
2010:194 

C - U P P S A T S

Fildelning och upphovsrätt

 Johan Enbom

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Rättsvetenskap 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2010:194  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/194--SE



ABSTRACT 
 
 
 
Title:  File sharing  and copyright 
 
Course:  J0024N - Degree thesis in legal science (candidate), 15hp 
 
University: Luleå University Of Technology 
 
Institution: The Institution for industrial economy and social science 
 
Tutor:  Bertil Bengtsson 
 
Examiner: Eva Westerlund  
 
Language: Swedish 
 
Date:  2010-06-20 
 
Author:  Johan Enbom 
 
 
 
Making copyright protected material available on the Internet without the consent 
of the copyright owner is a large and widespread problem today. Through the 
Internet and technologies which are applied as the file-sharing has evolved in the 
past and thus resulted in more and more individuals file sharing illegally. This 
thesis deals with the different techniques used for file sharing, legal applications, 
the burden of proof and identification of the responsible entity and legal sanctions. 
The aim has been to further investigate the implementation of the directive IPRED 
in the Swedish law and investigate whether this regulation has been primarily a 
restorative or preventive effect on illegal file sharing.  The final result of the thesis 
is mainly based on studies of the legal issues relating to identification of the 
responsible entity and the evidence and the sanctions, which ultimately showed 
that the implementation of the Directive IPRED in the Swedish copyright law has 
mainly led to a preventive rather than a restorative result. 
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Tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddat material på Internet som sker utan 
samtycke från upphovsrättsinnehavaren utgör i dagsläget en relativt stor och 
utbredd problematik, främst  genom att Internet och teknikerna vilka tillämpas vid 
fildelning på senaste tiden har utvecklats och därmed resulterat i att fler och fler 
individer fildelar illegalt. Denna uppsats behandlar de olika teknikerna som 
används vid fildelning, juridiska tillämpningsområden, bevisbörda och 
identifiering av ansvarssubjekt samt rättsliga sanktioner. Syftet har vidare varit att 
utreda implementeringen av IPRED direktivet i den svenska rätten samt utreda 
huruvida denna reglering främst har haft en reparativ eller preventiv verkan på 
den illegala fildelningen. Uppsatsens slutliga resultat bygger främst på studier av 
den juridiska problematiken gällande identifiering av ansvarssubjekt samt 
bevisning och sanktioner, vilket i slutändan påvisade att implementeringen av 
IPRED direktivet i den svenska upphovsrätten hittills främst har lett till ett 
preventivt resultat snarare än ett reparativt.  
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Med begreppet illegal fildelning avses ett tillgängliggörande av material via 
Internet mellan datorer i ett sammanhängande nätverk, där det genom olika 
former av fildelningstekniker sprids upphovsrättsligt skyddat material utan 
upphovsrättsinnehavarens samtyckte.1 Enligt de regleringar som stadgas i Lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) är det ej 
tillåtet att varken kopiera eller tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material 
utan samtycke från upphovsrättsinnehavaren.2 
 
Fildelning och upphovsrättsbrott i allmänhet är en problematik som har trappats 
upp i takt med teknikens ständiga och intensiva utveckling. I samband med att 
Internet och tekniken runt i kring denna utvecklats har detta i sin tur medfört att 
fildelning i dag är ett mycket stort problem för upphovsrättsinnehavaren och 
övriga aktörer på marknaden. Internet och dess kapacitet har sedan sin uppkomst 
på 90-talet utvecklats i mycket rask takt, nedladdningshastigheten har ökat och 
tillgängliggörande och nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material har 
därmed blivit en vardag för många Internetanvändare. 
 
De olika nedladdningstekniker som används vid fildelning har alla olika tekniska 
aspekter och därmed olika innebörd för upphovsrätten. Den fildelningsteknik som 
är mest omfattande och som fått mest uppmärksamhet de senaste åren kallas för 
BitTorrent och bygger på den s.k. Peer-to-peer (P2P) tekniken. Denna teknik gör 
det möjligt att snabbt sprida stora filer utan att belasta någon enskild dator vilket 
gör det svårt för en myndighet att avgöra varifrån materialet tillhandahålls. Just 
detta anses av många fildelare vara till stor fördel då tillgängliggörandet och 
nedladdning i de flesta fall sker utan upphovsmannens tillstånd.3 
 
Implementeringen av IPRED (Intellectual Property Enforcement Directive 
(2004/48/EG) i det svenska rättsystemet har huvudsakligen lett till att en 
upphovsrättsinnehavare med hjälp av sanktionsdirektivet och yrkande på 
informationsföreläggande, har rätt att vid misstanke om kränkning av dennes 
upphovsrättsliga rättigheter begära ut information gällande en individ som 
misstänks ha laddat ned eller tillgängliggjort upphovsrättligt skyddat material som 
avses enligt Upphovsrättslagen.4 
 
Bevisproblematiken kring fildelning och upphovsrättsbrott kan många gånger vara 
komplicerad och ytterst invecklad då det krävs omfattande krav från 
upphovsrättsinnehavarens sida. Exempel på dessa problem kan bl.a. utgöras av 

                                                        
1 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 335  
2 Prop. 2004/05:110 - Upphovsrätten i informationssamhället (2001/29/EG) s. 259 
3 Fildelning - http://sv.wikipedia.org/wiki/Fildelning 
4 Prop. 2004/05:110 -  Upphovsrätten i informationssamhället (2001/29/EG)  s. 43 



FILDELNING OCH UPPHOVSRÄTT 
 
 
 

 
 

2 

identifiering av ett ansvarssubjekt i ett hushåll där fler än en person har tillgång till 
en och samma dator, huruvida en upphovsrättsinnehavare skall ersättas för 
utebliven försäljning samt ifall skadeståndet som aktualiseras vid intrång i 
upphovsrätten främst har en preventiv eller ett reparativt syfte . Allt detta och 
mycket mer kommer att behandlas i denna uppsats gällande fildelning och 
upphovsrätt. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats i rättsvetenskap är att redogöra för begreppen fildelning 
och upphovsrätt ur ett juridiskt perspektiv, att undersöka IPRED direktivets effekt 
och implementering i den svenska rätten, bevis och sanktionsregleringarna 
avseende fildelning samt att belysa huruvida implementeringen av IPRED 
direktivet i den svenska rätten huvudsakligen har ett preventivt eller ett reparativt 
syfte.  
 
För att läsaren lättare skall kunna förstå och ta till sig den juridiska problematiken 
kring detta område kommer fildelning även att behandlas ur ett tekniskt 
perspektiv för att få en förståelse för detta i samband med att rättsliga aspekter 
skall kunna iakttas. 
 
 
1.3 Frågeställningar 
 

• Vad innebär begreppet fildelning och hur går det till? 
• Vilka typer av fildelning finns och hur skiljer sig den juridiska 

problematiken beroende på vilken teknik som använts vid fildelning? 
• Finns det organisationer på området som är för- respektive emot fildelning? 
• På vilket sätt blir URL tillämplig på fildelningsfall? 
• Vad innebär IPRED direktivet och hur har detta implementerats i den 

svenska rätten? 
• Vilken effekt har IPRED direktivet på fildelningsproblematiken? 
• Hur sker en identifiering av ett ansvarssubjekt avseende fildelning? 
• Bör ersättning för avsättningsförlust utgå till en upphovsrättsinnehavare 

och utifrån vilka kriterier? 
• Har IPRED direktivet främst haft ett preventivt eller reparativt resultat på 

fildelningsproblematiken? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen skall begränsas till fildelning och dess upphovsrättliga problematik i 
Sverige. Vissa aspekter avseende de EG-rättsliga regleringar som implementerats i 
den svenska rätten skall belysas, dock endast i den mån dessa tillämpas i den 
svenska rätten. 
 
 
1.5 Metod 
 
Denna uppsats kommer främst att baseras på studier av rättsligt relevanta artiklar 
och lagstiftning på området. Gällande information avseende de tekniska 
aspekterna runt i kring fildelningsbegreppet och de olika fildelningsmetoderna 
som används kommer denna information att inhämtas från övriga oberoende 
källor. 
 
 
1.6 Disposition 
 
Bortsett från detta  första inledande kapitel har denna uppsats delats in några 
huvudavsnitt vilka skall behandla fildelning och dess upphovsrättsliga 
problematik. Den andra delen innefattar en kortfattad och grundläggande praktisk 
förklaring av fenomenet fildelning ur ett tekniskt perspektiv, med inslag av viss 
grundläggande juridik. Syftet med detta är att upplysa läsaren med information 
avseende fildelning vilken är relevant för att kunna begripa den rättsliga 
tillämpligheten. 
 
I det tredje kapitlet behandlas juridiken, och då främst Lag (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt IPRED direktivet (Intellectual 
property enforcement directive, 2004/48/EG). Läsaren kommer här att få en 
bredare inblick i hur den svenska upphovsrätten är utformad samt hur IPRED 
direktivet har implementerats i den svenska lagstiftningen. 
 
Det fjärde kapitlet kombinerar dessa två begrepp, d.v.s. fildelningen och 
upphovsrätten mer ingående i de olika typfall som ofta aktualiseras i dessa 
sammanhang. Detta kapitel belyser allt ifrån bevisning och identifiering av ett 
ansvarssubjekt till hur den sanktionsrättsliga juridiken tillämpas i samband med 
illegal fildelning. Slutligen skall uppsatsen summeras och diskuteras i det femte 
kapitlet. Det kommer här att föras en diskussion gällande bl.a. huruvida IPRED 
direktivet har medfört förbättringar respektive försämringar i fall som avser 
upphovsrättsbrott vilka skett genom fildelning, samt även direktivets preventiva 
respektive reparativa effekt i gällande rättsläge. 
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2. FILDELNING 
 
Med begreppet fildelning avses som tidigare är nämnt ett tillgängliggörande av 
material på en dator för kopiering till andra datorer i ett sammanhängande 
nätverk, där det vanligtvis förekommer någon form av fildelningsprogram för att 
koppla samman datorerna i fråga.5 Enligt regleringarna i URL 2 § är det ej tillåtet 
att varken kopiera eller tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material. Detta 
gäller även nedladdning för privat bruk enligt URL 12 §. Upphovsmannens rätt 
åsidosätts redan vid nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material, eftersom 
det vid ett sådant tillfälle handlar om både en kopiering samt ett tillgängliggörande 
av materialet i fråga.6 
 
Fildelningen som kommer att behandlas i denna uppsats avser illegal spridning av 
upphovsrättsligt skyddade verk, vilka har tillgängliggjorts eller laddats ned i strid 
mot regleringarna i URL. Det skall nedan redogöras för de mest aktuella 
fildelningsteknikerna och applikationerna som används vid fildelning samt dess 
inverkan på gällande lagstiftning. 
 
 
2.1 Fildelningsteknikens utveckling 
 
Ett flertal olika program och tekniker har utvecklats för fildelning. Det första i sitt 
slag var Napster som utvecklades av företaget med samma namn. Napsters teknik 
byggde främst på att användare anslöt sig till en central server vilken Napster i sin 
tur svarade för. Detta medförde att samtliga användare inom Napsters nätverk 
genom att dela med sig av material vidare hade möjlighet att på samma sätt ta del 
av andra användares material. Denna nerladdningsteknik var dock begränsat till 
musik, d.v.s. främst mp3-filer. Efter en rättslig prövning år 2001 stängdes Napsters 
centrala server och företaget är i dagsläget ej verksamt.7 
 
Efterföljaren till denna nerladdningstyp bygger på den s.k. Peer-to-peer tekniken 
(P2P). Denna teknik innebär kort att de kommunicerande datorerna inom ett 
nätverk är jämbördiga och därmed ej beroende av en central server för att kunna 
tillämpas. Detta är vidare den mest förekommande form utav nedladdning som 
används i dagsläget.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 335  
6 Prop. 2004/05:110 - Upphovsrätten i informationssamhället (2001/29/EG) s. 120 
7 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 335 
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2.2 Olika typer av fildelning 
 
Fildelning i form av överföringar via Internet kan ske på många olika sätt. 
Skillnaden mellan de olika tekniker som används särskiljs främst genom dess 
beroende av övriga funktioner och hjälpmedel så som sökmotorer,  
lösenordsskyddade medlemssidor för fildelning m.m. Det skall nedan redogöras 
för de olika nedladdningsteknikerna ur en mer tekniskt perspektiv. 
 
 
2.2.1 FTP och HTTP 
 
FTP (File Transfer Protocol) och HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nedladdning 
är den vanligast förekommande nedladdningstekniken som finns och tillämpas 
både lagligt och illegalt. Alla individer som använder Internet har någon gång 
kommit i kontakt med denna typ av nedladdning då den används av de flesta 
företag vilka tillhandahåller material i form av t.ex. broschyrer, reklam och dylikt. 
Denna teknik används dock sällan för att tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade 
verk eftersom det i regel sker i okrypterad form. Detta leder i sin tur till att denna 
typ av tillgängliggörande ej är ett speciellt säkert alternativ för illegal verksamhet.8 
 
 
2.2.2 DC++ 
 
Den första stora fildelningstekniken som bygger på den så kallade P2P-tekniken är 
programmet Direct Connect.  Denna teknik innebär att istället för en central server 
som kontrollerar all data finns det flera servrar, eller s.k. ”hubbar” som agerar 
fristående från varandra. Användare som är anslutna till samma server har genom 
detta tillgång till varandras filer.9 Den aktuella filöverföringen sker dock inte 
genom den gemensamma servern, utan istället direkt mellan de olika datorerna i 
fråga. För att en användare skall kunna använda sig av denna fildelningsteknik 
krävs det att denne delar med sig  av innehållet på sin egen hårddisk i utbyte mot 
att få ta del av andra individers material.10 
 
 
2.2.3 BitTorrent 
 
Vid fildelning i dagsläget används främst programmet och protokollet BitTorrent. 
Denna teknik innebär en samling regler och protokoll för  hur kommunikationen 
mellan två eller flera enheter skall gå till. BitTorrent bygger främst på en utvecklad 
teknik av P2P, vilket innebär att mjukvaran som används delar upp en digital fil i 
många små delar istället för en stor. Dessa olika komponenter delas i sin tur upp 
och kan sedan laddas hem från alla som har just den komponenten. Detta leder 
vidare till att en film kan bestå av flera hundra komponenter som tillhandahålls av 

                                                        
8 FTP -  http://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 
9 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 335 
10 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 336 ff. 
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När en användare har laddat hem en viss mängd av en fil till sin hårddisk börjar
denne automatiskt dela med sig av 
överförs därmed till övriga nerladd
trackern" har som uppgift att sammankoppla
användare som laddar hem samma material
en sådan server i Sverige. 
 
Nedan följer två illustrationer vilka påvisar ski
nedladdning och Peer-to-peer (P2P) nedladdning:
 
  

       FTP 
  
 

 
(Figur 1)12 

 
 
2.3 Organisationer för
 
 
2.3.1 Piratbyrån 
 
Piratbyrån är en organisation som bildades 
upphovsmännen och övriga medaktörer erkä
intrång i deras upphovsrättsliga
                                                       
11 DS 2007:29 - Musik och film på internet 
12 Piratbyrån – http://www.piratbyran.org
13 Piratbyrån – http://www.piratbyran.org
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flera hundra källor samtidigt. Filmen är dock ej komplett och kan ej nyttjas förrän 
finns tillgängliga på användares hårddisk. 

När en användare har laddat hem en viss mängd av en fil till sin hårddisk börjar
denne automatiskt dela med sig av den tillgängliga data som är nedladdad och 

s därmed till övriga nerladdare. Den server som finns, d.v.s.
har som uppgift att sammankoppla och automatiskt koordinera alla

em samma material. The Pirate Bay är ett känt exempel på 
en sådan server i Sverige. 11 

Nedan följer två illustrationer vilka påvisar skillnaden mellan vanligt ftp 
peer (P2P) nedladdning: 

                Peer-to-peer (P2P) 

                     (Figur 2)13

.3 Organisationer för och emot fildelning 

Piratbyrån är en organisation som bildades 2003 i samband med att 
nen och övriga medaktörer erkänts ett starkare skydd avseende 

intrång i deras upphovsrättsliga rättigheter. Organisationens huvudsakliga syfte är 
                

Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 336 
http://www.piratbyran.org 
http://www.piratbyran.org 

ej nyttjas förrän 

När en användare har laddat hem en viss mängd av en fil till sin hårddisk börjar 
den tillgängliga data som är nedladdad och 

are. Den server som finns, d.v.s. "BitTorrent 
och automatiskt koordinera alla 

. The Pirate Bay är ett känt exempel på 

an vanligt ftp 

 

 

13 

2003 i samband med att 
nts ett starkare skydd avseende 

dsakliga syfte är 
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att ge stöd för individer vilka är emot gällande uppfattning om upphovsrätt och 
liknande rättigheter, samt vidare anser att kultur och informationsflödet skall 
innefatta fri förfoganderätt. Med detta avses främst att upphovsrättsligt skyddade 
verk skall via Internet fritt kunna spridas utan någon form utav rättsliga 
sanktioner eller regleringar. Syftet med föreningen är även att skapa en debatt på 
området gällande upphovsrätt och annan immateriell rätt. Föreningen anser även 
att det i takt med tekniken och då framförallt Internets utveckling har bidragits till 
möjligheter att ge den enskilde individen tillgång till digital information, vilken ej 
skall hämmas av upphovsrättsliga regleringar eller annan immateriell lagstiftning. 
Den mest kända BitTorrent trackern The Pirate Bay startades av Piratbyrån i 
samband med dess uppkomst men är idag en fristående aktör.14 
 
 

”Piratbyrån är inte en organisation, åtminstone inte i första hand. Först och främst 

är Piratbyrån, allt sedan starten 2003, en pågående konversation. Vi reflekterar 
kring kopiering, informationsinfrastruktur och digital kultur, såväl inom gruppen, 

utifrån de olika erfarenheter och kompetenser vi har, som i våra dagliga möten med 

andra människor.”15 

 
 
2.3.2 Antipiratbyrån 
 
Den svenska Antipiratbyrån bildades år 2001 av tre olika ledande aktörer på 
området. Bland dessa ingår bl.a. Sveriges Branschförening MDTS, Filmägarnas 
kontrollbyrå samt Sveriges Videodistrubitörers Förening. Dessa föreningar 
representerar i sin tur ungefär 30 övriga medlemsbolag. Dessa bolag är främst 
ledande aktörer inom spel och filmindustrin i Sverige. Antipiratbyråns 
huvudsakliga mål är att främja och värna om dess medlemmars upphovsrättsliga 
rättigheter, och då främst gällande fildelning och andra upphovsrättsbrott. 
Antipiratbyrån sköter vidare kontakten och fungerar som en form utav gemensamt 
språkrör för dess medlemmar gällande upphovsrättsliga frågor gentemot 
myndigheter och allmänheten. Organisationen företräder även i vissa fall sina 
medlemmar vid processrättsliga ärenden avseende upphovsrättsliga intrång.16 
 
 

” Antipiratbyråns mål är att medlemsbolagen inom film och datorspelbranscherna 
ska få verka under normala marknadsekonomiska förutsättningar som vilka andra 

branscher som helst. Den som skapar en attraktiv film eller datorspel ska belönas, 
detta inte bara gynnar utan är i själva verket ett villkor för denna form av kultur”17 

 
 

                                                        
14 Antipiratbyrån - http://sv.wikipedia.org/wiki/Piratbyrån 
15 Piratbyrån – http://www.piratbyran.org 
16 Antipiratbyrån – http://www.antipiratbyran.com 
17 Antipiratbyrån – http://www.antipiratbyran.com 
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3. UPPHOVSRÄTTSLIG LAGSTIFTNING 
 
I den svenska rätten regleras upphovsrätten som tidigare är stadgat i Lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Denna lag 
härstammar från en rad olika internationella konventioner vilka är gällande på 
området. Dess huvudsakliga syfte är att anpassa upphovsrättslagen till den 
utveckling som skett avseende fildelning. År 2005 implementerades direktiv 
2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället (Infosoc direktivet) i Sverige. Direktivets 
huvudsakliga syfte är att frambringa fildelningsbegreppet som ett olagligt 
fenomen. Detta löste dock ej den stora problematiken gällande att uppnå effektiva 
sanktioner mot intrång i upphovsrättsligt skyddade verk över Internet. Främst 
gällande svårigheterna kring bevisning och identifiering av ett ansvarssubjekt. 
Som förbättring och försök att lösa denna problematik antogs slutligen IPRED 
direktivet (Direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter), även kallat sanktionsdirektivet, och är idag tillämpligt för 
upphovsrättsinnehavare i kampen mot fildelare. Detta direktiv och dess 
implementering skall redogöras för mer omfattande nedan.18 
 
 
3.1 Upphovsrätten i Sverige 
 
URL är i Sverige den lagstiftning som främst syftar till att ge upphovsmannen en 
juridisk ensamrätt att förfoga över sina verk. Denna rätt består främst av ett antal 
huvudbestämmelser enligt URL 2 § 1st. Gällande rätten att framställa exemplar av 
ett upphovsrättsskyddat verk innebär som huvudregel att all kopiering eller 
spridning av denna är otillåten utan upphovsmannens tillstånd. Enligt URL 2 § 2st. 
behandlar exemplarrätten varje direkt eller indirekt kontra tillfällig eller 
permanent framställning av ett upphovsrättsskyddat verk och är helt oberoende 
av vilken form eller genom vilken metod detta sker. 
 
Att tillgängliggöra ett upphovsrättsligt skyddat verk för allmänheten utgör en 
annan del av förfoganderätten vilken främst består av att framföra och visa verket 
offentligt samt att sprida verket till allmänheten enligt URL 2 § 3st. Ett verk anses 
således överfört till allmänheten i och med det att verket i fråga tillgängliggörs från 
en annan plats än där allmänheten i annat fall hade haft möjlighet att ta del av det. 
Denna reglering omfattar även fall där enskilda själva kan avgöra under vilka 
förutsättningar de vill ta del av verket enligt URL 2 § 3 st. 1p. och avser särskilt 
tillgängliggörande av ett verk på Internet. Gällande ensamrätten att förfoga över 
sitt verk som nämnts ovan faller denna in under upphovsmannens ekonomiska 
rättigheter. Vidare har upphovsmannen utöver denna ekonomiska rättighet även 
en ideell rättighet vilken består av en käll- och namngivelserätt samt en 
respekträtt enligt URL 3 §.19 Upphovsrätten för ett visst verk uppstår redan vid 
dess tillkomst och är formlöst. Detta innebär med andra ord att registrering eller 
                                                        
18 Olsson, H. - Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, s. 411 ff. 
19 Olsson, H. - Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, s. 102 ff., 141 ff. 
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andra liknande åtgärder ej är nödvändiga för att upphovsrättsrekvisitet skall anses 
vara uppfyllt. Vidare gäller även att två verk vilka anses skapade helt oberoende av 
varandra innefattar lika rätt för upphovsmannen trots eventuella likheter. 
Ensamrätten kan således ej klassificeras som en prioritetsrätt.20 
 
För att ett verk skall erhålla skydd enligt URL uppställs vissa rekvisit som måste 
uppfyllas. Det krävs först och främst att en upphovsman, dvs. en fysisk person har 
skapat verket enligt URL 1 §. Med denna reglering avses att det skall vara fråga om 
en bestämd fysisk person och ej en juridisk person som är upphovsrättsinnehavare 
till verket.21 Av URL 1 § framgår även  att det finns många olika kategorier av verk 
som kan anses omfattas av upphovsrätten. Bland dessa är film, musik samt 
programvara sådana verk vilka är särskilt angivna exempel. För upphovsrättsligt 
skydd krävs vidare att verket i sig uppfyller vissa utformade krav på 
självständighet och originalitet, även kallat verkshöjd. Begreppet verkshöjd är ej 
som begrepp definierat i lagen. Det skall dock enligt juridisk doktrin uppfylla vissa 
krav på egenart och definieras vidare som resultatet av ett individuellt och andligt 
skapande.22 
 
Det upphovsrättsliga skyddet har vidare en preskriptionstid på 70 år efter en 
upphovsmans död eller i det fall det finns flera upphovsmän 70 år efter den sist 
avlidne enligt URL 43 §. 
 
 

3.2 EG-rätten och upphovsrätt 
 
Den svenska upphovsrättslagstiftningen är starkt influerad av de EG-rättsliga 
regleringar som finns på området, och den immaterialrättsliga tillämpningen inom 
juridiken har på senare tid varit i fokus. Det har ansetts viktigt att implementera 
EU:s konkurrenskraftiga direktiv internationellt. Detta bl.a. genom att 
tillhandahålla ett starkt rättighetsskydd för individer samt för att uppnå en 
förbättring av medlemsstaternas immaterialrättsliga lagstiftning. Detta främst i 
syfte att gynna transaktioner av varor och tjänster på den inre marknaden.23 
 
IPRED antogs i april 2004. Syftet med detta direktiv var främst att implementera 
ändringar i den svenska rätten avseende immateriella rättigheter, dvs. 
upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt i en såväl fysisk som i digital miljö. Det 
svenska genomförandet av IPRED direktivet trädde i kraft den 1 april 2009.24 De 
lagändringarna vilka implementerades i den svenska rätten genom IPRED 
direktivet innebär bland annat att en domstol genom ett s.k. 
informationsföreläggande kan fatta ett beslut om att en Internetleverantör ska vid 
förfrågan om detta ge upphovsrättsinnehavaren information om en eventuell 

                                                        
20 Levin, M - Lärobok i immaterialrätt, s. 68 f. 
21 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
22 Olsson, H. - Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, s. 66. 
23 Prop. 2004/05:110 - Upphovsrätten i informationssamhället (2001/29/EG) s. 43 ff. 
24 Regeringen - http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366 
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intrångsgörares elektroniska identitet på Internet, detta även kallat IP-nummer. 
Ett beslut om detta ska meddelas om rättighetshavaren presenterat tillräcklig 
bevisning enligt sannolika skäl om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den 
aktuella IP-adressen. Ett sådant utlämnande av informationen kan alltså bara ske 
när en domstol har beslutat om detta. Här krävs det att det är fråga om intrång av 
en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Domstolen i 
fråga skall alltså i och med detta göra en proportionalitetsbedömning och därmed 
väga upphovsrättsinnehavarens behov av den aktuella informationen mot övriga 
intressen, bland annat den enskildes integritetsskydd.25  
 
I de fall intrånget avser uppladdning av till exempel en film eller ett musikaliskt 
verk för allmänheten, exempelvis genom fildelning via Internet, anses detta utgöra 
stor skada för rättighetshavaren. Detsamma är fallet när det gäller omfattande 
nedladdning av upphovsrättsligt skyddade verk. I ett sådant fall kan 
rättighetshavaren erhålla dessa uppgifter genom att proportionalitetsrekvisitet 
anses vara uppfyllt. Den som har IP-adressen skall även informeras om 
utlämnandet efter viss tid. I de fildelningsfall där det endast är fråga om 
nedladdning av några få verk skall avvägningen i normalfallet leda till att 
integritetsintresset överväger. Detta leder i sin tur till att uppgifterna alltså ej skall 
lämnas ut.26  
 
Lagändringarna i sig ger inte upphovsrättinnehavaren några polisiära 
befogenheter, utan endast en praktisk möjlighet för att använda sig av de 
civilrättsliga bestämmelser som redan finns. Lagändringarna innebär inte heller att 
ansvarssubjektet blir ansvarig för illegal fildelning som någon annan gör sig 
skyldig till med hjälp av dennes Internetuppkoppling. Ansvarssubjektet kan dock 
uppmärksammas på vad som pågår och därmed ges en möjlighet att hindra 
fortsatt illegal verksamhet. Regleringarna kan vidare till skillnad från vad som 
annars brukar gälla i lagstiftning av detta slag endast tillämpas i fråga om intrång 
som har begåtts efter att lagändringarna trätt ikraft, dvs. efter den 1 april 2009.  
 
Om upphovsrättsinnehavaren processuellt vill gå vidare och få skadestånd utdömt 
måste denne väcka en skadeståndstalan gentemot ansvarssubjektet och i den 
rättegången bevisa att det är just denna individ som har orsakat honom ekonomisk 
skada genom intrång i dennes upphovsrättsliga rättligheter.27 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 Regeringen - http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366 
26 Regeringen - http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366 
27 Regeringen - http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366 
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4. FILDELNING OCH UPPHOVSRÄTT 
 
När det talas om fildelning är denna i sig inte olaglig. Det är dock ej tillåtet att i 
någon form tillgängligöra upphovsrättsligt skyddat material för allmänheten utan 
att ett samtycke från upphovsrättsinnehavaren finns. Detta avsnitt skall behandla 
fildelningsrekvisitet utifrån de rättsliga regleringar som aktualiseras i dagsläget.  
 
 
4.1 Upphovsrättens tillämpning på fildelning 
 
En klar majoritet av de verk som fildelas över Internet är ej av sådan karaktär att  
tillgängliggörandet av dessa har skett genom att samtyckesrekvisitet har uppfyllts. 
Resultatet av detta innebär att när fildelning sker begås intrång i upphovsmannens 
rättigheter. URL innehåller sanktioner av såväl civilrättslig som straffrättslig 
karaktär, vilka en rättighetsinnehavare kan tillämpa när någon gjort sig skyldig till 
intrång i dennes rättigheter. Dessa regleringar innefattar både regler avseende 
ansvar och ersättningsskyldighet.28 De sanktionsregler som tillkommit i samband 
med implementeringen av IPRED direktivet är framförallt regleringarna avseende 
informationsföreläggande  vilka kommer att behandlas mer utförligt nedan. 
 
 
4.1.1 Tillgängliggörande av upphovsrättsligt material 
 
Gällande begreppet tillgängliggörande för allmänheten anses alla individer som 
faktiskt eller potentiellt kan omfattas av tillgängliggörandet ingå i en sådan krets. 
Det skall med andra ord vara fråga om ett antal obestämda individer för att 
allmänhetsrekvisitet skall uppfyllas.  
 
I fall där Peer-to-peer nedladdning aktualiseras sker en s.k. exemplarframställning 
på användarens dator. Denna form av framställning anses vara tillåten enligt 
bestämmelserna i URL 12 § vilka avser rätten att kopiera material för privat bruk, 
dock endast i de fall detta har gjorts i samråd med upphovsrättsinnehavaren. 
Enligt URL 12 § 2st framgår vidare att en kopia som framställts för privat bruk ej 
under några omständigheter får användas för andra ändamål än just det privata 
bruket. Eftersom det i Peer-to-peer fallet framställs en kopia vid nedladdning i 
nätverket tillgängliggörs det upphovsrättsligt skyddade verket för allmänheten. 
Detta kan ej anses falla under regleringen ”framställd för privat bruk” och är 
därmed ej tillåten enligt bestämmelserna i URL 12 §.29 
 
De inskränkningar som omfattar den ensamrätt som upphovsrättsinnehavaren 
erhåller enligt URL gäller alltid oberoende av upphovsmannens samtycke. 
Tillfälliga exemplar får enligt URL framställas endast i de fall framställningen 
innebär en integrerande och väsentlig del i en teknisk process samt om 
exemplaren i fråga kan anses ha en underordnad betydelse i den slutgiltiga 
                                                        
28 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk - 7 kap 
29 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 338 
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processen. Det enda syftet med framställningen får vara att denna värnar om att 
möjliggöra överföring mellan tredjeparter via en mellanhand enligt URL 11a §. 
Syftet med denna inskränkning är att mellanhänder såsom t.ex. en 
Internetleverantör vilka endast tillhandahåller tekniken för själva nedladdningen 
inte skall drabbas av något upphovsrättsligt ansvar. Detta gäller även 
privatpersoner som endast genom att använda sig av Internet och därmed tillfälligt 
lagrar information utan något syfte för vidarespridning av materialet.30 
 
Rätten att för eget bruk framställa exemplar av ett verk regleras i URL 12 § och 
omfattar  främst regleringar gällande film och musikverk. Denna reglering innebär 
att dessa verk får kopieras i ett eller fler exemplar i de fall dessa verk lovligen har 
tillgängliggjorts för allmänheten. Denna reglering omfattar dock ej datorprogram. I 
de fall ett verk i strid mot URL 2 § olovligen framställts och tillgängliggjorts utan 
upphovsrättsinnehavarens samtycke gäller således ej rätten att för eget bruk 
framställa ett exemplar av ett verk. Ur ett fildelningsperspektiv innebär dessa 
regleringar vidare att upphovsmannens samtycke till att dennes verk 
tillgängliggjorts för nedladdning på Internet måste finnas för att fildelningen skall 
anses som laglig.31 
 
 
4.1.2 Tillgängliggörande genom olika fildelningstekniker 
 
Vid användning av Direct Connect tekniken som nämns ovan uppstår ett 
tillgängliggörande av ett material redan när en användare ansluter sig till ett 
nätverk och tillgängliggör delar av sin datorn för övriga fildelare. Det krävs med 
andra ord ej att en individ laddar hem upphovsrättsskyddat material för att det ska 
vara frågan om ett tillgängliggörande, detta sker redan när en person erhåller 
tillgång till materialet enligt ovan. Ett av de huvudsakliga rekvisit som skall 
uppfyllas gällande tillhandahållandereglerna i upphovsrättens mening är att det 
kan anses ske till allmänheten. En frågeställning som har uppdagats p.g.a. detta är 
då just om dessa användare som är anslutna till en viss server kan tänkas utgöra 
”allmänheten” ur ett upphovsrättsligt perspektiv.32 
 
Fortsättningsvis skall problematiken gällande BitTorrent tekniken behandlas. Som 
tidigare är nämnt bygger denna teknik på att filer delas upp i mindre delar och ej 
går att nyttja till fullo förrän alla komponenter finns tillgängliga på en och samma 
dator. Det som sker är med andra ord att exemplarframställning och 
tillgängliggörande inte sker av hela materialet samtidigt, utan för varje komponent 
var för sig. Det anses även i detta fall förekomma en form av otillåtna 
tillgängliggöranden i det fall upphovsrättsinnehavarens samtycke ej finns, detta 
trots att det upphovsbrottet ej omfattar hela verket. Väsentlighetsbedömningen för 
om intrång föreligger anses främst tillämpas i de fall där det material som 
otillbörligt tillgängliggjorts kan anses vara skyddsvärda. Det krävs med andra ord 

                                                        
30 Prop. 2004/05:110 - Upphovsrätten i informationssamhället, s. 91 ff. 
31 Prop. 2004/05:110 - Upphovsrätten i informationssamhället, s. 119 ff.  
32 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 337 ff. 
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endast att delar av verket anses inneha upphovsrättsligt skydd, dock under 
förutsättning att dessa delar har en tillräcklig verkshöjd för att därmed i sin helhet 
utgöra ett upphovsrättsligt skyddat verk. Gällande övriga rättigheter uppställs ej 
något krav på materialets verkningshöjd. Med detta menas att all form av 
tillgängliggörande eller exemplarframställning av varje del av ett verk, 
framförande eller upptagning utgör ett intrång i samtliga fall där samtycke 
saknas.33 
 
Vid användning av fildelningstekniken BitTorrent sker i ett sådant fall både en 
exemplarframställning på den egna datorn samtidigt som fildelaren i fråga 
tillgängliggör materialet till övriga användare som laddar hem samma komponent. 
Eftersom var och en som önskar dessutom kan delta i en sådan nedladdnings-
svärm uppfylls tillgänglighetsrekvisitet, och detta sker genom detta till en 
”allmänhet” och därmed ej till en sluten krets. Detta leder i sin tur till att när en 
BitTorrent användare som laddar hem små delar av t.ex. en film eller programvara 
till den egna datorn och samtidigt i och med detta tillgängliggör verket för andra 
användare gör sig skyldig till normalt intrång i upphovsrätten. Detta gäller även 
övriga närstående rättigheter i de fall samtycke från rättighetsinnehavarna ej 
finns.34 
 
Det aktuella intrånget som sker i upphovsrätten skiljer sig förövrigt inte mellan de 
olika nedladdningsteknikerna. Har ett upphovsrättsligt skyddat material 
disponerats enligt det som avses i URL 2 § är det otillåtet varken att kopiera  eller 
tillgängliggöra materialet i fråga. Detta gäller även nedladdning för privat bruk 
enligt URL 12 §. Om förlagan vidare är olagligt framställd krävs det ej någon 
bedömning av huruvida överföringen av en komponent skett på ett privat eller 
allmänt plan. Denna typ av fildelningen är utan undantag otillåten eftersom  
upphovsmannens verk kopieras redan vid tillgängliggörandet, och det sker vidare 
ett åsidosättande av upphovsmannens rätt redan vid själva nedladdningen.35 
 
 
4.2 Bevisning och identifiering av ansvarssubjekt 
 
När det gäller bevisning och identifiering av ett ansvarssubjekt vilket har gjort sig 
skyldig till intrång i upphovsrätten omfattas detta av olika regleringar beroende på 
subjektets art.  Hur bevisningen i de olika fallen skall ske redogörs för nedan. 
 
 
4.2.1 Enskild person 
 
De enskilda personerna tillhör den största gruppen fildelare och detta sker främst i 
form av olika fildelningsnätverk där subjekten i fråga genom kontaktnät byter filer 
mellan varandra. För att en upphovsrättsinnehavare skall kunna fullgöra sin rätt 

                                                        
33 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 338 
34 DS 2007:29 - Musik och film på internet – hot eller möjlighet?  s. 338 ff. 
35 Olsson, H. - Upphovsrättslagstiftningen, En kommentar, s. 76 f 
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och skydda sina verk bör ansvarssubjektet först och främst identifieras. De subjekt 
som fildelar mellan varandra på Internet använder sig oftast inte alltid av samma 
typ av teknik, utan olika typer av nätverk och nedladdningsmetoder förekommer. 
Det som alla fildelare främst har gemensamt är just accessen till Internet som sker 
via en Internetleverantör, som t.ex. Telia eller Bredbandsbolaget. 
 
Fildelaren erhåller vidare via sin Internetleverantör en form av ID-nummer, även 
mest känd som IP-adress eller IP-nummer, vilket i sin tur blir knutet till just den 
dator som subjektet i fråga använder sig av. Detta nummer kan utan några 
problem framtas av en upphovsrättsinnehavare och därmed spåras till 
ansvarssubjektet, dock är det endast Internetleverantören, vilken ansvarar för 
subjektets Internetuppkoppling och IP-adress som kan knyta dessa uppgifter till 
det abonnemang för vilket fildelarsubjektet i slutändan svarar.36 
 
För att en upphovsrättsinnehavare skall kunna göra sin rätt gällande gentemot ett 
fildelarsubjekt krävs att denne via Internetleverantören får ta del av de relevanta 
personuppgifter avseende en person som enligt misstanke har gjort sig skyldig till 
fildelning. Innan uppkomsten och införandet av IPRED direktivet var det praktiskt 
taget omöjligt för en upphovsrättsinnehavare att på egen hand begära ut dessa 
uppgifter. Idag är detta dock möjligt och en privat upphovsrättsinnehavare kan 
numera att genom ett domstolsbeslut av ett s.k. informationsföreläggande som 
riktas mot en Internetleverantör begära ut dessa uppgifter. Genom detta 
uppkommer därmed möjligheten att  begära ut information gällande ett 
Internetabonnemang varigenom fildelning har skett. Denna information kan sedan 
användas för att matchas ihop med den IP-adress som använts vid 
upphovsrättsbrott. Denna information leder i sin tur till den enskilde person som 
är knuten till abonnemanget i fråga. Det uppstår dock en problematik kring denna 
typ av bevisning i de fall det gäller ett hushåll bestående av flera medlemmar. Det 
kan då uppstå svårigheter att bevisa vilken av de individer i hushållet som har 
gjort sig skyldig till upphovsrättsbrottet. Denna problematik uppdagas eftersom 
abonnemangsuppgifterna i normalfallet endast redogör för den som betalar för 
Internetuppkopplingen, trots att denna kan nyttjas av ett helt hushåll.37 
 
Svea Hovrätt klargjort just den ovanstående bevisproblematiken i fildelningsfall. 
Hovrätten menar att det krävs att IP-adressen och abonnemangsuppgifterna i 
fråga avseende spridning och tillgängliggörande av ett upphovsrättsskyddat verk 
har disponerats av den tilltalade, och därmed direkt skall kunna kopplas till denne. 
Det skall vidare kunna uteslutas till fullo att någon annan än den tilltalade har haft 
tillgång till den dator från vilken fildelningen skall ha ägt rum.38 
 
 
 

                                                        
36 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område s. 138  
37 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område s. 138 f 
38 Svea Hovrätt -  Mål nr. B 8799-05 
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4.2.2 Söktjänster på Internet 
 
Diskussioner har på området förts kring huruvida en söktjänst som Google kan 
tänkas falla in under kategorin av sidor som tillgängliggör upphovsrättsligt 
skyddat material i strid mot URL 2 §. Frågan blir därmed vilken typ av ansvar som 
kan krävas av en söktjänst på Internet då de i regel kan användas som ett verktyg 
för att komma i kontakt med upphovsrättsligt skyddat material. Detta trotts att 
fildelning och övriga brott mot upphovsrätten ej faller in under syftet med dessa 
sökmotorer.  
 
Det som söktjänster på Internet alla har gemensamt  är att användaren i fråga ej 
kommer i direkt kontakt med de upphovsrättslig skyddade verk som denne är ute 
efter, utan sökresultatet består istället av en länk vilken i sin tur leder användaren 
vidare till den server som tillgängliggör det upphovsrättsskyddade materialet.39 
Söktjänster, eller även kallat sökmotorer likställs med en tjänst inom 
informationssamhället under den förutsättning att denna drivs med ett 
kommersiellt syfte. Sökmotorer är även att kategorisera som en samhällstjänst 
under den förutsättning att tillhandahållandet av information huvudsakligen är att 
anse som detta.40 
 
Denna kategori sökmotorer som Google eller Microsofts Bing är att anse som 
ovanstående kategori av tjänst inom informationssamhället. I och med detta kan 
ansvar för den som tillhandahåller en söktjänst på Internet endast tillämpas i det 
fall denne är ovetande om att informationsförmedlingen som sker och förmedlas 
via dennes sökmotor utgör ett brott mot upphovsrätten. Den andra kategorin 
sökmotorer är en sådan som är helt inriktad mot en fildelningsteknik, så som 
BitTorrent. Kan i ett sådan fall upphovsrättsinnehavaren påvisa att de personer 
som tillhandahåller söktjänsten i fråga känner eller kände till det illegala 
informationsflöde som skett via dess söktjänst kan ansvar för medhjälp till 
upphovsrättsintrång aktualiseras.41 
 
 
4.2.3 Internetleverantörer 
 
Det skall här redogöras för huruvida en Internetleverantör kan ställas till ansvar 
för den fildelning som ett subjekt har gjort sig skyldig tillgenom att utnyttja 
leverantörens tjänster, dvs. Internetuppkopplingen. Det kan klart konstateras att 
fildelning inte skulle vara möjlig utan någon form av uppkoppling mot Internet och 
det har diskuterats huruvida leverantören med hjälp av den tekniska utveckling 
som finns på området fordras kontrollera Internettrafiken bland sina kunder och 
därmed förhindra illegal nedladdning. Det framgår dock ej av propositionen om en 
Internetleverantör skall kunna åläggas medverkansansvar och därmed till viss del 
hållas ansvarig för upphovsrättsliga intrång som aktualiseras av dess kunder med 

                                                        
39 Olsson, H. - Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, s. 318  
40 Prop. 2001/02:150 - Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster s. 125 
41 Prop. 2001/02:150 - Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster s. 125 
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hjälp av leverantörens tjänster.42 Att genom direktiv ålägga en Internetleverantör 
en allmän övervakningsskyldighet av datatrafiken vilken dess kunder utnyttjar 
anses dock ej rimligt enligt propositionen43. Det anses heller ej ändamålsenligt att 
genom regleringar ålägga Internetleverantören ett orimligt stort ansvar då detta i 
slutändan skulle kunna resultera i ett hämmande av utvecklingen inom 
informationssamhällets tjänster.44 
 
En Internetleverantörs medverkansansvar aktualiserades först i samband med 
implementeringen av Infosoc direktivets artikel 8.3, och man ansåg här att genom 
ett införande av ett vitesförbud även för mellanhänder skulle uppfylla ett 
efterlängtat sanktionskrav för medverkansansvaret.45 Detta resulterade dock i att 
vitesförbudet ej kunde aktualiseras gentemot de Internetleverantörer som 
tillhandahåller uppkopplingen vilken används vid fildelning, eftersom just denna 
reglering ej framgår av direktivet. Den part som inte medverkat till intrånget men 
vars tjänst har använts för att kunna aktualisera detta och ansågs ligga utanför 
direktivets tillämpningsområde.46 
 
I LEH (Lag 2002:562 om elektronisk handel och andra informationssamhällets 
tjänster) finns regleringar avseende en Internetleverantörs ansvar gällande 
upphovsrättsligt skyddade verk vilka har tillgängliggjorts och överförts via dess 
tjänster. Enligt denna lagstiftning anses en Internetleverantör vara fri från ansvar i 
det fall de ej känner till att upphovsrättsligt skyddat material har överförts via dess 
tjänster. De skall dock så fort kännedom om detta sker  utan dröjsmål förhindra 
vidare spridning av materialet. I LEH 17 – 18 §§ anses en Internetleverantör vara 
fri från ansvar om denne kan påvisa att kännedom om detta förfarande ej har 
funnits, dvs. att Internetleverantörer ej haft kännedom om fildelningen. 
 
 
4.2.4 Nyttjanderätt av ett Internetabonnemang 
 
Problematiken kring nyttjandet av ett Internetabonnemang kan vara ett invecklat 
fenomen att utreda. I ett hushåll där en familj är bosatt finns i många fall endast en 
typ av Internetuppkoppling som en av familjemedlemmarna förvaltar. Det är i en 
sådan situation rimligt att förutsätta att det ej endast är den familjemedlem som 
förvaltar abonnemanget som nyttjar Internetuppkopplingen. Huvudregeln i en 
sådan situation gällande bevisproblematiken är att alla familjemedlemmarna i ett 
hushåll själva svarar för sina handlingar.47 Förvaltaren av Internetabonnemanget 
bör därmed ej kunna ställas till svars för övriga familjemedlemmars 
Internetanvändning.  
 

                                                        
42 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 259 f 
43 Prop. 2001/02:150 - Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, s. 33 f 
44 Prop. 2001/02:150 - Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, s. 87 
45 Prop. 2004/05:110 - Upphovsrätten i informationssamhället (2001/29/EG) s. 422 f. 
46 Prop. 2004/05:110 - Upphovsrätten i informationssamhället (2001/29/EG) s. 342 f. 
47 Hellner, J. Radetzki, M. -  Skadeståndsrätt, s. 149 
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När det gäller myndiga och omyndiga barn i hushållet kan myndiga barn självklart 
lastas och därmed stå till svars för sina egna handlingar enligt ovan. Omyndiga 
barn faller in under bestämmelserna i Föräldrabalken, där föräldern självständigt 
har ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över sina barn. Detta 
ansvar framgår av såväl Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 § som Föräldrabalk 
(1949:381) 6 kap. 2 § 2st.48 Barn under 15 år tillhör en grupp som genom en 
särskild oaktsamhetsbedömning, vilken utgår från objektiva kriterier där kriterier 
gällande vad barnet insåg eller bort inse är mindre betydelsefullt.49 Ett barns 
självständiga skadeståndsansvar enligt SkL 2 kap. 2 § är en tolkningsfråga och 
aktualiseras endast i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, 
handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och övriga ekonomiska 
förutsättningar och omständigheter.50 
 
Vid uppkoppling och användande av trådlösa nätverk (WLAN) uppstår en annan 
typ av problemformulering än i tidigare fall, dvs. vilket typ av ansvar en abonnent 
har att förhindra obehörigt utnyttjande av dennes nätverk och genom detta bidra 
till illegal fildelning. Det kan klart konstateras att om upplåtande av ett trådlöst 
nätverk till syfte för fildelning sker uppsåtligen borde denna ej kunna undgå 
ansvar enligt ovanstående rekvisit. Enligt Brottsbalk (1962:700) 23 kap. 4 § krävs 
att uppsåt eller oaktsamhetsrekvisitet är uppfyllt, samt att för bli skyldig till 
medhjälp ha bidragit med råd eller dåd. Det bör med andra ord krävas påtagliga 
bevis samt speciella omständigheter för att kunna ställa en abonnent till ansvar för 
ett intrång i upphovsrätten, vilken utan dennes vetskap gjorts olovligen genom 
obehörigt nyttjande av dennes trådlösa nätverk. Det vore slutligen inte rimligt att 
ålägga en privatperson ett större ansvar än övriga mellanhänder  som  en 
Internetleverantör, då dessa endast i vissa undantagsfall kan räknas som ansvariga 
i en fildelningsprocess.51 
 
 
4.2.5 Informationsföreläggande 
 
För att det enligt URL skall kunna meddelas ett informationsföreläggande kärvs att 
den yrkande, dvs. upphovsrättsmannen kan påvisa sannolika skäl för att en 
kränkning av dennes upphovsrättsliga rättigheter har åsidosatts. Domstolen skall 
även vidare självständigt bedöma huruvida proportionalitets- och beviskraven är 
uppfyllda. När dessa rekvisit har uppfyllts och informationsföreläggande har 
utfärdats av domstol uppstår ansvar för Internetleverantören att vidare bidra med 
dessa uppgifter. Det faller även på Internetleverantörer att informationen i fråga 
når mottagaren.52 
 
Den möjlighet som en upphovsrättsinnehavare har att genom IPRED direktivet 
begära ut uppgifter avseende ett subjekt i fildelningssammanhang kan alltså göras 
                                                        
48 Hellner, J. Radetzki, M. -  Skadeståndsrätt, s. 270 ff. 
49 Hellner, J. Radetzki, M. -  Skadeståndsrätt, s. 265 
50 Hellner, J. Radetzki, M. -  Skadeståndsrätt, s. 264 
51 Prop. 2001/02:150 - Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, s. 94 
52 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 259 
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gällande. Det skall påpekas att det vid prövning av ett informationsföreläggande 
alltid skall göras en proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall. Den kränkning 
som sker av ett subjekts integritet vid ett sådant föreläggande skall med andra ord 
alltid vägas mot det slutgiltiga behovet och syftet  med föreläggandet. Det skall 
även påpekas att denna proportionalitetsbedömning påverkas av ifall det gäller ett 
tillgängliggörande av ett upphovsrättsligt skyddat material eller nedladdning. Ett 
illegalt tillgängliggörande av ett upphovsrättsligt skyddat verk via Internet får 
oftast förödande konsekvenser för upphovsrättsinnehavaren eftersom detta kan 
orsaka en mycket stor och intensiv spridning av verket i fråga. Resultatet av detta 
innebär oftast i slutändan stora ekonomiska bortfall för upphovsrättsinnehavaren. 
Denna reglering motiveras främst av att enstaka intrång inte uppnår samma effekt 
som ett tillgängliggörande och skall därmed anses som ett lindringare intrång. 
Detta framgår vidare av propositionen till IPRED direktivet vilket stadgar att 
integritetsintresset väger över i de flesta fall avseende enstaka intrång.53 
 
Ett informationsföreläggande meddelas som tidigare är nämnt endast om målet 
med denna är att i slutändan underlätta och bidra med bevisning i ett mål gällande 
upphovsrättsbrott. Undantaget gäller dock i de fall upphovsrättsinnehavaren i ett 
preventivt eller rent informationsmässigt syfte anser sig behöva information som 
gäller annat intrång än det som upphovsmannen angett sannolika skäl för. Detta 
undantag gäller även information avsedd att användas som bevisning i en 
kommande rättegång.54 Målet med detta kan som sagt ur ett rent preventiv 
perspektiv vara att förhindra att fler intrång sker samt att en vidare kränkning av 
upphovsmannens rättigheter sker. 
 
Enligt IPRED direktivet är alltså en Internetleverantör skyldig att enligt 
informationsföreläggande lämna ut uppgifter avseende en person som misstänkts 
ha gjort sig skyldig till fildelning. Det har dock förts en diskussion på området 
huruvida Internetleverantörerna kan neka till denna reglering genom att hänvisa 
till lagstiftning som värnar om en individs personuppgifter och integritet. Lag 
(2003:389) om elektronisk kommunikation har innan implementeringen av IPRED 
tillämpats på datalagring av uppgifter gällande en individs Internetvanor. Enligt 
LEK 6 kap. 5 § stadgas bl.a. att "trafikuppgifter /.../ skall utplånas eller avidentifieras 

när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande". Många 
Internetleverantörer har gått ut med att de ej kommer att lagra denna typ av 
information om deras kunder enligt LEK, och de menar genom detta att de ej heller 
kommer att kunna vid ett domstolsföreläggande lämna ut dessa uppgifter. Som 
anledning till detta hänvisas det till att informationen i fråga  helt enkelt inte 
existerar.55 
 
Enligt LEK stadgas som tidigare är sagt att trafikuppgifter ska utplånas eller 
avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt 
meddelande. Huruvida en Internetleverantör har en skyldighet att lämna ut 

                                                        
53 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 264 
54 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 260 
55 SvD - http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vi-sparar-inte-ip-nummer_2737131.svd 



FILDELNING OCH UPPHOVSRÄTT 
 
 
 

 
 

19 

uppgifter genom ett informationsföreläggande framgår av IPRED lagen, men vad 
sker i de fall Internetleverantören enligt vad som stadgats i LEK ej har sparat dessa 
uppgifter och därmed ej kan ge ut dem? Enligt propositionen till IPRED framgår 
det uttryckligen att ”om det framkommer att personen i fråga saknar möjlighet att 
efterkomma rättighetshavarens begäran, ska denna begäran alltså avslås”.56  
 
 
4.2.6 Intrångsundersökning och husrannsakan 
 
En intrångsundersökning med en husrannsakan som följd aktualiseras enligt URL 
56 a § för att säkra bevisning vid intrång i någons upphovsrättsliga rättigheter. 
Syftet med detta är att hitta handlingar eller föremål vilken kan ha betydelse för 
utredningen i fråga. I mål gällande fildelning är detta extra relevant då det vid en 
husrannsakan kan gå att säkra den misstänktes dator, vilken i sin tur via dess 
hårddiskar och övrig lagringsmedia kan innehålla upphovsrättsligt skyddade verk 
som i sin tur laddats ner i strid mot URL 12 § eller tillgängliggjorts enligt URL 2§. 
En intrångsundersökning är för en upphovsman viktigt ur en bevisbördesynpunkt 
eftersom detta medför större möjligheter att erhålla vederlag för den uppkomna 
skadan vilken skett i samband med intrånget.  
 
Vad gäller intrångsundersökning hos tredje man är denna utesluten enligt gällande 
regleringar. En intrångsundersökning kan därmed endast aktualiseras hos den 
misstänkte fildelaren. Slutligen skall det påpekas att intrång i upphovsrätten alltid 
måste knytas till ett intrångssubjekt, dvs. en fysisk peson som har gjort sig skyldig 
till upphovsrättsbrott. Svea Hovrätt har vidare klargjort att det alltid måste styrkas 
att det är just den tilltalade som har använt datorn vid intrångstillfället och därmed 
kan knytas till upphovsrättsbrottet.57 
 
Om husrannsakan vidare skall kunna aktualiseras enligt Rättegångsbalk 
(1942:740) 27 kap. 1 § krävs det enligt huvudregeln att fängelse kan aktualiseras 
för det begångna intrånget, och en proportionalitetsbedömning skall även ske 
enligt RB 28 kap. 3a  §. 
 
 
4.3 Sanktionsregleringar 
 
Som tidigare är nämnt i denna uppsats är upphovsrättsproblematiken kring 
fildelningen förenat med stora bevissvårigheter, och det kan många gånger vara 
mycket komplicerat att påvisa orsakssambandet mellan intrånget och den 
uppkomna skadan. Detta gäller även skadans storlek ur en ekonomisk synpunkt.58 
Detta kapitel skall redogöra för upphovsrättsinnehavarens möjlighet att kräva 
vederlag i form av skadestånd, vite eller straffrättsliga sanktioner. 
 

                                                        
56 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 151 
57 Svea Hovrätt -  Mål nr. B 8799-05  
58 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 234  
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4.3.1 Skadeståndets funktioner 
 
Skadeståndssanktionen inom upphovsrättliga intrång kan tänkas innefatta både en 
reparativ samt preventiv funktion. Genom skadeståndets reparativa funktion 
ersätts upphovsrättinnehavaren för det ekonomiska bortfall och den kränkning 
som denne lider i samband med intrång i upphovsrätten. Skadestånd kan i 
allmänhet även ha en preventiv funktion, dvs. en avskräckande effekt, vilken i 
slutändan kan innebära att många intrång i upphovsrätten kan undvikas tack vare 
sanktionen. För att nå en sådan preventiv nivå vilken på bästa möjliga sätt 
avskräcker från fildelning och intrång i upphovsrätten torde enligt vissa en 
markant höjning av skadestånden för sådana fall resultera i en effektivare 
prevention och därmed minska fildelningen.59 
 
 
4.3.2 Vite 
 
Ersättningsanspråk  till upphovsrättsinnehavaren enligt URL 54 § kan aktualiseras 
för den skada som denne lider i samband med att intrånget har skett. 
Regleringarna avseende vite stadgas i URL 53b § 1st och kan göras gällande för 
den som bryter mot upphovsrätten. Detta får således en preventiv effekt vilket 
innebär att den som gör sig skyldig till intrång eller medverkan till intrång kan vid 
vite förbjudas att fortsätta med intrånget och en straffavgift skall enligt vitet 
utbetalas till upphovsrättsinnehavaren om detta ej efterlevs. 
 
 
4.3.3 Ersättning av avsättningsförlust 
 
När någon blir utsatt för intrång i upphovsrätten och en kränkning av denna sker 
vill upphovsmannen gärna yrka på skadestånd för avsättningsförlust, dvs. 
ersättning för förlorad försäljning. Att påvisa en förlorad intäkt p.g.a. utebliven 
försäljning är oftast förenat med stora bevissvårigheter. Förfarandet i ett sådan fall 
innebär istället att en uträkning av en eventuell vinst som en fildelare erhåller i 
samband med upphovsrättsbrottet beaktas. Genom detta förfarande blir det lättare 
att påvisa ifall en utebliven vinst föreligger för upphovsrättsinnehavaren.60 Trots 
detta är det som ovan nämnt en komplex bevissituation att utreda och det har 
diskuterats huruvida en bedömning skall ske utifrån det antagande att en 
upphovsrättsinnehavare hade kunnat sälja samma mängd av sitt verk som en 
fildelare tillgängliggjort och spridit. Svaret på detta borde bli att sannolikheten att 
alla som brutit mot upphovsrätten genom fildelning troligtvis inte hade köpt 
produkten om denne hade varit tvungen att genom likvida medel betala för 
denna.61 
 
 

                                                        
59 Eltell T. Radetzki M. -  Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, s. 252 f. 
60 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 271 
61 Eltell T. Radetzki M. -  Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, s. 241 
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4.3.4 Straffrättsliga regleringar och skadestånd 
 
Historiskt sett i Sverige har skadestånd gällande upphovsrättsintrång alltid varit 
förhållandevis låga vid jämförelser med övriga världen. Detta trots att det i 
propositionen till URL stadgats att upphovsrättinnehavaren skall fullt ut ersättas 
för de ekonomiska skador denne får i samband med ett intrång i upphovsrätten.62 
Regleringarna i URL, och då främst 54 § stadgar att vid beräkning av skadestånd 
vid intrång i upphovsrätten skall vissa omständigheter av speciell relevans tas i 
beaktning. Genom en s.k. hypotetisk licens beräknas skadeståndet oberoende av 
vållande i de fall det handlar om ett skäligt utnyttjande. Den hypotetiska licensen 
beräknas vidare utifrån gällande branchpraxis och tariffer på området.63 Vid 
skadeståndsberäkning för intern förlust, dvs. när en upphovsrättsinnehavare skall 
ersättas för de ekonomiska utgifter som uppkommit i samband med utredandet av 
intrånget sker dessa dock med viss restriktivitet.64 
 
De civilrättsliga ingripanden som kan aktualiseras i samband med att intrång i 
upphovsrätten kan aktualiseras genom tillämpning av URL 55 och 57 §. Dessa 
regleringar kan tillämpas i de situationer  där någon vidtar åtgärd vilken resulterar 
till intrång i en persons upphovsrättsliga rättigheter och innebär att egendom med 
viss anknytning till den upphovsrättsliga kränkningen, så som en dator t.ex. får 
beslagtas. Detta får dock endast ske om det anses skäligt. Syftet med denna 
reglering är av en bevisrättslig natur och strävar efter att förebygga en fortsatt 
kränkning av upphovsrätten. Dessa åtgärder brukar även kallas för skydds- eller 
säkerhetsåtgärder. Regleringen i sig är av en objektiv karaktär, vilket innebär att 
bestämmelserna är tillämpliga redan i det skede intrång i objektiv mening 
föreligger. De blir således tillämpningsbara oavsett om intrånget är av en straff- 
eller skadeståndsrättslig natur, och upphovsmannen kan föra talan om 
skyddsåtgärd i enlighet med RB:s regler om talan i tvistemål.65 
 
Enligt bestämmelserna i URL 53 och 57 §§ kan den person som bryter mot 
upphovsrätten dömas till böter eller fängelse i högst två år, förutsatt att brottet har 
begåtts uppsåtligen, eller om rekvisitet avseende grov oaktsamhet har uppfyllts. 
Försök eller förberedelse till intrång kan även aktualiseras enligt BrB 23 kap.  Det 
krävs dock vidare ej att rättighetsinnehavaren själv måste ange brottet till åtal, 
utan en åklagare kan i själva verket med hänsyn till det allmänna väcka åtal enligt 
bestämmelserna i URL 59 §. 
 
De ovanstående sanktionsformer som kan aktualiseras kan dock ej bli tillämpliga i 
de fall en identitet på den som bryter mot upphovsrätten inte är fastställd. 
Problematiken kring fildelning går in under denna kategori och 
upphovsrättsinnehavarna kan oftast inte identifiera fildelare på egen hand.  De nya 
regleringarna avseende IPRED direktivet och dess tillkomst ser till att denna 

                                                        
62 Prop. 1960:17 s. 294  
63 Eltell T. Radetzki M. -  Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, s.. 227 
64 NJA 1986 s. 702 
65 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 73 ff. 
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möjlighet kan aktualiseras då Internetleverantörerna är den part som kan få fram 
just denna information avseende IP-adresser och identiteter. Problematiken har 
tidigare främst varit just hur upphovsrättsinnehavaren utan att initiera en 
straffrättslig process erhålla denna information, dock har detta som sagt 
korrigerats med införandet av det nya IPRED direktivet och därigenom 
regleringarna avseende informationsföreläggande.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
66 Prop. 2008/09:67 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2004/48/EG) s. 74 
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5. SLUTANALYS OCH REFLEKTIONER 
 
Fildelningen som har redogjorts för i denna uppsats har som tidigare stadgats i 
takt med teknikens, och då främst Internets hastiga utvecklig vuxit och utgör idag 
ett stort problem för upphovsrättsinnehavare och övriga aktörer på området. Då 
nedladdningstjänsten Napster skapades 1999 var Internet tämligen nytt och de 
som främst hade möjlighet att utnyttja denna tjänst var personer som hade tillgång 
till en kraftfull Internetuppkoppling.. Det skall även uppmärksammas att denna 
tjänst dessutom endast var tillämplig på nedladdning av musik vilket utgör ett 
annorlunda scenario än vad fildelningen innebär i dagsläget. Genom att tekniken 
utvecklats är Internet idag snabbare och kraftfullare än någonsin. Detta har i sin 
tur medfört att fler individer har möjlighet att ladda hem och tillgängliggöra 
material via olika fildelningstekniker. Den största skillnaden förutom detta faktum 
är även att de fildelningstekniker som idag tillhandahålls även görs tillämpliga på 
nedladdning och tillgängliggörande av annat upphovsrättsligt skyddat material än 
musik, så som t.ex. film, dator och tv-spel samt programvara.  
 
Rekvisitet avseende tillgängliggörande är ett omdiskuterat ämne, och då främst  
gällande den nya Peer-to-peer (P2P) tekniken som idag är den mest använda 
tekniken vid nedladdning och tillgängliggörande av filer på Internet.  Denna 
nedladdningsteknik  har ur ett tekniskt och juridisk perspektiv blivit en svår typ av 
upphovsrättsbrott att motarbeta, eftersom de upphovsrättsligt skyddade verk som 
laddas ned via denna teknik delas upp i många olika delar, vilka i sin tur 
tillgängliggörs från olika källor. Detta leder slutligen till att det blir svårt att 
lokalisera källan för tillgängliggörandet.  Komponenterna i fråga måste dessutom 
kombineras för att verket skall vara komplett och därmed kunna nyttjas. Eftersom 
BitTorrent tekniken i dagsläget likställs med övrig fildelning har denna 
problematik korrigerats i och med införandet av IPRED direktivet samt aktuella 
regleringar avseende informationsföreläggande. Detta innebär som tidigare är 
stadgat att upphovsrättsinnehavaren hos en Internetleverantör kan begära ut 
information gällande ett ansvarssubjekt, vilken genom en skälighetsbedömning 
anses ha gjort sig skyldig till nedladdning eller tillgängliggörande av 
upphovsrättsligt skyddat material. 

 
Bevisning och identifiering av ett ansvarssubjekt, dvs. den person som gjort sig 
skyldig till nedladdning eller tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddat 
material är trots de nya direktiven fortfarande en komplicerad fråga. För att kunna 
åberopa ett informationsföreläggande gentemot en Internetleverantör krävs att 
sannolika skäl föreligger, vilket i det enskilda fallet blir en tolkningsfråga. Effekten 
av implementeringen gällande IPRED direktivet i den svenska rätten har främst 
inneburit större svårigheter för fildelaren att agera lika fritt som innan direktivets 
tillkomst. En annan problematik gällande bevisningen är det faktum att 
Internetleverantörerna många gånger inte lämnar ut uppgifterna trotts 
informationsföreläggande. Innan IPRED direktivet existerade tillämpade 
Internetleverantörerna LEK, vilken stadgar att information avseende en individ ej 
skall lagras annat än i det syfte informationen behövs för drift och dylikt.  
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Resultatet av detta blir att många Internetleverantörer ej sparar dessa uppgifter. 
Detta resulterar slutligen till att om en upphovsrättsinnehavare begär ut denna 
information, även i de fall detta sker genom ett domstolsförfarande, stöter på 
problem, eftersom informationen i fråga ej existerar. Detta huvudsakligen p.g.a. att 
vissa Internetleverantörer istället väljer att tillämpa LEK, och därmed hellre värnar 
om den enskilde individens integritet. 
  
Huruvida en upphovsman reparativt skall ersättas för de intrång som skett i 
dennes upphovsrätt är även detta ett omdiskuterat ämne. En upphovsman som 
kräver ersättning för avsättningsförlust, dvs. utebliven vinst som denna har lidit en 
ekonomisk skada av i samband med nedladdning och tillgängliggörande av dennes 
verk är en svår och omdebatterad problematik. Det faktum att det ej finns något 
som kan bevisa att en artist eller dylikt hade sålt mer skivor i det fall som en 
individ istället har laddat hem dennes verk istället för att köpa dem. Med det 
menas att det inte finns något sätt över huvudtaget att bevisa att en fildelare 
istället hade köpt ett verk om det ej fanns tillgängligt för nedladdning. Om det 
istället kan tänkas att en upphovsman möjligtvis kan erhålla en form utav reklam 
genom att dennes verk fildelas, och de individer vilka värdesätter att i slutändan 
köpa verket i fråga med alla fördelar detta medför kan detta kanske ses som något 
positivt.  
 
Huruvida IPRED direktivet och dess implementering i den svenska upphovsrätten 
innefattar främst ett reparativt eller preventivt syfte har även redogjorts för i 
denna uppsats. Genom egna erfarenheter samt genom forskning och 
sammanställning av denna uppsats, anser jag att IPRED direktivets huvudsakliga 
syfte hittills har varit av en preventiv art. Motiveringen av detta sker  i den mening 
att fildelare och övriga individer på ett bra sätt genom varningar avseende 
sanktioner och dylikt avskräckts från att fortsätta, eller helt enkelt börja med 
fildelning. Ett annat viktigt rekvisit vilket pekar i den riktning att detta direktiv 
hittills haft en preventiv verkan är just det faktum att de flesta stora aktörer vilka 
har tillhandahålligt upphovsrättsligt skyddat material för nedladdning genom 
rädsla av att bli åtalade har upphört med sin verksamhet.67 Detta borde ses som ett 
stort framsteg i kampen mot fildelning, eftersom det kan tänkas att i takt med att 
tillgången av att upphovsrättsligt skyddat material på Internet minskar gör 
efterfrågan det likaså.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
67 Metro - http://www.metro.se/2009/04/21/87784/fildelningssajter-stanger-ner-i-panik/ 
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