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Den tekniska utvecklingen har medfört både fördelar och nackdelar för 

upphovsmännen. Upphovsmännen har blivit sårbara eftersom deras material enkelt kan 

kopieras och spridas vidare utan deras tillåtelse. Fildelning i sig är inte olagligt. Men det 

är olagligt att dela med sig en digital fil utan upphovsmannens eller rättsinnehavarens 

tillstånd. I Sverige anses olaglig fildelning vara ett stort problem som förstör för 

samhället då det finns ett behov att stimulera skapande verksamheter. Syftet med detta 

arbete var att utreda olaglig fildelning. Vidare har jag visat stort intresse för Piratebay-

målet. Jag har analyserade Piratebay-målet för att skapa ett djupare perspektiv till mitt 

arbete. Resultatet blev en studie av olaglig fildelning fokuserat på Piratebay-målet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

Den 17 april år 2009 meddelade Stockholms tingsrätt en fällande dom i det så kallade 

Pirate Bay-målet. Fyra personer åtalades för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. 

Påföljden blev ett års fängelse för alla fyra personer.
1
 Parterna överklagade och fallet 

gick vidare till Svea hovrätt. Fängelsestraffet sänktes men skadeståndet höjdes.
2
 

Återigen överklagade parterna men till mångas förvåning avslog Högsta domstolen 

överklagandet.  

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka varför Piratebay-målet inte 

fick prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Andra syften är att undersöka fildelning 

och dess användande samt att undersöka den svenska upphovsrätten. Jag har ett särskilt 

intresse för IPRED-lagen som trädde i kraft den 1 april år 2009.
3
 Jag har även för avsikt 

att undersöka några av de jävsfrågor som uppkom under målets gång. Syftet med detta 

är att undersöka målet utifrån de tilltalades perspektiv.      

 

Studien avser inte att utforska andra länders upphovsrättsliga lagstiftning. Jag är endast 

intresserad av Sveriges lagstiftning. 

 

I denna studie använder jag mig av den traditionella juridiska metoden. Jag har studerat 

utredningar, propositioner, lagtext, EU-direktiv samt användarundersökningar. Jag har 

även inhämtat information från The Pirate Bays Internetsida samt nyhetsartiklar.   



 

Med fildelning menas tillgängliggörande av filer på ett sådant sätt att kopiering är 

möjligt. För att göra detta används ett fildelningsprogram.
4
  

Det första fildelningsprogrammet som nådde stor spridning hette Napster. Napsters 

teknik byggde på att alla användare anslöt sig till en server som sammanslöt alla 

användares filer till en enda bank. Napsters teknik användes endast för att dela ljudfiler. 

År 2001 otillgängliggjordes Napster. Efter Napster kom ett nytt fildelningsprogram 

baserat på peer-to-peer-tekniken (P2P). Direct Connect, som är en känd 

fildelningsteknik baserat på P2P-tekniken, innebär att filöverföringen sker direkt genom 

användarnas datorer. Användare anslutna till samma server har tillgång till varandras 

filer och i stället för en server finns det flera servrar.
5
 

Idag används programmet och protokollet BitTorrent vid fildelning. BitTorrent, som är 

samling av regler, delar upp en digital fil i små bitar. Därefter samlar den ihop bitarna 

från alla användare som har filen på sin dator. Användaren har den fullständiga filen på 

sin dator när BitTorrent har samlat ihop alla bitar. När användaren har en viss mängd av 

den digitala filen på sin dator börjar BitTorrent automatiskt dela ut filen till andra 

användare från användarens dator. För att ladda ned en fil till sin dator via en 

torrentsida, måste användaren gå in på en Internetsida där det erbjuds digitala filer för 

nedladdning. Torrentsidan kopplar samman sidans användare under en BitTorrent-

session via en server, BitTorrent-trackern. Användaren startar nedladdningsprocessen 

genom att klicka på en fil som kallas för torrent. Torrenten innehåller information om 

filen. Därefter öppnar användaren torrenten i ett BitTorrent-program som frågar var den 

digitala filen ska sparas på datorn. Användare som är intresserade av samma fil kallas 

för en svärm.
6
 

 

 

 

 

 

 



 

År 2006 fildelade ca 1,3 miljoner svenskar.
9
 År 2011 rapporterade .SE ''Nu finns det fler 

datorer än människor i de svenska hushållen''.
10

 Samtidigt har Spotify som är en digital 

musiktjänst blivit mycket populärare än fildelning.
11

 Majoriteten av dem som fildelar är 

yngre personer mellan 16 och 25 år.
12

 Det främsta skälet för att inte använda sig av 

lagliga tjänster för musik är att det är för dyrt.
13

World Internet Institute (WII), som är ett oberoende forskningsinstitut, har sedan början 

av 2000-talet samlat in information om hur den svenska befolkningen använder 

informations- och kommunikationsteknik. Detta har framförallt gjorts genom 

panelstudien ''Svenskarna och Internet''. En studie som omfattar 2000 telefonintervjuer 

baserat på ett slumpvis urval av befolkningen från 18 år och uppåt.
14

 



 

I sin undersökning år 2006 frågade WII fildelarna varför de använder sig av fildelning. 

Det viktigaste skälet var att det är enkelt och praktiskt. Ett annat viktigt skäl var att det 

är gratis.
15

  

 

Enligt WII har datorkunnande ett samband med fildelning.
16

 År 2006 ansåg 44 % av 

fildelarna att de var mycket kunniga med datorer. Av dem som inte fildelade svarade 

endast 16 % att de var mycket kunniga. Alla var i samma åldersgrupp.
17

  

 

Enligt WII har fildelning större inverkan på musik än på film.
18

 Samtidigt är fildelarna 

mer musikintresserade än de som inte fildelar. Till exempel är fildelarna mer 

intresserade av att gå på konserter än de som inte fildelar.
19

 År 2006 uppgav 54 % av 

fildelarna att de lyssnar på musik i digitalt form dagligen. Av dem som inte fildelade var 

det endast 11 % som uppgav att de lyssnar på musik i digitalt form dagligen.  

 

Fildelarna ser oftare på film än de som inte fildelar. Under år 2006 gick fildelare 20 % 

mer på bio än de som inte fildelade.
20

 Viktigaste skälet för att använda sig av 

betaltjänster för film är att det är enkelt och praktiskt. Det viktigaste skälet för att inte 

använda sig av betaltjänster för film är att det är för dyrt.
21

  

 

År 2006 fildelade 18 % av deltagarna i undersökningsgruppen någon gång.
22

 År 2011 

var motsvarande siffra 25 %.
23

  

Sedan år 2009 har användningen av musik, video och TV via Internet ökat starkt. Allt 

fler upptäcker fördelarna med Internet.
24

  Spotify, som är en digital musiktjänst, är en av 

många tjänster som konkurrerar med fildelning. En annan konkurrent är Internetsidan 

YouTube. På YouTube har Internetanvändarna i princip fri tillgång att dela och se på 

videoklipp. År 2011 besökte 78 % av deltagarna i undersökningsgruppen YouTube 

någon gång medan 25 % fildelade.
25

  



I svensk lagstiftning regleras upphovsrätten i Lag (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk (URL), Upphovsrättsförordningen (1993:1212) och 

Internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).

Den 1 juli år 2005 anpassades upphovsrättslagen till den tekniska utvecklingen genom 

att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av 

vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 

Direktivet bygger på två internationella föredrag som antogs år 1996 av FN:s organ för 

immaterialrätt, World Intellectual Property Organisation (WIPO). Direktivets syfte är 

att ge ensamrätt till upphovsmannen att överföra sitt verk till allmänheten.
26

 I den äldre 

lagstiftningen fanns det endast bestämmelser om skydd för tekniska åtgärder som avsåg 

att hindra olovlig användning av upphovsrättsligt skyddade verk endast när det gällde 

datorprogram.
27

 Genom den nya lagstiftningen förstärktes också skyddet för utövande 

konstnärers närstående rättigheter (utövande konstnärers framförande av ett verk).
28

   

 

Enligt URL 1 § så har den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt 

till verket. Upphovsrättigheterna består av den ekonomiska rätten och den ideella rätten. 

Både den ekonomiska rätten och den ideella rätten består av två delar.
29

  

Enligt URL 2 § har upphovsmannen uteslutande rätt att framställa exemplar av sitt verk 

och göra det tillgängligt för allmänheten. Den ekonomiska rätten inskränkes dock av 

URL 12 § då envar har rätt att framställa exemplar för privat bruk.
30

Enligt URL 3 § 1 st. ska upphovsmannen anges när exemplar av hans eller hennes verk 

framställs eller när verket görs tillgängligt för allmänheten. Enligt URL 3 § 2 st. ska ett 



verk inte heller ändras så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart kränks eller att verket görs tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i 

sådant sammanhang att det kränker upphovsmannen.

Enligt URL 2 § 3 st. görs ett upphovsrättsligt verk tillgängligt för allmänheten när 

verket överförs till allmänheten, 

 

när verket framförs offentligt,  

 

när ett exemplar av verket visas offentligt och 

 

när ett exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller 

annars sprids till allmänheten. 

 

Enligt URL 46 § har också skivproducenter och filmproducenter ensamrätt till att 

framställa exemplar av de upptagningar som de har framställt. De har också ensamrätt 

att göra sina upptagningar tillgängliga för allmänheten.
31

 



Enligt URL 53 g § får personuppgifter om lagöverträdelser behandlas, trots förbudet i 

Personuppgiftslag (1998:204) 21 §, om det är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska 

kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Enligt URL 53 b § får domstolen förbjuda den som håller på att vidta eller medverka till 

en åtgärd som innebär ett intrång eller en överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med 

åtgärden. Domstolen får också meddela vitesförbud tills målet har avgjorts eller annat 

har beslutats. 

Enligt URL 53 § 1 st. döms den som stridit mot upphovsrätten till böter eller fängelse i 

högst två år. Det krävs att den som stridit mot upphovsrätten agerat uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet. Enligt 53 § 2 st. har den enskilda rätt att kopiera något som den 

enskilda har köpt. Men den enskilda har inte rätt att dela med sig det kopierade verket 

till allmänheten. Det ursprungliga materialet måste vara utgivet med upphovsmannens 

samtycke. Bestämmelserna i 53 § gäller också i fråga om försök eller förberedelse till 

ett intrång eller en överträdelse. 

 

Enligt URL 54 § ska den som utnyttjat ett verk betala en skälig ersättning till 

upphovsmannen eller rättsinnehavaren. Om utnyttjandet skedde uppsåtligen eller av 



oaktsamhet och intrånget eller överträdelsen medförde ytterligare skada för 

upphovsmannen eller rättsinnehavaren ska också denna skada ersättas. När 

ersättningens storlek bestäms tas det hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som har 

gjort intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, ideell skada och 

upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse att intrång inte begås. 

 

Enligt URL 53 h § kan käranden i ett mål om ett intrång eller en överträdelse yrka att 

svaranden (den eller de som gjort eller medverkat till intrånget eller överträdelsen) ska 

bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. Detta gäller 

också i fråga om försök eller förberedelse till ett intrång eller en överträdelse.   

 

Enligt URL 55 § får domstolen besluta på yrkande av upphovsmannen eller 

rättsinnehavaren att ett kopierat material ska återkallas från marknaden. Detta gäller 

också hjälpmedel som har använts vid intrånget eller överträdelsen. Detta gäller också i 

fråga om försök eller förberedelse till ett intrång eller en överträdelse. Dessa åtgärder 

ska bekostas av den som är ansvarig för intrånget eller överträdelsen.   

Trots URL 55 § får domstolen enligt URL 56 § på yrkande av den som handlat i god tro 

''meddela tillstånd att exemplaret mot särskild ersättning till upphovsmannen eller hans 

eller hennes rättsinnehavare görs tillgängligt för allmänheten eller används för annat 

avsett ändamål''. Om det är skäligt med hänsyn till det konstnärliga eller ekonomiska 

värdet hos ett exemplar av ett verk eller övriga omständigheter.

Den 1 april år 2009 genomfördes Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG 

om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter i Sverige genom att lagstifta 

om IPRED.
33

 IPRED står för Intellectual Property Rights Enforcement Directive.
34

 

Syftet med direktivet är att närma medlemsländernas lagstiftningar till varandra och på 

så sätt säkerställa skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden.
35

  

IPRED innebär att rättsinnehavare har rätt att få ut information av en Internetleverantör 

om vem som har en IP-adress som har använts vid ett immaterialrättsintrång via 

Internet.
36

  För att informationen ska lämnas ut krävs en domstolsprövning. Det krävs 



också sannolika skäl för intrånget. En Internetleverantör som lämnat ut information om 

en kund ska underrätta kunden om detta. Rättsinnehavare har också rätt att använda 

personuppgifter om intrångsgörare för att ett rättsligt anspråk ska göras gällande. Den 

som har begått ett intrång kan begäras att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida 

information om domen i målet. Domstolen kan också vid vite förbjuda den som påbörjat 

ett intrång att fortsätta med intrånget. Åtgärder som kan vidtas mot den som gör intrång 

kan också vidtas mot den som medverkar till ett intrång.
37

   

 

Enligt URL 53 c § får domstolen besluta om ett så kallat informationsföreläggande. Den 

som gjort eller medverkat vid ett intrång eller en överträdelse ska ge sökanden 

information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget 

eller överträdelsen gäller. 53 c § gäller också i fråga om försök eller föreberedelse till ett 

intrång eller en överträdelse.  

Enligt URL 53 d § får en informationsföreläggande meddelas om skälen för åtgärden 

uppväger den olägenhet som ett informationsföreläggande innebär för den drabbade. 

Skyldigheten att lämna information enligt ett informationsföreläggande omfattar inte 

uppgifter vars avslöjande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon av 

uppgiftslämnarens närstående har begått ett brott. Enligt Rättegångsbalk (1942:740) 

(RB) 36 kap. 3 § är en närstående ''den som med part är eller varit gift eller är i rätt 

upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, 

att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller som på liknande sätt är 

parten närstående''. 

Enligt 53 e § ska ett beslut om ett informationsföreläggande meddelas av den domstol 

där den aktuella rättegången pågår.  

Enligt URL 53 f § har informationsgivaren vid ett informationsföreläggande rätt att få 

ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas ut av den som beställt 

informationsföreläggandet. En av kostnaderna för informationsgivaren är den skriftliga 

underrättelsen som informationsgivaren ska skicka ut till drabbade vars information har 

samlats. Detta ska göras tidigast efter en månad och senast efter tre månader från att 

informationen lämnades ut.  

Enligt URL 56 a §, om det misstänks att någon har gjort eller medverkat till ett intrång 

eller en överträdelse, får domstolen besluta att en undersökning får göras hos den 



misstänkta för att söka efter material som kan ha betydelse för en utredning om 

intrånget eller överträdelsen. Detta gäller också i fråga om försök eller förberedelse till 

ett intrång eller en överträdelse. Ett beslut om en intrångsundersökning får endast 

meddelas om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet som åtgärden innebär för den 

drabbade.  

 

Enligt URL 56 b § ska ett beslut om en intrångsundersökning meddelas av den domstol 

där rättegången av som rör intrånget pågår.  

The Pirate Bay (TPB) som startades år 2003 av den svenska organisationen Piratbyrån 

är världens största BitTorrent-tracker där vem som helst kan ladda torrentfiler till sin 

dator.
38

 Användandet av TPB:s trackersystem är gratis för den enskilda. Organisationer 

som vill använda sig av TPB:s trackersystem måste få godkänt av systemoperatörerna.
39

 

På TPB:s server existerar endast så kallade torrentfiler.
40

 Torrentfiler innehåller endast 

information om den nedladdningsbara filen.
41

  

 

TPB:s policy är att användaren ansvarar för att inte sprida olagligt material när hon eller 

han använder TPB:s trackersystem. I TPB:s användadepolicy varnar TPB användaren 

för att bryta mot deras policy. Om en organisation bryter mot deras användandepolicy 

tar TPB ut en grundavgift på 5000 euro. Om en privat användare bryter mot deras 

användadepolicy spärrar TPB av användaren. TPB förbehåller också rätten att publicera 

information angående en brytning mot deras användandepolicy. All information som de 

har tillgång till är deras rätt att publicera. Detta inkluderar IP-adresser. Dessa 



bestämmelser uppdaterades hos TPB den 4 juni år 2007.
43

  

 

Från tiden 1 juli år 2005 till 31 maj år 2006 bestod gruppen bakom TPB av Fredrik 

Neij, Gottfrid Swartholm Warg, Peter Sunde Kolmisoppi och Carl Lundström.  

 

Fredrik Neij skötte den dagliga driften av TPB. Han hade tillsyn över hårdvaran, 

systemkrascher och omstartning av datorer samt uppdatering av programvaran. Peter 

Sunde Kolmisoppi fungerade som en kontorschef för TPB i Sverige. Han samordnade 

kontakterna mellan de tilltalade. Kolmisoppi byggde också upp TPB:s databas. 

Tillsammans med Gottfrid Svartholm Warg utvecklade också Kolmisoppi 

sökfunktionen på TPB:s Internetsida. Kolmisoppi slöt också avtal med annonsörer. Carl 

Lundström var finansiären av TPB.
44

  

År 2004 tog Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg över TPB från Piratbyrån. 

Samma år fick Neij kontakt med Carl Lundström som då var företrädare för Rix 

Telecom AB. Lundström erbjöd Neij att tillhandhålla servrar för TPB i Rix Telecoms 

lokaler. I januari år 2005 diskuterades det att TPB skulle lanseras internationellt. Men 

den internationella lanseringen krävde fler servrar. För att tillhandahålla fler servrar hos 

Rix Telecom AB krävde Lundström att han ensamt skulle äga 40 % av TPB. För att 

möjliggöra ett utökat antal användare skapade Gottfrid en ny programvara. Peter Sunde 

Kolmisoppi var med i lanseringen för att utforma den nya Internetsidan. Senare arbetade 

Kolmisoppi med att sälja annonser för TPB. I juni år 2005 var den nya Internetsidan 

färdigställd.
45

 På grund av ändringar i URL som trädde i kraft den 1 juli år 2005 ville 

Lundström flytta verksamheten till Argentina men den svenska ambassaden i Argentina 

nekade att hjälpa med flyttningen. I september år 2005 bildade reklambyrån Transworld 

Advertising Corporation ett bolag tillsammans med TPB. Transworld Advertising 

betalade för reklamplats på TPB:s Internetsida.
46

 Den 31 maj år 2006 beslagtogs TPB:s 

servrar.
47

 

 

Enligt Stockholms tingsrätt väckte åklagaren Håkan Roswall i januari år 2008 åtal mot 

Fredrik Neij, Gottfrid Swartholm Warg, Peter Sunde Kolmisoppi och Carl Lundström 

för medhjälp till brott mot URL. Åklagaren anklagade de fyra männen för att de i 

samförstånd med varandra svarat för TPB och därför främjat olaglig fildelning.
48

  

 



Åklagaren gjorde också gällande att de åtalade gjort sig skyldiga till förberedelse till 

brott mot URL genom att de fyra männen under tiden den 1 juli år 2005 till den 31 maj 

år 2006 tagit emot och lagrat torrentfiler i en särskilt iordningsställt databas. Torrentfiler 

som var särskilt ägnade för att användas som hjälpmedel vid olaglig fildelning. 

 

Fredrik Neij invände mot att TPB är olaglig. Enligt Neij har TPB aldrig tagit del av 

något upphovsrättsligt skyddat material. Enligt honom har användarna ansvar för de 

filer som de delar på TPB.
50

 Vilket står också i TPB:s användandepolicy. Både Neij och 

Carl Lundström tog upp att det inte är ett brott att tillhandahålla en fildelningstjänst 

eftersom en fildelningstjänst kan användas för både lagliga och olagliga syften.
51

 Dock 

skrev Lundström i en e-post till en jurist i mars år 2005 att TPB var till för 

piratkopiering.
52

    

Ett flertal multinationella skiv- och filmbolag stod som målsägande i Piratebay-målet.  

 

Bolagen bestod av sex svenska skivbolag;   

 

 Sony Music Entertainment AB, 

 Universal Music AB, 

 Playground Music Scandinavia AB, 

 Bonnier Amigo Music Group AB, 

 EMI Music AB, 

 Warner Music AB, 

 

två nordiska filmbolag;   

 

 Yellow Bird Films AB, 

 Nordisk Film Valby A/S, 

 

och sex amerikanska filmbolag; 

 



 Warner Bros Entertainment Inc, 

 Columbia Pictures Industries, 

 Twentieth Century Fox Film Corporation, 

 Mars Media Meteiligungs GmbH & Co Film Productions, 

 Blizzard Entertainment Inc och 

 Activision Publishing Inc
53

 

Enligt BrB 23 kap. 4 § ''ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan 

som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag 

eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet''. 

 

Av Skadeståndslag (1972:207) (SkL) 1 kap. 2 § framgår det att med ren 

förmögenhetsskada menas en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med 

person- eller sakskada. Enligt SkL 2 kap. 2 § ska den som vållar en ren 

förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. 

 

Den 17 april år 2009 meddelade Stockholms tingsrätt fällande dom mot de fyra åtalade, 

Fredrik Neij, Gottfrid Swartholm Warg, Peter Sunde Kolmisoppi och Carl Lundström. 

De fyra männen fälldes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen enligt URL 1, 2, 

46, 53 och 57 §§ samt enligt Brottsbalk (1962:700) (BrB) 23 kap. 4 §.
54

 Tingsrätten 

fann att de fyra männen uppsåtligen, tillsammans och i samförstånd gjort det möjligt för 

Internetanvändare att strida mot upphovsrättslagen. 

 

 

Alla fyra dömdes till ett års fängelse samt att solidariskt betala skadestånd och 

ersättning för rättegångskostnader samt ränta enligt Räntelag (1975:635) 6 § till de 14 

målsägandebolagen.
56

  

 

 

De svenska skivbolagen yrkade ett skadeståndsbelopp på sammanlagt 2 118 071 euro, 

de nordiska filbolagen yrkade ett skadeståndsbelopp på sammanlagt 6 750 000 kr och de 

amerikanska filmbolagen yrkade ett skadeståndsbelopp på sammanlagt  

93 050 080 kr.
57

 

 



De tilltalade invände mot att målsägandebolagen lidit ekonomisk skada på grund av 

TPB. Vidare invände de mot att de som medhjälpare ska hållas ansvariga för hela 

skadan.
59

 

 

 

 

Tingsrätten bedömde den skäliga ersättningen för utnyttjandet av rättigheterna enligt 

målsägandebolagens redovisade principer. Ersättningarna för de två nordiska 

filmbolagen bestämdes till det yrkade beloppet medan de övriga bolagens ersättningar 

sattes lägre. För att beräkna den skäliga ersättningen multiplicerades antalet 

nedladdningar med det genomsnittliga priset för en legal nedladdning. Det vill säga om 

verket hade laddats ned via en betaltjänst.
61

  

 

Ersättningen för andra förluster uppskattades av tingsrätten till hälften av den skäliga 

ersättningen.
63

 Skadeståndsbeloppen bestämdes av tingsrätten för de sex svenska 



skivbolagen till 457 170 euro, för de två nordiska filmbolagen till 3 375 000 kr samt för 

de sex amerikanska filmbolagen till 23 796 000 kr.
64

 

 

 

Efter tingsrättens dom överklagade de åtalade till hovrätten. De tilltalade yrkade att de 

skulle befrias från både åtal och skadestånd. De nordiska filmbolagen, de svenska 

filmbolagen och de amerikanska filmbolagen yrkade att de tilltalade solidariskt ska 

betala skadestånd såsom bolagen yrkat i tingsrätten.
65

 Hovrättens dom i målet 

meddelades den 26 november år 2010.  

 

Den första frågan som hovrätten behandlade var om huvudbrotten skett i Sverige. Enligt 

BrB 2 kap. 1 § ska domstolen döma efter svensk lag om brottet skett i Sverige 

(territorialitetsprincipen). Åklagaren framhöll att brotten skett i Sverige eftersom TPB:s 

effekter vittnats i Sverige. Målsägandena anförde att omkring en tredje del av TPB:s 

användare är svenskar. Carl Lundström anförde att det inte är tillräckligt att det kan 

antas att brottet begåtts i Sverige. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden (e-handelsdirektivet) och Lag (2002:562) om 

elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen) 5 § ''ska 

svensk rätt gälla för de informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av 

tjänsteleverantörer med Sverige som etableringsstat'' (ursprungslandsprincipen). Men 

enligt e-handelslagen 6 § p.7 ska 5 § inte tillämpas på upphovsrätt. ''Med hänsyn till det 

uttryckliga undantaget kan det inte komma i fråga att utifrån en analog tillämpning av 

e-handelslagen låta ursprungslandsprincipen få genomslag också i fråga om den 

rättsliga lokaliseringen av upphovsrättsliga förfoganden''. Men enligt hovrätten skulle 

svensk rätt tillämpas i målet eftersom TPB:s servrar var placerade i Sverige.
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Enligt hovrätten har TPB gjort det möjligt för allmänheten att ta del av verk som 

skyddas av upphovsrättslagen. Torrentfiler har varit tillgängliga på Internetsidan. 

Torrentfiler som allmänheten kunnat fildela genom ett BitTorrrent-program. Enligt 

URL 2 § 3 st. har upphovsrättsliga verk gjorts tillgängliga för allmänheten genom TPB.  

Ingen av målsägandebolagen har lämnat sitt samtyckte för detta. Alltså har 

tillgängliggörandet skett olovligen.
68

  

 

 



Enligt BrB 23 kap. 4 § så kan den som kommit med råd eller dåd dömas för medhjälp. 

''Varje medverkande ska dömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom 

till last''.  

 

Hovrätten delade tingsrättens bedömning om att TPB är en tjänstleverantör enligt e-

handelslagen 2 §. ''Av 19 § e-handelslagen framgår att en tjänsteleverantör ansvarar 

för brott som avser innehållet i överförd eller lagrad information endast om brottet har 

begåtts uppsåtligen''. Men enligt hovrätten behöver en medhjälpare inte ha någon 

närmare kunskap om hur brottet skett i detalj för att dömas. Eftersom det är utrett att de 

tilltalade känt till de omständigheter som utgör rekvisiten för upphovsrättsintrång, fann 

hovrätten att de tilltalade därmed haft uppsåt som omfattat medverkansgärningarna. För 

att undgå medverkansansvar hade de tilltalade kunnat stänga av TPB:s tjänst eller så 

hade de kunnat se till att den olagliga överföringen av verk upphörde på TPB. Svea 

hovrätt dömde alltså de tre tilltalade för medhjälp till brott mot upprättslagen.  

 

I sin deldom sänkte Svea hovrätt fängelsestraffen för Fredrik Neij, Peter Sunde 

Kolmisoppi och Carl Lundström. I stället för ett års fängelse fick Fredrik Neij tio 

månader, Peter Sunde Kolmispoppi åtta månader och Carl Lundström fyra månader.  

Däremot höjde hovrätten skadeståndsbeloppen till de 14 målsägandebolagen.
69

 Det 

högsta skadeståndsbeloppet i tingsrättens dom var 10 822 500 kr till Twentieth Century 

Fox Film Corporation.
70

 Hovrätten ökade summan till 15 000 000 kr. Hovrätten 

upphävde även tingsrättens beslut om ersättning för rättegångskostnader för de två 

nordiska filmbolagen Yellow Bird Films AB och Nordisk Film Valby A/S. Hovrätten 

ansåg att en bestämd summa skulle betalas till de två bolagen.
71

 

Den 1 februari år 2012 avslog Högsta domstolen ansökan om prövningstillstånd i Pirate 

Bay-målet.
72

 Högsta domstolen avslog också Fredrik Neijs och Carl Lundströms 

begäran om att inhämta ett förhandsavgörande avseende artiklarna 12-14 i e-

handelsdirektivet från EU-domstolen.
73  

 



Enligt Högsta domstolen fanns det inget tvivel beträffande tolkningen av artiklarna i e-

handelsdirektivet och därför ansåg Högsta domstolen att ett inhämtande av ett 

förhandsavgörande skulle ha varit onödigt. Angående prövningstillståndet så ansåg inte 

Högsta domstolen att det fanns skäl för att meddela prövningstillstånd.
75

  

Enligt RB 54 kap. 9 § så krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva 

hovrättens dom. Enligt RB 54 kap. 10 § får prövningstillstånd meddelas endast om ''1. 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta 

domstolen eller 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns 

grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten 

uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag''. Högsta domstolen fann 

tydligen inget prejudikatsintresse i målet och inte heller något anmärkningsvärt 

förbiseende eller misstag.  

 

Enligt artikel 12 i e-handelsdirektivet ska medlemsstaterna ''se till att en 

tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av 

överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, 

eller tillhandahållande av till gång till ett kommunikationsnät, inte skall vara ansvarig 

för den överförda informationen''. Detta förutsätter att tjänstleverantören inte initierat 

överföringen, inte valt ut mottagaren och inte valt eller ändrat den överförda 

informationen.  

Enligt artikel 13 ska medlemsstaterna ''se till att en tjänsteleverantör som levererar en 

informationssamhällets tjänst bestående av överföring av information som 

tillhandahållits av tjänstemottagaren på ett kommunikationsnät inte skall vara ansvarig 

för den automatiska, mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt 

rum enbart för att effektivisera vidare överföring av informationen till andra 

tjänstemottagare på deras begäran''. Detta förutsätter att tjänsteleverantören inte ändrar 

informationen, att tjänstleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen, 

att tjänstleverantören följer regler för uppdatering av informationen, att 

tjänstleverantören inte ingriper i den lagliga användningen och att tjänstleverantören 

handlar utan dröjsmål för att avlägsna sådan information som en domstol eller 

myndighet har bestämt ska avlägsnas.  

Enligt artikel 14 ska medlemsstaterna ''se till att en tjänsteleverantör som levererar 

någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som 

tillhandahållits av tjänstemottagaren inte skall vara ansvarig för information som 

lagrats på begäran av en tjänstemottagare av tjänsten''. Detta förutsätter att 

tjänstleverantören inte hade kännedom om olaglig verksamhet eller att 

tjänstleverantören så snart han eller hon fått kännedom om den olagliga verksamheten 

handlat utan dröjsmål för att avlägsna den olagliga informationen. 



Efter tingsrättens dom framförde Carl Lundström i sitt överklagande till hovrätten 

jävsinvändningar mot hovrättslagmannen Kristina Boutz och hovrättsrådet Ulrika 

Ihrfelt. Hovrätten ogillade detta. Carl Lundström överklagade därefter till Högsta 

domstolen.
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Kristina Boutz och Ulrika Ihrfelt anklagades för jäv därför att Boutz var medlem i 

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) och Ihrfelt varit medlem i 

Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) och haft andra immaterialrättsliga 

engagemang.
77

 Eftersom jävsfrågan delvis gällde den speciella situationen vid olaglig 

fildelning kan det vara anledning att nämna något om hur den bedömdes. 

 

Enligt SFIR:s stadgar vill SFIR och dess medlemmar bidra till en ändamålsenlig och 

enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på det immaterialrättsliga 

området. Föreningen vill också ''främja intresset för och kunskapen om 

immaterialrätt''.
78

 Enligt SFU:s stadgar ska SFU och dess medlemmar, genom föredrag, 

diskussioner och publikationsverksamhet, ''främja kunskapen om upphovsrätten och 

bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling''.
79

 Carl Lundströms advokat Per E 

Samuelsson har uttryckt att det är olämplig att i hovrätten ha domare som är eller har 

varit medlemmar i organisationer såsom SFU och SFIR. Då det är organisationer som 

på det rättspolitiska planet står upphovsrättsindustrin nära.
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Enligt Högsta domstolen är en domare partisk om han eller hon låter sin partställning 

påverka utgången i målet. Om domaren är beredd att döma oavsett sin partställning är 

domaren inte partisk.
81

 Frågan om jäviga domare behandlas i RB 4 kap. 13 §. Enligt 

artikel 6 i Europakonventionen ska den som anklagas för ett brott dömas inför en 

oavhängig domstol. ''Med //...//  oavhängighet förstås att domaren inte får ha sådana 

bindningar, eller sådan nytta eller sådant obehag av en viss utgång i målet, att det 

påverkar domarens ställningstagande''.
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 Enligt RB 4 kap. 13 § 10 p. räcker det inte att 

domaren är opartisk. ''Det får inte heller föreligga någon särskild omständighet som är 

ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet och oberoende''.
83

Högsta domstolen avslog överklagandet den 12 maj år 2010.
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 Därefter kunde Svea 

hovrätt återuppta förberedelserna inför förhandlingarna. Överklagandet avslogs för att 

det inte fanns något tvivel om Kristina Boutz eller Ulrika Ihrfels opartiskhet eller 



oberoende i målet.
85

 Enligt Högsta domstolen är inte en domare partiskt bara för att 

domaren har egna åsikter om en rättsfråga.
86

 

Det finns idag över en miljon svenskar som fildelar olagligt varje dag. I allmänheten 

pratar folk öppet om olaglig fildelning. Syftet med fildelning är i sig god. Fildelning 

finns där för oss för att sprida vidare verk så att andra också kan njuta av verken. Men 

det borde kännas moraliskt fel att sprida vidare ett verk utan skaparens tillåtelse.  

 

Att olagligt ladda ned ett upphovsrättsligt skyddat verk verkar vara det naturligaste 

sättet att få tag på en film till filmkvällen. Men egentligen handlar det om lathet. När 

WII frågade fildelarna varför de använder sig av fildelning svarade majoriteten att de 

fildelar för att det är enkelt. För att olaglig fildelning både är enkelt och gratis är det 

också praktiskt.  

 

Den 17 april år 2009 dömde Stockholms tingsrätt Fredrik Neij, Gottfrid Swartholm 

Warg, Peter Sunde Kolmisoppi och Carl Lundström skyldiga för medhjälp till brott mot 

upphovsrättslagen. Då de fyra männen uppsåtligen gjort det möjligt för 

Internetanvändare att strida mot upphovsrättslagen. Jag anser att domen var rättvis. 

Bland annat hade Carl Lundström erkänt till en jurist att TPB var till för piratkopiering.  

 

Det jag tyckte var konstigt var hur jävsfrågan behandlades. Högsta domstolen ansåg att 

det inte fanns något tvivel om Kristina Boutz eller Ulrika Ihrfelts opartiskhet eller 

oberoende i målet. Vidare menade Högsta domstolen att en domare ofta inför 

rättegången har egna åsikter om den aktuella rättsfrågan. Men var går gränsen?  

 

Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats var att undersöka varför Piratebay-målet 

inte fick prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Andra syften var att undersöka 

fildelning och dess användande samt att undersöka den svenska upphovsrätten. Jag 

valde att göra en analys av Piratebay-målet för att undersöka det största målet i sitt slag. 

 

Den 1 februari år 2012 avslog Högsta domstolen ansökan om prövningstillstånd i Pirate 

Bay-målet. Högsta domstolen ansåg sig inte behöva pröva Piratebay-målet. Domstolen 

fann inga grova förbiseenden eller grova misstag att ta hänsyn till och framförallt fanns 

det inget prejudikatintresse. Många har emellertid funnit beslutet överraskande, särskilt 

att inte målet skulle ha principiellt intresse. Piratebay-målet var ändå det första målet i 

sitt slag som var uppe i Högsta domstolen.  

 

Efter att ha meddelat sitt avslag anklagades Högsta domstolen för att ha sopat 

problemen under mattan.
87

 Jag tror att det för många var svårt att förstå vad som låg 



bakom beslutet. Jag tror att lagstiftningen kring olaglig fildelning befinner sig 

fortfarande i en utvecklingsfas. Därför tycker jag att det hade varit intressant om målet 

hade tagits upp i Högsta domstolen då TPB är världens kändaste BitTorrent-tracker.  

I slutändan tror jag att Högsta domstolen inte tog upp målet för att det helt enkelt inte 

fanns något intresse att pröva målet på nytt. Målet var klarlagt. Genom att bekräfta 

hovrättens ställningstaganden bekräftade Högsta domstolen att sådana verksamheter 

såsom TPB är olagliga.  
  








