet av andligt skapande i vilken form det än 

föreligger. 1 § URL anger att skyddsobjektet är ”litterära och konstnärliga verk” och ger en 

exemplifierande lista över vad som anses som sådana verk. Till litterära verk räknas 

exempelvis skönlitteratur, beskrivande framställningar och dataprogram. Till konstnärliga 

verk räknas bl.a. konstverk, musik, film och sceniska verk. En förutsättning för att ett verk 

skall föreligga enligt URL är att det skall ha verkshöjd, d.v.s. att det har uppkommit genom 

upphovsmannens egna kreativa skapande.18 I detta sammanhang är det viktigt att bedöma ”om 

två personer oberoende av varandra skulle ha uttryckt de omständigheter som utgör verkets 

innehåll på samma sätt”19. Verket skall alltså vara unikt på något sätt för att kunna erhålla

verkshöjd.20 Upphovsrätten är i grunden ett formskydd och avser inte att ge skydd för de 

faktiska idéer som kan ligga till grund för ett verk eller de fakta och sakuppgifter som det kan 

omfatta. Det kan endast erhålla skydd för den specifika form som upphovsmannen har gett 

det.21  

                                                
15 Prop. 2004/05:110, s. 1.
16 Ingressen skäl 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande 
av skyddet för immateriella rättigheter. 
17 Ingressen skäl 1 och 3, Dir. 2004/48/EG.
18 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar, s. 41.
19 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 20. 
20 A.a., s. 20. 
21 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar, s. 41 f.
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2.3. Vem skyddas genom upphovsrätten?

Rättigheterna till ett verk tillhör alltid den ursprunglige skaparen, d.v.s. den fysiska person 

som har skapat det. Detta kommer till uttryck 1 § URL, ”Den som skapat ett litterärt eller 

konstnärligt verk har upphovsrätt till verket…”. En juridisk person saknar därmed möjlighet 

att vara ursprunglig upphovsrättslig innehavare.22 URL uppställer inga krav på att vara 

myndig eller att ha rättskapacitet. Vilket innebär att även barn och sinnessvaga kan vara 

upphovsmän.23

Om ett verk har skapats till följd av en beställning eller ett anställningsförhållande, tillhör det 

alltid från början den ursprunglige skaparen. De ekonomiska rättigheterna till verket kan dock 

p.g.a. omständigheterna i de olika avtalen övergå på beställaren eller arbetsgivaren. När ett 

verk skapas gemensamt av flera personer och det inte går att urskilja vem som skapat vad, så 

föreligger ett upphovsrättsligt samägande. I dessa fall får upphovsmännen endast tillsammans 

bestämma över verket. Varje upphovsman får dock på egen hand beivra intrång i rätten.24

Översättningar och bearbetningar av verk kan också uppnå självständigt skydd. De får 

emellertid inte utnyttjas i strid med rättigheterna till originalverket. Utöver detta kan även 

personer som skapat samlingsverk erhålla skydd för sina verk. Dessa rättigheter begränsar 

dock inte den upphovsrätt som tillkommer de ursprungliga verken.25 Det kan emellertid 

uppstå svårigheter vid bestämmandet av vem som är upphovsman till ett verk, därför finns det 

i URL en presumtionsregel för att underlätta identifieringen.26 I 7 § URL anges att den person 

vars namn, pseudonym eller signatur satts på verket är upphovsman, om inget annat kan 

bevisas.

2.3.1. Närstående rättigheter

Som framgått ovan avser upphovsrätten att skydda en upphovsmans andligt skapade verk, 

men även liknande prestationer som utförs av andra personer skyddas. De kallas i regel för 

utövande konstnärer, d.v.s. personer som tolkar och levandegör ett verk, t.ex. sångare, 

skådespelare och andra.27 I URL kallas dessa rättigheter för de närstående rättigheterna. 

                                                
22 Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, s. 246. 
23 Levin, Marianne, Supplement 2006 till Lärobok i immaterialrätt, s. 58.
24 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar, s. 64 ff.
25 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar, s. 64 ff.
26 Levin, Marianne, s. 58.  
27 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 344 och 346.
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Genom tillkomsten av nya tekniska metoder, särskilt fildelningsprogram, har nya möjligheter 

till utnyttjande av deras prestationer uppstått. Deras behov av skydd har därför ökat på ett 

dramatiskt sätt.28 Därmed finns starka skäl för utövande konstnärer att kontrollera hur deras 

prestationer utnyttjas. I likhet med upphovsmännens ensamrättigheter erhåller även de 

utövande konstnärerna skydd som tillåter eller förbjuder olika typer av utnyttjanden av deras 

prestationer.29 Bestämmelserna om de utövande konstnärernas skydd finns i 45 § URL. Dessa 

bestämmelser har till viss del ändrats i samband med införlivandet av Infosoc-direktivet med 

svensk rätt. En viktig förstärkning av skyddet har skett genom att rätten ändrats från en 

förbudsrätt30 till en ensamrätt31.32 En utövande konstnär har enligt 45 § URL både 

ekonomiska rättigheter och ett ideellt skydd. De ekonomiska rättigheterna består av rättigheter 

som riktar sig mot ”…s.k. fixering av framförandet, kopiering av upptagningar av 

framförandet och tillgängliggörande för allmänheten av framförandet eller en upptagning av 

det”33.

2.4. Skyddets innehåll

URL bygger på tanken att en upphovsman skall inneha vissa ensamrättigheter till sitt verk 

med avseende på utnyttjandet av verket. Dessa rättigheter är av två slag, de ekonomiska 

rättigheterna i 2 § URL och de ideella rättigheterna i 3 § URL.34

2.4.1. De ekonomiska rättigheterna

De ekonomiska rättigheterna till ett verk regleras i 2 § URL och består av två delar, dels i att 

rättighetshavaren har rätt att framställa exemplar av verket och dels i att rättighetshavaren har 

rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten.35 Rättigheterna i 2 § URL avser verket både 

”… i ursprungligt och ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller 

konstart eller i annan teknik…”. Med exemplarframställningsrätten menas att 

                                                
28 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 344.
29 A.a., s. 345.
30 Förbudsrätt: en rätt att förbjuda vissa utnyttjanden av framföranden.
31 Ensamrätt: en uteslutande rätt att förfoga över framförandet i vissa bestämda situationer.
32  Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 348.
33 A.a., s. 348.
34 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar, s. 66.
35 A.a., s. 69.
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upphovsmannen har en exklusiv rätt att bestämma över verket.36 Vilket innebär att ingen 

annan än upphovsrättshavarn är behörig att utan dennes medgivande vidta åtgärder i ett verk 

vilket omfattas av rättigheten. Exemplarframställningsrätten avser endast nya exemplar av 

verket.37

Mångfaldiganderätten innebär att upphovsmannen har en exklusiv rätt att nedlägga eller fixera 

sitt verk i ett föremål så att andra kan nyttja det. Mångfaldiganderätten avser redan 

existerande exemplar av verket. Rätten gäller oberoende av om framställningen omfattar ett 

eller flera exemplar. I och med Infosoc-direktivet har det fastslagits att mångfaldiganderätten, 

d.v.s. framställning av exemplar, skall tolkas väldigt vidsträckt.38 Därmed skall framställning 

av exemplar förstås som varje ”…direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent 

framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och 

oavsett om den sker helt eller delvis”39. Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:

 Överföring till allmänheten

 Offentligt framförande

 Offentlig visning

 Spridning till allmänheten.40

2.4.1.1. Överföring till allmänheten

Begreppet överföring till allmänheten är nytt och infördes i samband med införlivandet av 

infosoc-direktivet med svensk rätt. ”…Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg 

görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av 

verket…”41. Överföringsrätten avser alltså endast distansöverföringar, d.v.s. överföringar som 

sker på ett sådant sätt ”…att enskilda kan få tillgång till verket från en annan plats och vid en 

tidpunkt de själva väljer”42. Begreppet överföring till allmänheten innefattar alla typer av 

tillgängliggöranden som sker på Internet, exempelvis att upphovsrättsligt skyddat material 

laddas upp på en hemsida. Ytterligare exempel är när upphovsrättligt skyddat material 

tillgängliggörs genom radio- eller televisionsutsändning. Att begreppet innefattar all typer av 
                                                
36 Prop. 2004/05:110, s. 49.
37 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar, s. 69.
38 A.a., s. 71.
39 1 kap. 2 § 2 st. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
40 Levin, Marianne, Supplement 2006 till Lärobok i immaterialrätt, s. 28 f.
41 1 kap. 2 § 3 st. 1 p. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
42 1 kap. 2 § 3 st. 1 p. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
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tillgängliggöranden innebär att det inte har någon betydelse vad det är för verkstyp eller om 

verket görs tillgängligt genom begäran eller på annat sätt.43 För att bestämmelsen skall vara 

tillämplig krävs att verket görs tillgängligt från en annan plats än där allmänheten befinner 

sig.44 Oavsett om distansöverföringar sker genom radio, television eller över Internet når de 

en stor mängd människor, denna typ av överföringar är därför av stor vikt för 

upphovsmännen. Detta gör sig mest gällande vid förfoganden som sker över Internet. 

Allmänheten kan på detta sätt framställa kopior av verk utan att någon märkbar 

kvalitetsförlust uppstår för att sedan vidarebefordra dem.45

2.4.2. Den ideella rätten

Den ideella rätten har idag fått allt större praktisk betydelse, detta beror till stor del på den nya 

informationsteknologin som gör det möjligt att utnyttja, ändra och manipulera skyddade verk 

på ett sätt som inte varit tänkbart innan.46 Den ideella rätten regleras i 3 § URL och 

rättigheterna består av två delar, rätten att bli namngiven vid utnyttjande av verket och rätten 

att motsätta sig kränkande ändringar.47 Kravet på namnangivelse finns i 3 § 1 st. URL och 

innebär att upphovsmannens namn skall anges på exemplar som framställs av verket eller 

tillgängliggörs för allmänheten. Vidare står det att namngivelsen skall ske i enlighet med vad

god sed kräver.48 Rätten att motsätta sig kränkande ändringar av sitt verk finns angiven i 3 § 2 

st. URL. För att en kränkning enligt den ideella rätten skall anses föreligga skall handlingen 

vara kränkande för upphovsmannens egenart.49 Skyddet enligt bestämmelsen hänför sig till tre 

huvudfall:

 ”ändringar i verket som sådant i samband med att exemplar framställs eller verket 

överförs eller framförs offentligt,

 ändringar i exemplar av verket, och

 återgivande av verket i främmande sammanhang”.50  

                                                
43 Prop. 2004/05:110, s. 70.
44 Levin, Marianne, s. 82.
45 Prop. 2004/05:110, s. 65.
46 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell rätt, s. 141.
47 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, § Upphovsrätt m.fl., s. 148.
48 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s.142.
49 Bernitz, Ulf mfl., s. 77. 
50 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 145.
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Den ideella rätten är i vanliga fall inte är överlåtbar. Den kan emellertid efterges, detta innebär 

att upphovsmannen inte är bunden av ett generellt avstående från sin ideella rätt. Detta beror 

på att det kan anses ovisst vad ett sådant avstående kan få för konsekvenser i framtiden.51

2.5. Privat bruk

Som framgått tidigare är upphovsrättens syfte att värna om upphovsmännens ekonomiska och 

ideella rättigheter. Det finns emellertid andra intressen som måste vägas gentemot 

upphovsmännens. Dessa är samhällets och allmänhetens intressen av att kunna nyttja verk. I 

svensk rätt har denna avvägning skett i from av att det gjorts vissa inskränkningar i de 

ekonomiska rättigheterna i URL.52  Dessa inskränkningar finns i lagens 2 kap., men jag har 

endast valt att koncentrera mig på 2 kap.12 § URL, d.v.s. exemplar som framställs för privat 

bruk.

Denna bestämmelse föreskriver att ”Var och en får för privat bruk framställa ett eller några 

få exemplar av offentliggjorda verk…”53. Om förutsättningarna för bestämmelsen är uppfyllda 

får enstaka exemplar av verk kopieras utan medgivande från upphovsrättshavarna och utan att

ersättning behöver betalas. Bestämmelsen är, från en praktisk synpunkt, en av de viktigaste i 

URL.54 En förutsättning för att kopiering skall få ske är att verket skall vara offentliggjort.

För att ett verk skall anses vara offentliggjort krävs att det gjorts tillgängligt för allmänheten 

på laglig väg.55 Tillgängliggörandet skall med andra ord ha skett med upphovsrättshavarnas 

samtycke eller med stöd av lag, detta går att utläsa i 12 § 4 st.

Ett verk anses offentliggjort första gången det görs tillgängligt för allmänheten och bibehåller 

sedan denna karaktär oavsett vad som händer därefter. Det är endast enstaka antal exemplar 

som får framställas enligt 12 § URL och vad som skall anses som enstaka antal exemplar 

varierar beroende på vilken typ av verk det är och beroende på situationen. Begreppet privat

bruk innebär att utnyttjandet endast skall tillgodose ett rent personligt behov, detta innefattar

även utnyttjanden som sker uteslutande inom familje- och vänkretsen. Exemplar som 

                                                
51 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 153.
52 A.a., s. 175.
53 2 kap 12 § 1 at. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
54 Prop. 2004/05:110, s. 100.
55 Prop. 2004/05:110, s. 101.  
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framställs för detta ändamål får inte nyttjas på något annat sätt, exempelvis att sprida dem 

utanför familje- och vänkretsen. 56

2.6. Sanktioner

Upphovsrätt är en privaträttslig rättighet. Därför är det i första hand upp till den enskilde 

upphovsmannen att själv eller genom organisation som företräder honom att företa

ingripanden mot intrång i dennes rättigheter. De privaträttsliga ingripandena är dock inte alltid 

tillräckliga. Som ett komplement till detta finns därför ett system av straffsanktioner i den 

upphovsrättsliga lagstiftningen.57 Detta sanktionssystem består av flera olika element. Det 

finns bl.a. bestämmelser om straff, skadestånd, förverkande, förstöring, ändring och andra 

åtgärder i fråga om olagliga exemplar. Utöver detta finns även bestämmelser med processuell 

karaktär, såsom vitesförbud, intrångsundersökning samt intermistiska åtgärder i avvaktan på 

dom.58 En mer genomgående presentation av URL:s sanktioner kommer att genomföras 

längre fram i uppsatsen.

3. Illegal fildelning, den rättsliga bedömningen.

En avgörande faktor till varför upphovsrätten ser ut som den gör idag är tillkomsten av 

Internet och fildelningsnätverk. Detta har gjort det möjligt att snabbt, billigt och enkelt 

framställa nästan exakta kopior av skyddade verk i alla former och att överföra dem till ett 

stort antal mottagare. Trots försök att anpassa den upphovsrättsliga lagstiftningen till den 

tekniska utvecklingen framställs det hela tiden nya produkter och tjänster som innehåller och 

förmedlar upphovsrättsligt skyddat material.59 En av dessa tjänster är fildelningsprogram. I 

det följande skall en kort genomgång göras av den s.k. Peer-2-Peer tekniken, vilken är den 

teknik som används för att bl.a. utbyta information och verk i fildelningsnätverk. 

3.1. Peer-to-Peer 

Peer-to-Peer (P2P) är ett datornätverk av sammankopplade noder60 som inte kommunicerar 

enligt den traditionella klient-server-modellen. I traditionell klient-server teknik är det servern 

                                                
56 Prop. 2004/05:110, s. 101.
57 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 305.
58 A.a., s. 307.
59 DS 2003:35, Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m., s. 51.
60 Nod, dator eller annan utrustning som är kopplat till ett nätverk. 
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som står för förbindelsen eller agerar som förmedlare mellan klienterna i nätverket. I en P2P 

modell agerar noderna både server och klient på samma gång, vilket möjliggör att samma 

dator både kan ge och ta av de samlade resurserna.61 Konsekvensen av P2P tekniken är att 

servern inte längre behöver tillhandahålla de filer klienten vill ladda ner, eftersom allt material 

ligger hos klienten och denne kan agera som server. Det var även detta som blev så 

revolutionerande med P2P tekniken. Exempel på fildelningsprogram som använder sig av P2P 

nätverk är Direct Connect och BitTorrent m.fl. Båda dessa fildelningsprogram gör det enkelt 

att ladda ner upphovsrättsligt skyddat material.

3.2. Hur går den illegala fildelningen till och vilka skall hållas ansvariga?

Fildelning innebär att digitalt material vanligen tillgängliggörs för andra fildelare. Vilket gör 

det möjligt för dem att ladda ner materialet till sina egna datorer, d.v.s. göra en 

exemplarframställning. Det nedladdade materialet kan sedan återigen tillgängliggöras för 

andra fildelare. Det uppladdade eller nerladdade materialet kan likaväl vara skyddat som 

oskyddat upphovsrättsligt material. Det är emellertid det otillåtna nyttjandet av skyddat 

material som innebär problem för upphovsrätten. För att nyttjandet skall anses vara tillåtet och 

således inte kräva något tillstånd från rättighetshavaren, krävs det att det nedladdade 

materialet enbart används för privat bruk och inte går att nås av andra och att förlagan inte är 

en piratkopia, d.v.s. att den är laglig. Om dessa kriterier inte är uppfyllda är nyttjandet olagligt 

enligt URL.62 Vilka är det då som kan hållas ansvariga för dessa intrång? Är det den som 

laddar upp, den som laddar ner, den som förmedlar eller den som utvecklar 

fildelningstjänsten? 

Att den som laddar upp upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmannens samtycke 

begår ett intrång i dennes ensamrättigheter torde vara klart. Det som händer är att ett 

tillgängliggörande sker genom en överföring till allmänheten. Som framgått tidigare i 

uppsatsen omfattas denna typ av tillgängliggöranden av upphovsmannens ekonomiska 

rättigheter, enligt 1 kap 2 § 3st. 1 p. URL. Det torde även vara klart att den som laddar ner 

upphovsrättligt skyddat material utan upphovsmannens samtycke begår ett intrång i dennes 

ensamrättigheter. När materialet laddas ner till den egna datorn på detta sätt sker en 

                                                
61 http://sv.wikipedia.org/wiki/P2P-n%C3%A4tverk#Lista_.C3.B6ver_P2P-n.C3.A4tverk_f.C3.B6r_fildelning, 
070321.
62 http://www.juridicum.su.se/iri/karc/att_fildela%20legalt_juni_06.pdf, 070521.
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exemplarframställning. Enligt 1 kap. 2 § 1 st. URL omfattas detta av upphovsmannens 

ekonomiska rättigheter. Även om nerladdningen sker för privat bruk är 

exemplarframställningen olaglig, då den görs utan upphovsmannens medgivande och i strid 

med 2 § URL. Detta går att utläsa i 2 kap. 12 § 4 st. URL.  

De mer oklara situationerna gäller de som förmedlar, d.v.s. Internetoperatörerna, och de som 

utvecklar fildelningstjänsten, d.v.s. systemutvecklarna. En Internetleverantör eller ISP 

(Internet Service Provider) är en aktör som tillhandahåller en uppkoppling till Internet. I NJA 

1996 s. 79 slog Högsta domstolen (HD) fast att det krävs ett aktivt handlande för att 

straffrättsligt omedelbart ansvar skall komma i fråga för en person som drivit 

datornätverksamhet och inte själv varken laddat upp eller laddat ner det skyddade materialet. 

Frågan om vad som krävs för straffrättsligt medverkansansvar bedömdes dock inte av HD.63

För att en mellanhand skall kunna hållas ansvarig för medverkansansvar krävs det i vanliga 

fall något mer än själva tillhandahållandet och bedrivandet av leverantörsverksamheten. Detta 

beror på att det inte finns någon generell skyldighet för mellanhanden att kontrollera

informationens innehåll innan den skickas vidare. Vilket borde innebära att dennes

underlåtenhet att granska materialet inte bör ses som ett främjande i det aktuella hänseendet.64

”Ett exempel på en situation där medverkansansvar (i vart fall i objektivt hänseende) kan 

aktualiseras är när intrångsgöraren har träffat avtal med mellanhanden om rätt att utnyttja 

dennes serverutrymme och mellanhanden därefter har fått konkreta indikationer på att 

serverutrymmet används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång”65.

Det finns för nuvarande ingen uttrycklig bestämmelse om ansvar för mellanhänder i URL, 

men mellanhanden kan ändå hållas ansvarig enligt lagen, exempelvis genom 53 a § URL. 

Bestämmelsen ger möjlighet att rikta vitesföreläggande mot den som vidtar en åtgärd som 

innebär intrång eller överträdelse av 53 § URL, d.v.s. straffbestämmelsen.  Utöver URL

erbjuder även andra lagar möjligheter till ingripande mot mellanhänder. Exempelvis lagen 

(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor och lagen (2002:562) om elektronisk 

handel och andra informationssamhällets tjänster. I den sistnämnda lagen finns det vissa 

bestämmelser om ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer, d.v.s. mellanhänder. Dessa 

                                                
63 NJA 1996 s. 79.
64 Prop. 2004/05:110, s. 340.
65 Prop. 2004/05:110, s. 340.
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bestämmelser innebär att mellanhänderna i vissa särskilda situationer inte skall kunna åläggas 

att ersätta skada eller betala sanktionsavgift för den information de vidarebefordrar eller 

lagrar. De får endast dömas till ansvar för brott som begås uppsåtligen.66

Vilket ansvar har då den som utvecklar fildelningstjänsten. Dennes ansvar torde vara ett 

medverkansansvar enligt 23 kap. 4 § BrB, vilken även är tillämplig på upphovsrättsintrång. 

Såsom rättsläget ser ut idag finns ingen svensk praxis kring systemutvecklarens ansvar. 

Däremot kan vi komma att få det genom det åtal som skall göras mot fildelningssajten The 

Pirate Bay. Åtalet skall riktas mot de personer som drev The Pirate Bay och de kommer att 

åtalas för medhjälp till brott mot URL och förberedelse till brott mot URL.67 Om det blir en 

fällande dom eller inte återstår att se. Medan systemutvecklarens ansvar fortfarande är en 

obesvarad fråga för svensk rätt finns det redan en omfattande praxis om deras ansvar från 

andra länder. Ett exempel är Napster från USA, som var det första fildelningsprogram som 

blev spritt och använt av en stor mängd människor. Efter en rad stämningar från flera 

skivbolag stängdes Napster efter att ha befunnits skyldig till medhjälp till 

upphovsrättsintrång.68 Såsom rättsläget ser ut idag finns ingen uttrycklig bestämmelse om 

ansvar för varken Internetleverantörer eller systemutvecklare i URL, men detta kommer 

troligtvis att ändras i samband med införlivandet av sanktions-direktivet med svensk rätt.69

4. Hur har upphovsrättens processuella del påverkats av den illegala 
fildelningen?

Mot bakgrund av den ökade och snabbare tillgängligheten till upphovsrättsligt skyddat 

material genom Internet och olika fildelningsprogram har frågan aktualiserats om vi idag har 

tillräckligt effektiva sanktioner och bevissäkringsmetoder för att kunna utreda och beivra 

intrång som sker genom fildelning. Sverige är i denna del bunden av ett antal olika direktiv 

antagna på EG-nivå. En av dessa är det nyligen antagna sanktions-direktivet.70

Utgångspunkten med direktivet var att skapa ett effektivare sanktionssystem än det som 

TRIPS-avtalet erbjuder.71 I skäl 5 i ingressen till sanktions-direktivets går det att utläsa att 

TRIPS-avtalet inte skall påverkas av direktivet. TRIPs-avtalet har fram tills idag varit det 

                                                
66 Prop. 2004/05:110, s. 335.
67 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.106771, 070521.
68 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 27.
69 Norrgård, Marcus, Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet, s. 449 och 456.
70 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 307.
71 Norrgård, Marcus, s. 443.
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mest effektiva internationella instrumentet vad gäller regleringen av det immaterialrättsliga 

sanktionssystemet.72 Det betonas emellertid i ingressen till sanktionsdirektivet att det trots 

TRIPS-avtalet fortfarande finns ”stora skillnader på hur medlemsstaterna säkerställer skyddet 

för immateriella rättigheter”73. Det är just dessa olikheter i sanktionssystemen som skadar den 

inre marknaden och gör det svårare att åstadkomma ett enhetligt skydd för immateriella 

rättigheter inom hela gemenskapen.74

Sanktionsdirektivet har mot bakgrund av detta till syfte att harmonisera de immaterialrättsliga 

sanktionssystemen i EU:s medlemsländer ”för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig 

skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden”75. ”Om det saknas effektiva 

medel för att skydda immateriella rättigheter minskar intresset för innovation och nyskapande 

och investeringsviljan dämpas”76. Enligt en bedömning gjord av Justitiedepartementet står 

svensk rätt i huvudsak i överensstämmelse med direktivet. Detta innebär att inga större 

förändringar kommer att ske av svensk rätt, men att vissa delar måste förändras för att bättre 

stämma överens med direktivet.77  I den följande delen av uppsatsen skall det därför 

diskuteras vilka sanktioner och bevissäkringsmetoder nuvarande svensk rätt har att erbjuda 

mot denna typ av intrång och vilka förändringar som kommer att ske till följd av sanktions-

direktivet.

4.1. Sanktioner 

Enligt URL skyddas upphovsmannens ensamrätt till sitt verk genom ett system av olika 

sanktioner av såväl straff- som civilrättslig karaktär. Kärnan i det upphovsrättsliga 

sanktionssystemet är straffbestämmelsen om intrång i rättigheterna, vilken regleras i 53 § 1 st. 

URL. Där stadgas att ”den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, 

som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som 

strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 50 §, döms, om det sker uppsåtligen 

eller av grov oaktsamhet till böter eller fängelse i högst två år”78. Straffansvar kan inträda vid 

tre huvudsituationer, nämligen när intrång skett i de ekonomiska eller ideella rättigheterna, 

                                                
72 Norrgård, Marcus, s. 444 f.
73 Ingressen skäl 7, Dir. 2004/48/EG.
74 Ingressen skäl 8, Dir. 2004/48/EG.
75 ingressen, skäl 10, Dir. 2004/48/EG.
76 Ingressen skäl 3, Dir. 2004/48/EG.
77 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 220.
78 53 § 1 st. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
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vid överträdelse av testamentarisk föreskrift samt vid intrång i titelskyddet.79 Straff kan enligt 

53 § 5 st. URL inträda dels vid fullbordad gärning och dels vid försök och förberedelse. 

Förutsättningarna för straff vid försök och förberedelse finns i 23 kap. 1 och 2 §§ BrB.80 De 

subjektiva förutsättningarna för att straff skall kunna inträda är att gärningen skall ha skett 

med uppsåt eller grov oaktsamhet. Straffansvar kan inträda för både gärningsmannen och 

medverkande. Bestämmelsen om vem som är straffansvarig finns i 23 kap. 4 § BrB och är 

tillämplig på även andra straffbelagda gärningar där fängelse är föreskrivet utanför BrB:s 

område. Vilket innebär att den även är tillämplig på upphovsrättsintrång.81 I sanktions-

direktivet artikel 2.3 c-punkten stadgas det att medlemsstaternas nationella straffbestämmelser 

inte skall påverkas av direktivet, vilket innebär att straffbestämmelsen i URL inte påverkas.  

Bestämmelserna om skadestånd finns i 54 § URL och gäller för både upphovsmän och 

närstående rättigheter. I 54 § URL föreskrivs det att den som i strid med URL utnyttjar ett 

verk eller en annan skyddad prestation skall betala skälig ersättning för utnyttjandet. Detta 

gäller även vid intrång som sker i god tro.82 Vidare föreskrivs det att om intrånget sker

uppsåtligen eller av oaktsamhet har rättighetshavaren dessutom rätt till ersättning för annan 

förlust än utebliven ersättning, för utnyttjandet samt för lidande eller annat förfång. I och med 

införlivandet av infosoc-direktivet med svensk rätt infördes en ny bestämmelse i 54 § 4 st. 

URL. I bestämmelsen föreskrivs att ”ersättningsskyldighet enligt första och andra stycket 

gäller inte den som i samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart 

överträder 12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet”83. 

I regeringsförslaget till proposition 2004/05:110 var förutsättningen till skadeståndsansvar 

uppsåt eller oaktsamhet, men detta kom att ändras i riksdagen till grov oaktsamhet. Orsaken 

till detta var bl.a. det riksdagens lagutskott sade i betänkande 2004/05:LU27. Utskottet 

menade att många av dem som kopierar musik och film från Internet är ungdomar som inte 

kan väntas veta att materialet de laddar ner är upphovsrättsligt skyddat.84 Om 

förutsättningarna för ersättningsskyldighet skärps vid kopiering för privat bruk minskar man 

risken för att bestämmelsen används på ett sätt som leder till orimliga resultat för enskilda. 

                                                
79 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 308f.
80  A.a., s. 311 f.
81 A.a., s. 313 f.
82 A.a., s. 328.
83 54 § 4 st. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
84 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 330 f.
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Utskottet betonade dock att ”omständigheterna vid kopieringen kan vara sådana att det 

tydligt framgår att det är fråga om en olovlig förlaga” och att ”i en sådan situation får 

naturligtvis kravet på uppsåt eller grov oaktsamhet anses vara uppfyllt”85.

Bestämmelsen om vitesförbud finns i 53 b § URL. Enligt bestämmelsen kan domstol meddela 

ett vitesförbud mot att en intrångsgörande verksamhet fortsätter. Detta får dock endast göras 

efter yrkande från upphovsmannen eller dennes rättighetshavare. Bestämmelsen är tillämplig i 

alla de fall som täcks av 53 § URL. Talan om vitesförbud kan riktas mot både den som vidtar 

åtgärden och mot den som medverkar till den.86 Vitesförbudet är avsett att ta sikte på en 

konkret situation, nämligen när någon begår ett specifikt intrång. Med ett vitesförbud menas i 

vanliga fall ett förbud som meddelas i en dom eller i ett slutligt beslut, men ett vitesförbud 

kan emellertid också meddelas intermistiskt. Detta innebär att vitesförbudet kan utdömas i 

väntan på dom. Ett intermistiskt förbud skall alltid omprövas av domstol när ett mål har 

avgjorts och besluta om det skall fortsätta gälla.87  I sanktions-direktivet talar man om vikten 

av att kunna meddela intermistiska förbud, då dessa gör det möjligt att hindra omedelbart 

förestående intrång utan att invänta ett avgörande i sakfrågan. Reglerna om intermistiska 

förbud och säkerhetsåtgärder finns i direktivets artikel 9. Vidare föreskrivs det i artikeln att ett 

intermistiskt förbud får utfärdas mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för 

att begå immaterialrättsintrång. Som jag nämnt tidigare i uppsatsen finns det ingen uttrycklig 

bestämmelse om detta i nuvarande svensk rätt. 

Beträffande verksexemplar som har kommit till genom upphovsrättsintrång och de hjälpmedel 

som använts för framställningen av dessa kan olika typer av åtgärder komma i fråga.88 I 55 § 

URL föreskrivs det om just sådana åtgärder. Huvudprincipen enligt denna bestämmelse är att 

den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i upphovsmannens ensamrätt får, om det anses 

skäligt, tåla att egendom med viss anknytning till intrånget ändras, förstörs eller mot lösen

lämnas ut till den som har lidit intrånget.89 Åtgärderna kan bl.a. bestå av att innehållet på ljud-

eller videoband skall raderas eller att lager av piratkopierade CD:s eller DVD:s skall krossas.

Både när det gäller förordnande om avstående mot lösen och förordnande om ändring eller 

förstöring av egendom, skall åtgärden vidtas efter yrkande av upphovsmannen.90

                                                
85 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 330 f.
86 A.a., s. 323.
87 A.a., s. 325 f.
88 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 332.
89 A.a., s. 333.
90 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 334.
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Bestämmelserna om inlösen, ändring och förstöring har en generell tillämpning, detta innebär 

att de kan tillämpas på både straffbara och icke straffbara upphovsrättsintrång.91

         

Tre av de sanktioner som det föreskrivs om i sanktions-direktivet saknar dock helt 

motsvarighet med svensk rätt och kommer att innebära att URL måste omarbetas i vissa delar 

för att stämma överens med direktivet. Dessa är rätt till information, korrigeringsåtgärder

och offentliggörande av dom. Rätten till information regleras i direktivets artikel 8 och 

innebär att domstol i samband med rättegång om immaterialrättsintrång har rätt att besluta om 

lämnande av information från intrångsgöraren och/eller andra personer. Förutsättningen för 

informationsbeslut är att käranden gör en berättigad och proportionell begäran. Att begäran 

skall vara proportionell kan innebära att skadan för käranden om åtgärden inte meddelas skall 

vägas mot den skada som svaranden lider om åtgärden meddelas.92 Informationen skall bl.a. 

omfatta namn, adress avseende producenter och tillverkare. Personer som skall kunna åläggas 

att lämna information är exempelvis tillverkare eller exportörer.93

Korrigeringsåtgärderna regleras i artikel 10 och innebär att de behöriga rättsliga 

myndigheterna på sökandens begäran får besluta att lämpliga åtgärder skall vidtas med de 

varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet. De åtgärder som skall finnas 

till hands är återkallande från marknaden, slutgiltigt avlägsnande från marknaden och 

förstörande.94 Av de åtgärder som finns till hands enligt bestämmelsen är förstörande den 

mest långtgående åtgärden. Detta innebär att varorna görs obrukbara, exempelvis genom 

förbränning. Återkallande tycks innebära att varorna samlas in från marknaden medan 

avlägsnande tycks innebära konfiskation av varorna. Vid tillämpning av bestämmelsen skall 

hänsyn tas till proportionalitetsprincipen, det skall med andra ord beaktas om åtgärderna står i 

proportion till intrånget innan ett beslut tas.95

Offentliggörande av dom regleras i artikel 15 och innebär att ”Medlemsstaterna skall se till att 

de rättsliga myndigheterna, i mål om immaterialrättsintrång, på begäran av sökanden och på 

intrångsgörarens bekostnad får förordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om 

                                                
91 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 332.
92 Norrgård, Marcus, s. 465.
93 A.a., s. 468.
94 A.a., s. 451.
95 A.a., s. 452 f.
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avgörandet...”96. I skäl 27 i sanktions-direktivet nämner man att offentliggörande är av värde 

som en komplettering för att ”avskräcka framtida intrångsgörare och för att öka 

medvetenheten hos den breda allmänheten...”97. En fördel med bestämmelsen är att 

rättsinnehavaren får en möjlighet att visa för allmänheten att denne vidtar ingripanden mot 

intrång, men samtidigt kan detta slå tillbaka mot rättsinnehavaren om allmänheten får veta att 

det förekommer piratkopior.

4.2. Bevissäkringsmetoder

I takt med att Internet och fildelningsprogram utvecklas och förbättras blir det även svårare att 

identifiera vilka intrångsgörarna är. Utöver de sanktioner som finns mot intrång genom 

fildelning, är det även viktigt för upphovsrättshavarna att det finns effektiva metoder att säkra

bevisning på i denna typ av mål. Dessa metoder består bl.a. av intrångsundersökning, beslag 

och husrannsakan. Vid användningen av samtliga bevissäkringsmetoder skall hänsyn tas till 

proportionalitetsprincipen. Detta innebär att beslut endast får ”…meddelas om skälen för 

åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som 

drabbas av den eller för något annat motstående intresse”98.

En intrångsundersökning gör det möjligt att säkra bevis i mål om immaterialrättigheter. 

Bestämmelserna om intrångsundersökning finns i 56 a-56 h §§ URL och kan både användas i 

brottmål och i civilmål.99 En upphovsman kan begära att det företas en granskning för att 

säkra bevis hos den som begått upphovsrättsintrång eller försök eller förberedelse till intrång.

En intrångsundersökning får emellertid endast företas om det skäligen kan antas att någon har 

gjort intrång. Syftet med åtgärden är att söka efter föremål som kan vara av betydelse för 

utredningen, exempelvis piratkopierade dataprogram, dataspel, musik, film m.m.100 Vid 

misstanke om upphovsrättsintrång får åtgärden företas i alla utrymmen som den misstänkte

råder över, exempelvis bostaden.101 Vidare är det kronofogdemyndigheten som verkställer 

beslut om intrångsundersökning.102

                                                
96 Artikel 15, Dir. 2004/48/EG.
97 Ingressen skäl 27, Dir. 2004/48/EG.
98 Prop. 2004/05:110, s. 334.
99 Olsson, Henry, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, s. 338.
100 A.a., s. 338 f.
101 Bengtsson, Henrik, s. 118.
102 Prop. 2004/05:110, s. 334.
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Utöver intrångsundersökning kan även rättegångsbalkens regler om tvångsmedel i brottmål 

komma att användas vid mål om upphovsrättintrång genom fildelning. Detta gäller dels 

bestämmelserna om beslag 27 kap. RB och dels bestämmelserna om husrannsakan 28 kap. 

RB. Ett föremål får enligt 27 kap 1 § RB endast tas i beslag om det skäligen kan antas ha

betydelse för granskning av brott eller vara någon avhänt genom brott eller på grund av brott 

förverkat. En husrannsakan kan vara av två slag, antingen reell och avse föremål eller

personell och avse personer. När en reell husrannsakan sker eftersöks föremål som är 

underkastade beslag eller för att undersöka omständigheter som kan vara av vikt för utredning 

om brott. En förutsättning för att reell husrannsakan skall få ske är att brottet föreskriver 

fängelse, därav får åtgärden företas vid upphovsrättsintrång. Tack vare reglerna om 

husrannsakan och beslag kan polisen även undersöka innehållet i datorer. En sådan 

undersökning kan ha stor betydelse vid misstänkt intrång i upphovsrätten genom fildelning.103

Utöver de metoder som nämnts ovan för att säkra bevisning i mål om upphovsrättsintrång 

genom fildelning finns det även vissa skyldigheter för den som i samband med 

tillhandahållandet av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk 

kommunikationstjänst att lämna vissa uppgifter om abonnemang, innehållet i ett elektroniskt 

meddelande eller annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande. Denna 

skyldighet gäller endast vid misstanke om brott och uppgifterna får endast lämnas på begäran 

av åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall vidta åtgärder 

mot brottet. Åtgärden får emellertid endast företas om fängelse är föreskrivet för brottet och 

det enligt myndigheternas bedömning kan föranleda annan påföljd än böter. Detta går att 

utläsa i 6 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som handlar om 

integritetsskydd på Internet.104

Straffvärdet för upphovsrättsintrång genom tillgängliggörande i fildelningsnätverk har hittills 

endast prövats av ett antal tingsrätter och dessa har i sin tur kommit fram till att påföljden i de 

aktuella fallen kunnat stanna vid ett kännbart bötesstraff. Detta innebär att sådan uppgift om 

abonnemang inte kunnat lämnas i de nu nämnda fallen. Vad krävs således för att intrången 

skall anses ha ett högre straffvärde?105 De faktorer som kan vara av vikt för bedömningen av 

straffvärdet är mängden verk som tillgängliggörs, tillgängliggörandets längd och den 

                                                
103 Prop. 2004/05:110, s. 332.
104 http://www.juridicum.su.se/iri/dawe/Bevisfrågor%20vid%20upphovsrättintrång.htm, 070312.
105 http://www.juridicum.su.se/iri/dawe/Bevisfrågor%20vid%20upphovsrättintrång.htm, 070312.
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ekonomiska vinningen för den som begår brottet. Beroende på vilken fildelningstjänst man 

använder kan det vara enkelt att se vilka filer en viss användare gör tillgängliga, vilket i sin 

tur gör det möjligt att säkra bevisning om tillgängliggörandet av flera verk. Skulle intrånget 

däremot ske med exempelvis BitTorrent tekniken är det dock svårare att enkelt skapa en 

helhetsbild över vilka filer en användare gör tillgängliga. Daniel Westman anser att 

möjligheterna till att polisanmäla ett brott med högre straffvärde finns, men att dessa 

möjligheter troligen kommer att minska i takt med att nya fildelningstekniker utvecklas.106  

4.3. Vilken bevisning krävs för att ett upphovsrättsintrång skall anses begånget 
genom fildelning?

En fråga som blir allt mer aktuell i dagens informationssamhälle är vilken bevisning det krävs 

för att ett upphovsrättsintrång skall anses begånget genom fildelning, för att därigenom få till 

en fällande dom mot den som begår intrånget. Denna fråga kom att besvaras av Svea Hovrätt i 

mål nr B 8799-05. Bakgrunden till målet var att en man gjort en film tillgänglig för 

allmänheten från en dator i sin bostad med användning av fildelningsprogrammet DC++. 

Därmed ansåg Västmanlands tingsrätt att åtgärden företagits uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet varigenom intrång gjorts i de rättigheter som tillkommer målsäganden. 

Tillgängliggörandet av filmen hade endast skett under en begränsad tid och det fanns inget 

kommersiellt syfte, därav dömdes den tilltalade till 80 dagsböter. Målet kom sedan att 

överklagas till HovR.107         

I HovR framgick det att den polis som hade förhört den tilltalade hade lämnat delvis andra 

uppgifter i HovR än i TR. Mot bakgrund av detta fann HovR att det inte framgick klart av de

uppgifter som den tilltalade lämnat i polisförhöret att han tillgängliggjort eller innehaft den 

aktuella filmen. Det visades även på flera möjliga felkällor i samband med att det aktuella ip-

numret kopplades till den tilltalades abonnemang. Det framhölls bl.a. att det inte hade säkrats 

någon bevisning om att de klockor som använts för att hos målsäganden mäta tidpunkten för 

nedladdningen av filmen respektive hos accessleverantören för att koppla ett visst ip-nummer 

till en viss abonnent inte var synkroniserade. En oklarhet på denna punkt kan innebära att fel 

abonnent kopplas till tillgängliggörandet. Mot bakgrund av detta konstaterade HovR att för att 

den tilltalade skall kunna dömas för tillgängliggörande för allmänheten i strid med URL, 
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krävs det dels att det är styrkt att det ip-nummer från vilken ett skyddat verk laddats ner har 

tilldelats utrustning som disponeras av den tilltalande, dels att det kan uteslutas att någon 

annan använt sig av denna utrustning.108   

Av HovR:s dom kan man dra slutsatsen att om det skall vara ställt utom allt rimligt tvivel att 

gärningen har utförts av den tilltalade krävs för det första att den bevisning som säkras av 

målsäganden är tillförlitlig. Till hjälp för detta finns olika tekniska medel som kan användas 

för att visa vad som tillgängliggörs. Dessa hjälpmedel kan exempelvis säkerställa från vilken 

ip-adress verket tillgängliggörs och vid vilken tidpunkt tillgängliggörandet sker. Man skall 

emellertid ha i åtanke att trovärdigheten av bevisningen alltid kommer att variera beroende på 

vem som ansvarat för den. Som ett andra krav får det inte finnas någon risk för att en 

förväxling sker när sambandet mellan ip-nummer och abonnent skall göras. Vidare krävs det

information om hur klockslaget för tillgängliggörandet har bekräftats och att 

accessleverantörens klocka som används vid loggningen går rätt. Ett tredje krav är att en viss 

granskning måste göras om användarens datorutrustning m.m. I det ovan redovisade målet 

saknades helt en sådan granskning.109

I en dom som avkunnats efter det nyss berörda av Norrköpings Tingsrätt, ansåg den att HovR 

uppställt ett mycket högt beviskrav vad gäller frågan om vem som använt datorutrustningen 

vid den angivna tidpunkten. Beviskravet var att det måste kunna uteslutas att någon annan 

använt sig av utrustningen. TR ansåg inte att det framkommit några bärande skäl i HovR dom 

för att uppställa ett högre beviskrav än vad som normalt gäller i brottmål. Därmed skall det 

vara ställt bortom rimligt tvivel att det var den tilltalade som använde sig av den 

datautrustning från vilken filmen har laddats ner. TR avslutade med att säga att den hade svårt 

att se någon anledning till att avvika från detta beviskrav i just denna typ av mål. Även i detta 

fall dömdes den tilltalade till ett kännbart straff på 80 dagsböter för att ha gjort intrång i de 

rättigheter som tillkommer målsäganden.110

Om ett brottsligt tillgängliggörande sker kan det många gånger anses naturligt att rikta den 

första misstanken mot den som innehar Internetabonnemanget och det ip-nummer som är
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kopplat därtill. Trots detta kan det finnas flera källor till rimliga tvivel.111 ”Exempelvis kan 

abonnenten ha ett trådlöst nätverk som är öppet för externa användare, det kan vara någon 

annan i hushållet som har haft tillgång till abonnentens dator eller det kan ha skett någon 

form av intrång i abonnentens utrustning”112. I det ovan nämnda målet från Norrköpings 

tingsrätt och ett annat mål113 avkunnat av Borås tingsrätt blev resultatet att de tilltalade 

fälldes, olikt med Svea Hovrätts dom. Inte heller i dessa fall hade de tilltalades utrustning 

granskats, men de tilltalade hade i polisförhören lämnat sådana uppgifter att tingsrätterna fann 

det ställt utom allt rimligt tvivel att de utfört de aktuella tillgängliggörandena.  

Daniel Westman menar att det i framtiden kommer att bli svårt att få till fällande domar i 

denna typ av mål om inte en teknisk granskning av användarens utrustning sker och om den

tilltalade inte själv lämnar uppgifter som kan ge skäl för rimligt tvivel.114 Han menar vidare 

att en sådan granskning exempelvis kan ”…klargöra hur eventuella trådlösa nätverk är 

konfigurerade, om de aktuella upphovsrättsskyddade verken finns på den aktuella datorn…” 

och ”…om det finns andra spår som visar hur och av vem olika filer eller program i datorn 

används” 115. Alla dessa omständigheter kan beaktas vid den helhetsbedömning som måste 

göras vid bevisvärderingen.

5. Intresseorganisationer

Utöver upphovsrättshavarna och användarna finns det även andra personer/organisationer som 

intresserar sig för hur upphovsrätten utvecklar sig. Det skapas idag allt fler 

intresseorganisationer till stöd för både upphovsmännens och användarnas intressen. 

Antipiratbyrån och International Federation of the Phonographic Industry är exempel på 

intresseorganisationer som representerar upphovsmännen och deras rättighetshavare mot 

illegal fildelning, medan  Piratbyrån och Musiclessons är exempel på organisationer som 

representerar användarna och deras intressen av att fritt kunna nyttja kultur och information.

                                                
111 http://www.juridicum.su.se/iri/dawe/Bevisfrågor%20vid%20upphovsrättintrång.htm, 070312.
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113 Mål nr B 624-06.
114 http://www.juridicum.su.se/iri/dawe/Bevisfrågor%20vid%20upphovsrättintrång.htm, 070312.
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5.1. Intresseorganisationer som stödjer upphovsmännen

Svenska Antipiratbyrån (APB) bildades 2001 av filmägarnas kontrollbyrå, Sveriges 

Branschförening MDTS och Sveriges Videodistributörers Förening. De representerar i sin tur 

över 30 medlemsbolag. Medlemsbolagen består av producenter och distributörer av bio- och 

videofilm samt datorspel i Sverige. APB arbetar för att värna och främja om deras

medlemmars upphovsrättigheter. Detta görs exempelvis genom att informera och upplysa 

allmänheten om upphovsrättens betydelse. APB fungerar även som ett gemensamt språkrör 

för film- och databranschen i upphovsrättsliga frågor gentemot myndigheter och allmänheten 

samt företräder sina medlemmar vid rättsliga ärenden.116 APB anser att de största insatserna 

mot piratkopiering skall fokuseras på att identifiera och beivra grova upphovsrättsintrång 

genom polis- och åtalsanmälan.117 Vid upphovsrättintrång som inte är av den grad att polis-

och åtalsanmälan är nödvändiga sänder APB Internetleverantörer varningsbrev. Syftet med 

varningsbreven är att informera Internetleverantörerna att deras kunder begår brott mot 

upphovsrättslagen, så att de i sin tur skall kunna beivra överträdelse av abonnemangsvillkoren 

liksom intrång i upphovsrätt.118

Antipiratbyrån ansökte våren 2005 om ett ”undantag från 21 § personuppgiftslagen 

(1998:204) (PuL) med avseende på behandling av IP-nummer i syfte att polisanmäla och 

ange särskilt grova upphovsrättsintrång till åtal, upplysa Internetleverantörer om att deras 

abonnenter gör intrång i upphovsrätt, samt att vidta civilrättsliga åtgärder i anledning av 

upphovsrättsintrång”119. I 21 § PuL föreskrivs det om ett förbud för andra än myndigheter att 

behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. I 9 § samma lag går det 

emellertid att utläsa att datainspektionen kan meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 

21 § PuL. Datainspektionen får även i enstaka fall besluta om undantag från förbudet.120

Möjligheten att meddela undantag från förbudet skall dock utnyttjas restriktivt. Vid prövning 

av APB:s begäran om undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelser var

ett antal faktorer relevanta. Följande omständigheter talade mot ett undantag:

 ”Många Internetanvändare kan uppleva Antipiratbyråns hantering som ett 

otillbörligt integritetsintrång.

                                                
116 http://www.antipiratbyran.com/, 070413.
117 Dnr 1019-2005, s. 2 f. 
118 Dnr 1019-2005, s. 3. 
119 Dnr 1019-2005, s. 2.
120 Dnr 1019-2005, s. 4. 
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 Sammantaget är det fråga om en omfattande behandling av personuppgifter.

 Det finns en risk för att mottagare av de s.k. varningsbreven var fullständigt 

oskyldiga”121.

Följande omständigheter talade för att medge det begärda undantaget:

 ”Antipiratbyrån har i uppdrag av sina medlemmar att tillvarata deras intressen vid 

brott mot upphovsrätten.

 De aktuella personuppgifterna översändas enbart till berörd Internetleverantör eller i 

vissa fall till polis och domstol.

 Antipiratbyrån har beskrivit att man endast eftersöker information om 

upphovsrättsskyddade verk som en person otillåtet tillgängliggjort i sådana 

förteckningar, som personen redan genom att ingå ett s.k. fildelningsnätverk, gjort 

tillgängliga för omvärlden.

 Antipiratbyrån identifierar inte vem som använt ett visst IP-nummer”122.

Datainspektionen bedömde att APB hade ett berättigat intresse av att genomföra de begärda 

behandlingarna av personuppgifter och att de fick anses vara proportionerliga med hänsyn till 

det syfte behandlingen avsåg. Datainspektionen menade vidare att det inte var fråga om att 

APB skulle upprätta ett systematiskt register över Internetanvändare som antogs begå illegal

fildelning. Uppgifterna skulle sedan endast sparas under den tid som var nödvändig. Det 

konstaterades även att uppgifterna om anknytning mellan IP-adress och Internetanvändare 

inte skulle tas fram av APB. Mot bakgrund av detta bedömde Datainspektionen att det 

eventuella integritetsintrång som kunde inträffa vid behandlingen av personuppgifterna 

begränsades av att det enbart avsåg sökning i förteckningar som i princip var tillgängliga för 

alla Internetanvändare som anslutit sig till fildelningsnätverket.123 Därmed beslutade

Datainspektionen att det fanns förutsättningar att meddela undantag från förbudet att behandla 

uppgifter om lagöverträdelser. Undantaget måste emellertid ske i enlighet med lagens övriga 

regler som är tänkta att skydda användarna och abonnenternas personliga integritet. Detta 

undantag var dock tidsbegränsat och gällde t.o.m. utgången av 2006.124 Antipiratbyrån har 

dock ansökt om att få undantaget förlängt och detta har i sin tur beviljats från 

Datainspektionen. Det nya undantaget är emellertid också tidsbegränsat och gäller t.o.m. 
                                                
121 Dnr 1019-2005, s 5.
122 Dnr 1019-2005, s 5 f.
123 Dnr 1019-2005, s. 6.
124 Dnr 1019-2005, s. 6
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utgången av 2008. Det nya undantaget skiljer sig dock i två hänseenden från det gamla. 

Antipiratbyrån avser dels att samla in och registrera fler uppgifter, vilket innebär 

dokumentation om kommunikation mellan datorerna, tidszon och uppgift om vilken 

Internetleverantör fildelaren använder, dels att spara uppgifterna om bl.a. IP-nummer även 

efter att en polisanmälan lämnats till polis och åklagare.125

IFPI126 Svenska Gruppen bildades i slutet av 1960-talet. Dess medlemsbolag representerar 

tillsammans ca 95 % av den totala skivmarknaden i Sverige. IFPI företräder producenterna av 

fonogram, d.v.s. skivbolagen. Deras främsta uppgift är att arbeta för ett bättre rättsligt skydd 

för skivbolagen samt att tillvarata de rättigheter som upphovsrättslagen ger. IFPI bedriver en 

omfattande antipiratverksamhet både nationellt och internationellt. För att kunna 

tillhandahålla musik via Internet krävs tillstånd från rättighetshavarna, däribland skivbolagen. 

Tillgängliggörande av upphovsrättligt skyddat material genom fildelning i datornätverk utgör 

upphovsrättsintrång. IFPI menar att rättighetshavarnas intressen väger tyngre än användarnas

intresse av integritetsskydd. De anser det vara av stor betydelse att rättighetshavarna har 

kontroll över och erhåller ersättning för deras utnyttjade verk.127 I likhet med Antipiratbyrån 

ansökte även IFPI om undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelser i 21 

§ PuL. Datainspektionen gjorde samma överväganden som i Antipiratbyråns beslut (se ovan), 

och fann att även IFPI hade ett befogat intresse av att utföra de begärda behandlingarna av 

personuppgifter. Även i detta fall var undantaget begränsat och gällde endast t.o.m. utgången 

av 2006.128 IFPI Svenska Gruppen har emellertid också fått sitt undantag förlängt i ett nytt 

beslut från Datainspektionen. Detta undantag gäller t.o.m. utgången av 2008.129

5.2. Intresseorganisationer som stödjer användarna

I takt med att upphovsmännen och deras rättighetshavare erkänns ett allt starkare skydd mot 

intrång i deras rättigheter skapas det allt fler organisationer som förespråkar ett stopp för 

detta. De menar att deras skydd redan är för starkt och att det bortses helt från användarnas 

intressen.    

                                                
125 Dnr 1632-2006, s. 8 f.
126 International Federation of the Phonographic Industry.
127 Dnr 1318-2005, s. 2 f.
128 Dnr 1318-2005.
129 Dnr 1631-2006.
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Piratbyrån är en organisation som skapades i mitten av 2003 till stöd för människor som är 

emot rådande uppfattningar om upphovsrätt och anser att information och kultur skall kunna 

kopieras fritt. I takt med datorernas framväxt har det även utvecklas möjligheter att ge alla 

med Internet tillgång till all digital information och enligt Piratbyrån skall denna utveckling 

inte hämmas av upphovsrätt eller annan immateriell egendom. Piratbyråns namn kom till som 

ett gensvar mot branschorganisationen Svenska Antipiratbyrån. Piratbyråns främsta syfte är 

att skapa en debatt om upphovsrätt och annan immateriell egendom samt en omvärdering av 

denna. På deras hemsida kan man läsa artiklar om upphovsrätt, de senaste nyheterna och 

guider i piratkopiering. Piratbyrån startade även en egen BitTorrent-tracker, The Pirate Bay, 

men numera är den fristående.130

Roger Wallis, KTH-professor i medieteknik och Lars-Erik Eriksson, doktor i 

kommunikationsteori vid KTH, arbetar tillsammans med KTH-projektet Musiclessons som 

undersöker hur bredbandsteknik förändrar gällande affärsmodeller och regelverk. De båda 

förespråkar fri fildelning och anser att rådande upphovsrättslagstiftning blir allt mer 

meningslös i takt med att mediebolagen växer och köper upp allt fler upphovsrätter. 

De varnar för att ge upphovsmän och deras rättsinnehavare ännu större rättigheter än de redan 

har idag. De menar att avståndet mellan skaparen och upphovsrätten blir för stort. Vidare 

menar de att upphovsrättshavarna idag använder sina upphovsrätter för att tjäna mer pengar 

utan att stimulera kreativitet. Roger Wallis anser att de befogenheter som kan komma att ges 

till mediebranschen genom det kommande sanktions-direktivet är alldeles för stora. Direktivet 

kan ge upphovsrättshavare i exempelvis film- och skivindustrin mer långgående rättigheter i 

kampen mot illegal fildelning, t.ex. möjlighet att avkräva fildelare på information om varifrån 

de laddat ner upphovsrättsskyddat material. Han anser det vara orimligt att 

upphovsrättshavare skall få ännu mer makt, det handlar trots allt om ”lagstiftning som är rent 

teknikfientlig”. Han menar att sanktions-direktivet bygger på tekniskt förlegad lagstiftning 

och tar inte hänsyn till varken hur tekniken fungerar eller hur människor beter sig idag. Det 

begränsar både innovation och utveckling. Lagar som bygger på att skydda 

upphovsrättshavare snarare än kreatörer är orimliga, anser han.131

                                                
130 http://sv.wikipedia.org/wiki/Piratbyr%C3%A5n, 070505.
131 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.104380, 070423.
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6.  Diskussion och analys

Användningen av Internet och fildelningsprogram som baseras på den s.k. P2P-tekniken har

idag gjort det svårt att upprätthålla starka upphovsrätter och närstående rättigheter. 

Rättigheterna har kränkts genom att användarna varit omedvetna eller helt enkelt struntat i att 

de förfogat över upphovsrättsligt skyddat material. En konsekvens av den ökade och snabbare 

tillgängligheten av material kan, enligt min mening, vara att varje enskild individ kan bli sin 

egen producent genom att placera ut material på Internet. Material som görs tillgängligt för 

allmänheten på detta vis innebär att upphovsmännens möjligheter att kontrollera materialet 

minskar. Ytterligare en konsekvens blir att stora mängder av det material som finns utlagt på 

Internet är olagligt, d.v.s. utlagt utan upphovsmannens samtycke. Mot bakgrund av detta har 

det både på internationell och nationell nivå gjorts försök till att anpassa den upphovsrättsliga 

lagstiftningen till den tekniska utvecklingen som sker på området. Nya begrepp har 

exempelvis införts i URL för att täcka upp de tekniska fenomen som uppstått genom 

informationsteknologin, däribland fildelning. En av dessa begrepp är överföring till 

allmänheten. Bestämmelsen innebär att alla typer av tillhandahållanden av verk som sker över 

Internet och distans skall betecknas som överföring till allmänheten och därmed ingå i 

upphovsmannens uteslutande rätt att tillgängliggöra verket till allmänheten. Införandet av 

begreppet i URL innebär ett förstärkt skydd av upphovsmannens ensamrättigheter i 1 kap. 2 § 

URL.

Upphovsmannens ensamrättigheter har även förstärkts genom att det skett ytterligare 

begränsningar i de inskränkningar som tillerkänns allmänheten enligt URL:s 2 kap. Rätten att 

framställa kopior för privat bruk, enligt 2 kap. 12 § URL, har begränsats genom att 

kopieringen endast är tillåten om den egentliga förlagan till kopian framställts eller gjorts 

tillgänglig för allmänheten med upphovsmannens tillstånd.  Detta innebär att nedladdat 

material som lagts ut på Internet utan upphovsmannens tillstånd, exempelvis en låt eller film, 

inte längre kommer att vara tillåtet. Jag anser att dessa förstärkningar är viktiga för 

upphovsrättshavarna i deras kamp mot illegal fildelning. Om deras rättigheter inte preciseras 

kan användarna utnyttja deras verk hur de vill. En stor del av den fildelning som idag sker på 

Internet görs emellertid av unga människor. Skall de väntas förstå att den förlaga de laddar 

ner är olaglig, d.v.s. utlagd utan upphovsmannens samtycke? Jag anser det orimligt att så unga 

människor skall kunna ställas till svars för att de fildelar, oavsett om de inser att det är 

upphovsrättsligt skyddat material eller inte. Men vem skall i sådant fall hållas ansvarig? Kan 
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exempelvis en förälder som inte haft uppsikt på sitt barn/tonåring när denne sitter vid datorn 

bli ansvarig för de eventuella intrång som han/hon begår? Vilket ansvar blir i så fall aktuellt 

för föräldern, är det ett medverkansansvar enligt 23 kap. 4 § BrB? Om medverkansansvar 

skulle bli tillämpbart i en sådan situation anser jag att det straffrättsliga ansvaret gått för långt.

Detta aktualiserar i sin tur frågan vilka som skall hållas ansvariga för intrång genom 

fildelning. Att de primära ansvarssubjekten är användarna råder det ingen tvekan om. Både 

den som laddar upp och den som laddar ner upphovsrättsligt skyddat material utan 

upphovsmannens samtycke begår ett intrång i dennes ensamrättigheter enligt 1 kap. 2 § URL.

Men hur är det då för mellanhänder och de som utvecklar fildelningstjänsterna. Som jag 

nämnt tidigare är deras huvudsakliga ansvar ett medverkansansvar, enligt 23 kap. 4 § BrB.

Mellanhänder kan emellertid hållas omedelbart ansvariga för upphovsrättsintrång, men då 

krävs att gärningen företagits med uppsåt, vilket är väldigt svårt att bevisa. Att en mellanhand 

skall kunna hållas ansvarig för upphovsrättsintrång anser jag vara rimligt med tanke på att de i 

många fall har de största möjligheterna att sätta stopp för sådant intrång, då de kan se vilken 

information som passerar mellan datorerna. Jag anser emellertid att en mellanhand endast 

skall kunna hållas ansvarig om det är uppenbart att den information som passerar mellan 

datorerna är intrångsgörande information och denne underlåtit att ingripa. 

Angående den som utvecklar fildelningstjänsten anser jag det orimligt att denne skall kunna 

hållas ansvarig för medverkan enligt 23 kap. 4 § BrB. Enligt min mening bör inte en person

som skapat en tjänst, vilken kan användas av andra för att kommunicera med varandra, hållas 

ansvarig för att tjänsten används på ett sätt som inte var åsyftat från början. En konsekvens av 

detta kan bli att människor inte vågar utveckla sådana tjänster, då det finns en rädsla för att 

straffas. Vilket i sin tur kan leda till att intresset för innovation och nyskapande minskar.

Upphovsrättens sanktioner har till följd av den illegala fildelningen tvingats omarbetas och 

effektiviseras. Effektiviseringen har dels skett genom det nyligen antagna sanktions-

direktivet. Direktivets syfte är som tidigare nämnts att harmonisera medlemsländernas 

immaterialrättsliga sanktionssystemen för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå 

för immateriella rättigheter på den inre marknaden. Trots att direktivet ännu inte har 

införlivats med svensk rätt, har det redan höjts kritiska röster mot det. En av de personer som 

står för denna kritik är KTH-professor Roger Wallis som arbetar med KTH projektet 

Musiclessons. Roger Wallis anser bl.a. att de befogenheter som kan komma att ges till 
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mediebranschen genom det kommande sanktions-direktivet är alldeles för stora. Direktivet 

kan ge upphovsrättshavare i exempelvis film- och skivindustrin mer långtgående rättigheter i 

kampen mot illegal fildelning, t.ex. möjlighet att avkräva fildelare på information om varifrån 

de laddat ner upphovsrättsligt skyddat material. Den bestämmelse han talar om är artikel 8 i 

direktivet om rätten till information. Än så länge går det bara att spekulera i hur långtgående 

bestämmelserna i direktivet kommer att bli, men om det blir som Roger Wallis befarar anser 

även jag att det finns anledning till oro. Är det rimligt att intresseorganisationer, såsom 

exempelvis APB och IFPI Svenska Gruppen, skall få agera någon form av polis. De är trots 

allt organisationer av privaträttslig karaktär, de skall enligt min mening inte ha dessa 

befogenheter, utan detta skall lämnas till polis eller lämplig myndighet. Vidare anser jag att 

man inte kan förutse vilka konsekvenser ett sådant utövande kan få gentemot enskilda som 

misstänks för intrång. Direktivets bestämmelser måste därför vara klara och precisa på denna 

punkt så att det inte finns något utrymme för godtycke vid utövandet.

Utöver de bestämmelser som kommer att införas i URL i samband med införlivandet av 

sanktions-direktivet med svensk rätt, erbjuder URL redan idag ett brett utbud av sanktioner 

mot upphovsrättsintrång genom fildelning. Den mest långtgående sanktionen är 

straffbestämmelsen i 53 § URL. Bestämmelsen innebär att en person som begår intrång i de 

rättigheter som tillkommer upphovsrätten skall dömas till böter eller fängelse upp till två år. 

Den praxis som har bildats kring illegal fildelning i s.k. P2P nätverk har i stort sett endast 

prövats av ett antal tingsrätter. Dessa har ansett att påföljden för intrånget har kunnat stanna 

vid ett kännbart bötesstraff. Än så länge har alltså ingen som fildelat dömts till fängelse enligt 

53 § URL. Detta innebär de skyldigheter som finns enligt lagen om elektronisk 

kommunikation för mellanhänder att i vissa fall lämna ut information om exempelvis 

abonnemang till polis och åklagare inte kan göras. Åtgärden får nämligen endast företas om 

fängelse är föreskrivet för brottet och brottet kan anses föranleda annan påföljd än böter. Det 

är enligt min mening viktigt för upphovsrättshavarna att få igenom fällande domar med högre 

straffvärde. Dels för att åklagare och polis skall kunna ta del av uppgifter som är av vikt för 

bevisningen i dessa mål och dels för att avskräcka andra fildelare från att begå liknande 

upphovsrättsintrång. 
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Det svåra med upphovsrätten är att hitta en rimlig balans av skydd mellan de olika aktörernas 

intressen på området.  Upphovsmännens intressen består bl.a. av att efterlevandet av reglerna 

skall kunna kontrolleras, att lagarna skall kunna tillämpas effektivt och att intrång skall kunna 

utredas och beivras. Ett annat väsentligt intresse för upphovsrättshavarna är att de skall få 

betalt för sina utnyttjade verk. Annars kan detta leda till en situation där det inte vore 

ekonomiskt lönsamt att skapa. Användarnas intressen däremot består av att kunna nyttja de 

inskränkningar de tillkännagivits enligt 2 kap. URL, exempelvis rätten att framställa exemplar 

för privat bruk, utan att de begränsas i allt för stor utsträckning till fördel för upphovsmännen. 

Det har redan konstaterats att upphovsrätten till följd av den illegala fildelningen har givit 

upphovsrättshavarna ett förstärkt skydd genom att en begränsning skett av 2 kap. 12 § URL. 

Så på denna punkt har användarnas intresse av att kunna nyttja information fått ge vika för 

upphovsrättshavarnas legitima intressen. 

En fråga som väckt stort intresse bland användarna på senare tid är hur de skall söka skydda 

sig gentemot eventuella integritetsintrång som kan ske när upphovsrättshavarna och de som 

företräder dem skall bekämpa intrång i deras rättigheter. I datainspektionens beslut Dnr 1019-

2005 kommer den fram till att det eventuella integritetsintrång som sker genom att 

Antipiratbyrån behandlar personuppgifter begränsas av att det enbart avser sökning i 

förteckningar, som i princip är tillgängliga för alla Internetanvändare, som anslutit sig till ett 

fildelningsnätverk. Här anser alltså datainspektionen att den personliga integriteten får ge 

vika för upphovsrättshavarnas och deras företrädares intresse av att kunna utreda och beivra 

upphovsrättsintrång genom illegal fildelning. Det hade enligt min mening varit intressant att 

veta vad datainspektionen, utöver de faktorer som nämndes i beslutet mot ett undantag, hade 

krävt för att ett integritetsintrång skulle anses vara för handen. Allt som allt anser jag ändå att 

datainspektionen gjorde en korrekt bedömning, trots att jag ogillar tanken av att ett 

privaträttsligt organ skall agera brottsutredare. Samtidigt vägs beslutet upp av att utövandet av 

undantaget måste ske i enlighet med lagens övriga regler om skydd för den personliga 

integriteten.  

Sammantaget kan jag emellertid säga att jag har förståelse för i vilken riktning skyddet inom 

upphovsrätten drar sig idag. Upphovsrättens primära syfte ligger ju trots allt i att skydda 

upphovsrättshavarnas rättigheter. Mot bakgrund av detta anser jag det rimligt att

förstärkningar skall kunna ske av upphovsrättshavarnas rättigheter samtidigt som sanktionerna 
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och de bevissäkringsmetoder som finns mot den illegala fildelningen skall kunna 

effektiviseras.   

7. Slutsats 

Dagens upphovsrätt har, både ur ett materiellt och processuellt hänseende, varit med om en 

omfattande förändring för att anpassas till informationsteknologins möjligheter att utnyttja 

upphovsrättsligt skyddade verk, däribland den illegala fildelningen. Nya begrepp har införts i 

URL för att täcka upp de nya nyttjandeformerna. Det har även skett vissa begränsningar i de 

inskränkningar som tillerkänns allmänheten, enligt 2 kap URL. Detta har gjorts för att det 

anses nödvändigt att stärka upphovsrättshavarnas ensamrättigheter mot de intrång som sker 

genom fildelning. Utöver de metoder som URL och andra lagar redan idag erbjuder för att 

utreda och beivra upphovsrättsintrång genom fildelning skall det införas ytterligare sanktioner 

för att bekämpa den illegala fildelningen. Detta skall göras genom det nyligen antagna 

sanktions-direktivet. Mot bakgrund av detta och av det som framkommit i uppsatsen, anser 

jag att dagens upphovsrätt inte erbjuder ett balanserat skydd mellan å ena sidan 

upphovsrättshavarnas intressen och å andra sidan det allmännas intresse, d.v.s. användarna. 

Viktiga intressen såsom tillgång till information och integritetsskydd får idag anses ge vika

för upphovsrättshavarnas intressen. Trots detta anser jag att detta resultat är rimligt, särskilt 

om man ser det mot bakgrund av de konsekvenser dessa typer av intrång kan få för 

upphovsrättshavarna. Det återstår dock att se hur långt upphovsrättshavarna i slutändan får gå 

i sitt arbete mot upphovsrättsintrång genom fildelning utan att de passerar gränsen för att 

kränka individers rättigheter.   
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