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Sammanfattning 
Internettjänsten The Pirate Bay fälldes av Svea hovrätt den 26 november 2010 för med-

hjälp till brott mot URL med motiveringen att denna tjänst främjat fildelning av upphovs-

rättsligt skyddat material utan upphovsmännens samtycke. Bestämmelsen i 23 kap 4 § 2 st. 

BrB lyder, ”ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara 

den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsam-

ma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fäng-

else är föreskrivet”. I dagsläget finns ett flertal tjänster av liknande karaktär såsom söktjäns-

ten Google och videotjänsten Youtube. Dessa har inte prövats av svensk rätt men åtnjuter 

skydd av E-handelslagen trots att de i praktiken kan anses fungera som The Pirate Bay. 

Skillnaden är att dessa aktivt handlar för att förebygga förekomsten av upphovsrättsligt 

skyddat material utan upphovsmännens samtycke. Trots detta förekommer en betydande 

mängd upphovsrättsligt skyddat material som med stor sannolikhet inte gjorts tillgängligt 

för allmänheten med upphovsmännens samtycke. Dessa aktörer kan teoretiskt sätt upprätta 

en policy mot spridning av olovligt material som är tillräcklig för att väga upp den skadan 

som tillförs upphovsmännens, på så sätt åtnjuter de titeln informationssamhällets tjänst, de 

vill säga samhällsnyttan väger över den tillförda skadan enligt E-handelslagen. Hovrättens 

deldom i Pirate Bay-målet är nu en milstolpe för dessa aktörer avseende tolkningen av 

medhjälpsbegreppet i BrB, men det är ändock av vikt att HD samt EU-domstolen klargör 

den diffusa gränsen mellan definitionen informationssamhällets tjänst och tolkningen av 

ordalydelsen i 23 kap 4 § 2 st. BrB (medhjälpsbegreppet). 
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Abstract 
The Pirate Bay was convicted by the Svea Court of Appeals in November 26, 2010 

for aiding in crime against Swedish Copyright Law on the grounds that this service 

promoted the sharing of copyright material without the authors’ consent. The word-

ing in chapter 23, paragraph 4, part 2 of the Swedish Criminal Code reads, "responsi-

bilities in this section are prescribed for a specific act, it shall be imposed not only on 

those who carried out the deed, but also the one that facilitated this by giving advice 

or carrying out deeds. The same shall apply in relation to another law or constitu-

tional criminal offense for which imprisonment is prescribed." Nowadays there are 

several services of similar nature such as the search engine Google and the video 

streaming service Youtube. These services have not been tested by Swedish law, 

since they are protected by the Swedish E-Commerce Law. Google and Youtube ac-

tively take actions to prevent the occurrence of copyrighted material without the 

authors' consent. However, there is a considerable amount of copyright material, 

which most probably has been made available to the public without the authors' con-

sent. These companies can in theory establish a policy against the proliferation of un-

authorized materials in an amount sufficient to offset the damage which affects the 

copyright owners, but still enjoy the title of information society services in the E-

Commerce Law, because the social benefits are larger than the caused injury. The 

Swedish Court of Appeal's judgement is now a landmark for similar services when it 

comes to the interpretation of aiding crime against the Swedish copyright law. It is 

nevertheless important that the Supreme Court of Sweden and the EU-court defines 

the cloudy boundary between the definition information society services and the in-

terpretation of the wording in the 23 chapter 4 § 2 part, Swedish penal code. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund och problem 
Fildelning har under de senaste åren utvecklats till att bli allt vanligare i samhället vilket 

tvingat Sverige till rättsliga ageranden inom området. I och med denna utveckling kan filer 

numera lagligt som olagligt överföras via så kallade peer-to-peer nätverk eller torrentfiler 

som används ihop med bittorrentprogram. En torrentfil är inte en ”faktisk fil”, det vill säga 

program, film, musik eller en bildfil som laddats ner. Torrentfiler utgör endast en nedbru-

ten fil i små beståndsdelar som har till syfte att para ihop den som vill utföra en nedladd-

ning med innehavaren av ursprungsfilen. Den som laddat ner en fil kan därefter ladda upp 

den. Så länge torrentfilen finns kvar fungerar den som en brygga mellan nedladdare och 

uppladdare förutsatt att bittorrentprogrammet är i drift.1 

Den 26 november 2010 meddelade Svea Hovrätt sin deldom i målet B 4041-09 som inom 

media och politik fått stor uppmärksamhet som ”Pirate Bay-målet”. Domen riktar sig mot 

tre tilltalade som tillsammans skapat hemsidan The Pirate Bay, en hemsida som möjliggör 

fildelning via torrentfiler lagrade i en databas. Denna databas är dessutom kopplad till en 

katalog där användare av hemsidan kan söka efter specifika torrentfiler. Torrentfilerna 

kopplar därefter nedladdaren till uppladdaren av ursprungsfilen.2 Fildelning i sig är inte 

olagligt, dock innehåller en stor mängd av de torrentfiler på Pirate Bays hemsida upphovs-

rättsligt skyddat material, som tillgängliggjorts utan upphovsrättsägarnas tillstånd. 

Enligt 12 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), kan 

sådant material framställas för privat bruk, såvida det inte görs tillgängligt för allmänheten i 

strid med 2 § URL, exempelvis utan upphovsrättsägarens samtycke.3 I 53 § URL skall den 

som gör eller försöker göra intrång på upphovsrättsligt skyddat material, dömas till böter 

eller fängelse högst två år, under förutsättning att det skett av oaktsamhet eller uppsåt. 

Det Pirate Bays hemsida gör är att ge fildelare en möjlighet att med hjälp av torrentfiler 

genomföra fildelningar. Problemet är att Pirate Bays databas innehåller endast torrentfiler 

och inte ursprungsfiler, med andra ord tillhandahåller inte hemsidan den ”faktiska filen”. 

Hovrätten aktualiserade på så sätt 23 kap 4 § brottsbalken (1962:700) (BrB), ansvar som i 

                                                
1 Se Stockholms tingsrätts avgörande B 13301-06 (Pirate Bay-målet), meddelad 17 april 2009, s. 51. 

2 Stockholms tingsrätt, Pirate Bay-målet, s. 15. 
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denna balk är föreskrivet för viss gärning skall 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 vilket fängelse är föreskrivet. De tilltala-

de fälldes enligt 23 kap 4 § 2 st. brottsbalken för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. 

Inom internetvärlden finns mängder av upphovsrättsligt skyddat material. Av hovrättens 

dom följer att medhjälp till brott mot URL skall bestraffas, men i vilken utsträckning kan 

begreppet medhjälp aktualiseras?  

Internet präglas idag av ett flertal kända aktörer som dagligen tillhandahåller åtkomst till 

upphovsrättsligt skyddade verk. Google som många människor använder sig av kan precis 

som Pirate Bay användas som ett verktyg för att sprida upphovsrättsligt skyddat material, 

trots att det huvudsakliga syftet inte är ämnat för det. Likaså Youtube där filmklipp dagli-

gen laddas upp och Facebook som främst hanterar bilder kan missbrukas för olagliga än-

damål. Varför klassas inte Google, Youtube eller Facebook som medhjälpare till brott mot 

URL? I Pirate Bay-domen påpekar hovrätten kortfattat att dessa sidor tillför en samhälls-

nytta som väger över den tillförda skadan mot upphovsrättsligt skyddat material. Men vart 

går egentligen gränsen om dessa medel används på exakta samma sett som The Pirate Bay? 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av svensk lagstiftning och hovrättens deldom i 

Pirate Bay-målet som utgångspunkt, utreda när medhjälp till brott mot upphovsrättsligt 

material kan aktualiseras. Vidare utreds, under vilka förutsättningar undantag beviljas för si-

tuationer som skulle kunna falla inom ramen för medhjälp till brott mot URL. Uppsatsen 

har även till syfte att slutligen framhäva när dessa rättfärdigande grunder kan missbrukas el-

ler utnyttjas av stora aktörer på internet, samt om de i praktiken faktiskt missbrukas.  

Arbetet är begränsat till den svenska lagstiftningen vilket leder till att EU-rätten berörs i 

den mån den implementerats i svensk rätt eller tillför vägledning. Uppsatsen kommer inte 

att utreda effekten av de straffrättsliga konsekvenserna som medföljer vid brott mot URL. 

Det vill säga, brottsbalken kommer inte att diskuteras i större bemärkelse än att utreda när 

man bör kunna anses vara medhjälpare till brott mot URL enligt 23 kap 4 § BrB. 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen är skriven med en rättsvetenskaplig metod för att med hjälp av lagtext, praxis, 

förarbeten och doktrin ta ställning till gällande rätt och dess tillämpning på andra liknande 
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tjänster som The Pirate Bay. Med hänsyn till hur aktuellt fallet är, utgör domen och över-

klagandet en väldigt central roll av arbetet. En amerikansk dom kommer även att användas 

då denna är av vikt för frågeställningen. Eftersom förarbetena inte ger en tydlig vägledning 

inom området kommer dessa användas ytterst lite. Doktrin kommer att användas i mindre 

skala med tanke på Pirate Bay-målets aktualitet och bristen på aktuell svensk doktrin. I 

uppsatsen kommer även två av de överklaganden som gjorts i Pirate Bay-målet till Högsta 

Domstolen användas, samt en stämningsansökan som är relaterad till Youtube. Överkla-

gandena och materialet används inom ramen för frågeställningen. 
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2 Svensk upphovsrätt 

2.1 Det upphovsrättsliga skyddet 

2.1.1 Uppkomsten av upphovsrättsligt skydd 

Syftet med upphovsrätten är att genom bestämmelser i lag ge upphovsmannen en rätt att 

fritt bestämma över sitt verk, med andra ord är det denne som villkorar när verket får an-

vändas av andra personer och i vilka sammanhang.4 Datorprogram, musik, böcker och fo-

tografier är några exempel på verk som kan erhålla upphovsrättsligt skydd enligt 1 § URL. 

Upphovsrätten uppkommer automatiskt, det vill säga utan formaliteter och omfattar såväl 

skapade verk som icke färdigställda.5 Till skillnad från patent och varumärkesrätten registre-

ras inte ett upphovsrättsligt verk för att skyddas. Patenträtten skiljer sig på så sätt från upp-

hovsrätten då en tydlig beskrivning av uppfinningen lämnas in för registrering, likaså ger 

varumärkesskyddet en ensamrätt att nyttja varumärket inom dess område, efter att varu-

märket har registrerats. Ett varumärke kan även erhålla skydd efter att ha upparbetats inom 

sitt område. 6 

2.1.2 De ekonomiska rättigheterna 

De ekonomiska rättigheterna tillför skaparen en kontroll över verkets reproduktion samt 

rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.7 Enligt 2 § 1 st. URL innefattar dessa rät-

tigheter det ursprungliga eller ett förändrat skick, översatt eller bearbetat, i annan litteratur- 

eller konstart eller i annan teknik. Enligt 2 § 2 st. URL innefattar framställningar av exem-

plar ”direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, 

oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller 

delvis.” De ekonomiska rättigheterna är en exklusiv ensamrätt. Ingen får utan upphovs-

mannens tillåtelse eller hans eller hennes rättsinnehavare vidta någon åtgärd som omfattas 

av de ekonomiska rättigheterna. Det följer av 3 kap URL att dessa kan överlåtas eller upplå-

tas vilket berättigar någon annan rätten att använda verket.8  

                                                
4 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, 3:1 upplagan, Nordstedts Juridik AB, Stock-

holm 2009, s. 21. 

5 Bergström, Svante, Lärobok i upphovsrätt, 4 upplagan ombesörjd av Stig Strömholm, Iustus förlag AB, 
Uppsala 1994, s. 19. 

6 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s. 27. 

7 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s. 21. 

8 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s. 58. 
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2.1.3 De ideella rättigheterna 

Av 3 § 1 st. URL framgår det att då verk framställs eller görs tillgängligt för allmänheten, 

skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Skulle ett 

upphovsrättsligt skyddat verk användas på ett kränkande sätt, eller göras tillgängligt för 

allmänheten utan dennes samtycke, skyddas upphovsmannen av de ideella rättigheterna en-

ligt 3 § 2 st. URL. Skaparen av verket kan när som helst motsätta sig ett sådant utnyttjande. 

De ideella rättigheternas främsta syfte består dock av rätten att bli namngiven och erkänd 

som skaparen av verket. De grundar sig på det personliga band som finns mellan upp-

hovsmannen och dennes verk. Rättigheten varar under upphovsmannens livstid samt 50 år 

därefter. Inom EU och USA sträcker sig skyddet 70 år efter upphovsmannens livstid. De 

ideella rättigheterna har stark anknytning till upphovsmannen och kan inte överlåtas till 

skillnad från de ekonomiska rättigheterna.9 Upphovsmannen kan dock ”med bindande ver-

kan efterge sin ideella rätt endast såvitt det angår en till art och omfattning begränsad an-

vändning av verket.” Ett konkret exempel är då ett filmklipp är avsett för en särskild re-

klamfilm eller en bok för skolbruk.10 

2.2 Överföring till allmänheten 
För att försöka harmonisera upphovsrätten inom EU tillkom infosoc direktivet.11 Direkti-

vet har till syfte att gynna kultur och utbildning genom att skydda upphovsrättsligt skydda-

de verk men samtidigt medge undantag eller inskränkningar för allmänhetens intresse.12 

Syftet får dock inte gå så långt att det genom otillåtna spridningar, offrar det strikta skyddet 

av upphovsrättsliga rättigheter som finns.13 På så sätt behövde upphovsmannens rätt till 

överföring till allmänheten harmoniseras ytterligare. Rätten bör således omfatta all överfö-

ring på trådbunden samt trådlös väg.14 

Begreppet överföring till allmänheten är nytt och kommer från infosoc direktivet. Det är en 

översättning från direktivets lydelse ”communication to the public.” Detta begrepp har fått 

en samlad form med inslag av offentlig visning och offentligt framförande som regleras i 2 

                                                
9 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s. 21. 

10 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s. 84. 

11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (infosoc-direktivet), p. 1. 

12 Infosoc-direktivet, p. 14. 

13 Infosoc-direktivet, p. 22. 

14 Infosoc-direktivet, p. 23. 
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§ URL.15 Överföring till allmänheten innefattar ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till 

verket från en plats och en tidpunkt som de själva valt. Verket anses vara överfört till all-

mänheten oavsett om det gjorts på trådbunden eller trådlös väg, från en annan plats än där 

allmänheten kan ta del av verket.16 Inom ramen för begreppet ryms TV och radiosändning-

ar men också så kallad webcasting där dessa görs tillgängliga över internet. Fildelningspro-

gram i form av peer-to-peer nätverk (p2p) omfattas också av begreppet. Dessa har ingen 

central server utan utbytet av filer sker direkt genom medverkade i ett nätverk via ett pro-

gram. Med hjälp av programmet kan man ta del av deltagarnas filer och på begäran ladda 

ner en fil av en användare inom samma nätverk. Att ställa filer till förfogande på ett sådant 

sätt inkräktar på upphovsmannens ensamrätt och är därför att anse som överföring till all-

mänheten.17 

                                                
15 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s. 62. 

16 URL, 2 § 3 st. 1p. 

17 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, s. 63. 
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3 The Pirate Bay, hovrättens deldom 

3.1 Bakgrund och huvudbrott 
Målet B 4041-09 hädanefter Pirate Bay-målet avgjordes den 26 november 2010. Svea hov-

rätt meddelade deldom för tre av de fyra som inställde sig, då en inte kunde närvara på 

grund av sjukdom. De tre närvarande fälldes för medhjälp till brott mot URL enligt 23 kap 

4 § 2 st. BrB då de inte ansågs vara skyldiga till huvudbrottet.18 

Hovrätten ansåg att själva huvudbrottet, det vill säga själva uppladdningen och nedladd-

ningen av de upphovsrättsligt skyddade filerna, utgjordes av andra personer än skaparna av 

The Pirate Bay som för domstolen är okända. På hemsidan kunde dessa användare ladda 

upp torrentfiler som specifikt hänvisade till en viss fil skyddad av svensk upphovsrätt. De 

uppladdade torrentfilerna utgjorde endast en koppling till den ”faktiska filen” och inte själ-

va alstret i sig. Dock ansågs uppladdningen av torrentfilerna utgöra ett tillgängliggörande 

för allmänheten som berövar skaparen den ensamrätt som medföljer av 2 § URL.19 I do-

men konstateras det att; ”varken lagförarbeten eller praxis ger någon vägledning i hur man skall bedö-

ma internettjänster som av användare kan utnyttjas för olagliga ändamål” vilket resulterade i tillämp-

ningen av allmänna straffrättsliga principer med beaktande av tjänstens karaktär och hur 

användare väljer att använda den.20 Att tillhandahålla en sådan tjänst som The Pirate Bay 

främjar enligt hovrättens mening brott mot URL. Ansvar för medhjälp till brott kan därför 

enligt ordalydelsen i 23 kap 4 § 2 st. BrB aktualiseras.21 Hovrätten summerade främjandet 

av de begångna brottsliga gärningarna av aktörerna bakom The Pirate Bay på följande sätt, 

dessa har: 

• Tillhandahållit en möjlighet att ladda upp och lagra torrentfiler till tjänsten. 

• Till andra tillhandahållit en databas kopplad till en katalog med torrenfiler. 

• Tillhandahållit en möjlighet för andra att söka och ladda ner torrentfiler samt också 

tillhandahållit funktionalitet med vars hjälp de personer som velat dela filer kunnat 

få kontakt med varandra genom fildelningstjänstens trackerfunktion.22 

                                                
18 Se Svea hovrätts avgörande B 4041-09 (Pirate Bay-målet), meddelad 26 november 2010, s. 5. 

19 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 17. 

20 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 23. 

21 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 24. 

22 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 19. 
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3.2 Medhjälp till brott mot URL 

3.2.1  Kort om begreppet medhjälp 

Av 23 kap 4 § 2 st. BrB följer, ”ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall 

ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd el-

ler dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, 

för vilken fängelse är föreskrivet.” Den som inte är själva gärningsmannen skall, om han 

övertalat annan till utförande av brott, dömas för anstiftan till brott och annars för med-

hjälp dessutom.23 Enligt Jareborg är medhjälp ett främjande som inte uppfyller kravet på 

anstiftan.24 Det har hävdats att begreppet främja enligt 23 kap 4 § BrB skall utläsas som 

uppsåtligen främja vilket innebär att det ställs ett krav på uppsåt. Jareborg ger såsom exem-

pel på medhjälp till brott, en person som anskaffar ett spelbord åt en som bedriver äventyr-

ligt spel (BrB 16 kap 14 §; dobbleri).25 

3.2.2 Hovrättens tillämpning 

Genom Pirate Bays sökfunktioner, uppladdnings- och lagringsmöjligheter för torrentfiler 

samt den tracker som underlättat kontakten mellan nedladdare respektive uppladdare, har 

The Pirate Bay bidragit med en tjänst som underlättat brott mot upphovsrättsligt skyddat 

material. Det är genom dessa funktioner användarna kunnat förmedla upphovsrättsliga 

verk till allmänheten utan upphovsmännens samtycke. Hovrätten tillade att, även om tjäns-

ten inte varit någon nödvändig förutsättning för att de enskilda huvudbrotten skulle ha 

kommit till stånd, har den trots allt gjort fildelningen mellan användare enklare och snabba-

re. Enligt ordalydelsen i 23 kap 4 § 2 st. BrB är detta en form av medhjälp. Hovrätten bely-

ser dock att det finns invändningar mot detta och att ordalydelsen inte kan tolkas strikt i 

alla situationer. En sådan tolkning skulle på så sätt leda till orimliga följder. De exempel 

som aktualiserades var Google och Youtube som är digitala sök och lagringstjänster, men 

som i allmän mening uppfattas som helt legitima verktyg. Dessa aktörer kan dock missbru-

kas på exakt samma vis men har inte i Sverige varit föremål för något åtal eller civilrättslig 

tvist. Enligt doktrin och den rättsvetenskapliga teorin om bristande gärningsculpa, kan des-

sa tjänster rättfärdigas. Principen om bristande gärningsculpa säger att en tjänst där ett 

medvetet risktagande för en skadlig effekt finns, kan i vissa situationer vara tillåten. I första 

                                                
23 Prop. 1993/94:130, s. 68. 

24 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, fjärde tryckningen, författaren och Iustus förlag, Uppsala 2001 s. 409. 

25 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 408. 
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hand kan tjänsten till sin egenart vara undantagen om den är ett värdefullt verktyg i ett lag-

ligt sammanhang. Tjänsten kan på så sätt rättfärdigas om den i sammanhanget bidrar till 

samhällsnytta som domineras av en legitim användning, men spridning av upphovsrättsligt 

skyddat material inte går att undgå. Under dem förutsättningarna kan en sådan tjänst teore-

tiskt sätt vara tillåten ur ett objektivt perspektiv, om tjänsten drivs med en bristande upp-

fattning avseende farligheten.26 

Kristoffer Schollin som är universitetslektor inom immaterialrätt, angav i målet att det 

fanns ”kopiösa” mängder upphovsrättsligt skyddat material på The Pirate Bays hemsida, 

utan upphovsrättsmännens samtycke. Dock påpekade han även att denna mängd speglade 

antalet lovliga verk, det vill säga det ”olagliga” materialet var inte det dominerande. Hovrät-

tens slutsats var dock, utifrån den bevisning som framhållits, att användarna av hemsidan 

utnyttjade den för att sprida upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmännens sam-

tycke. Denna aktion ansågs vara den dominerande bland användarna vilket leder till ett an-

grepp mot de grundläggande värdena i vår rättskultur. Hovrätten påpekade efter en avväg-

ning att ”intresset av att tillhandahålla en tjänst för fildelning av legalt utlagt material och 

den helt uppenbara risken för verksamheten i massiv omfattning, skulle leda till intrång i 

upphovsmännens grundlagsskyddade rättigheter”. Den rättsvetenskapliga teorin om bris-

tande gärningsculpa kunde därför inte tillämpas i Pirate Bay-målet enligt hovrätten.27 

3.3 Ansvarsfrihet enligt E-handelslagen? 
Då principen om bristande gärningsculpa inte var tillämplig menade de tilltalade att dessa 

borde beviljats ansvarsfrihet enligt lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informa-

tionssamhällets tjänster (E-handelslagen). Enligt 2 § 2 st. E-handelslagen är en fysisk eller 

juridisk person som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster att anse som 

tjänsteleverantör. Hovrätten medgav i målet att The Pirate Bay är att anse som tjänsteleve-

rantör enligt E-handelslagen.28 Denna lag kan bevilja ansvarsfrihet om kriterierna i 16-18 §§ 

E-handelslagen är uppfyllda. Enligt 16 § 1 st. E-handelslagen ”skall en tjänsteleverantör 

som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät, 

eller som tillhandahåller tillgång till ett sådant nät, inte på grund av innehållet i informatio-

nen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift.” 

                                                
26 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 24. 

27 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 25. 

28 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 26. 
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Följande kriterier skall dock vara uppfyllda: 

• Tjänsteleverantören skall inte initiera överföringen. 

• Inte välja ut mottagaren av informationen samt 

• Inte välja ut eller ändra informationen. 

Av andra stycket i 16 § E-handelslagen följer att tillfällig information som mellanlagras för 

att genomföra överföringen även omfattas av skyddet. Sådan tillfällig lagring regleras mer 

utförligt i 17 § E-handelslagen. 

Eftersom Pirate Bay stadigvarande lagrat torrentfiler med en sökmotor kopplad till en da-

tabas är 18 § E-handelslagen istället för 17 § av intresse.29 En tjänsteleverantör som aktivt 

lagrar information lämnad av användare av tjänsten skall inte vara tvungen att betala ska-

destånd eller sanktionsavgifter förutsatt att följande kriterier i 18 § E-handelslagen är upp-

fyllda: 

• ”tjänsteleverantören skall inte känna till att den olagliga informationen eller verk-

samheten förekommer och, när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är med-

veten om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga infor-

mationen eller verksamheten förekommer” eller 

• ”så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål förhindrar vida-

re spridning av informationen.” 

Av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (E-handelsdirektivet) har där för-

tydligats i ingresspunkt 42 att ansvarsfrihet beviljas om leverantören i fråga i sitt utövande 

är neutral och om hans verksamhet är av ren teknisk, automatisk och passiv natur, vilket 

innebär att han varken har kännedom om eller kontroll över de uppgifter han lagrar.30 

Det följer av 19 § E-handelslagen att en tjänsteleverantör kan hållas skyldig för brott trots 

ovan nämnda paragraf och direktiv under förutsättning att brottet är begånget uppsåtligen. 

Hovrätten fann efter den bevisning som åklagaren lämnat att aktörerna bakom The Pirate 

Bay uppsåtligen begått brott mot URL. Motiveringen bakom denna slutsats var att de tillta-

lade trots varningsbreven från upphovsrättsägare tillåtit det upphovsrättsligt skyddade ma-

terialet att finnas kvar på hemsidan för fortsatt fildelning. För att undgå ett sådant medver-

kansansvar anförde hovrätten att en tjänsteleverantör som The Pirate Bay bort antingen av-

                                                
29 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 19. 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (E-handelsdirektivet). p. 42. 
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sluta driften av hemsidan eller motverka spridningen av det upphovsrättsligt skyddade ma-

terialet.31 

Hovrätten förklarade även med stöd av domen C-236/08–C-238/08 Google France och 

Google att en leverantör mycket väl kan anses vara en tjänsteleverantör i direktivets mening 

men att detta är begränsat till enbart vidarebefordran, cachning eller värdtjänster. På hem-

sidan fanns en ”databas och en trackerfunktion, det har således inte varit fråga om en ren 

överföringstjänst och inte heller cachning.”32 Ansvarsfrihet enligt 16-18 §§ E-handelslagen 

kunde inte aktualiseras enligt hovrätten då The Pirate Bay uppsåtligen handlat för sprid-

ningen. Medhjälp till brott mot URL hade uppsåtligen begåtts och frågan om ansvarsfrihet 

enligt E-handelslagen avseende brottsmål uteslöts. Det fanns därför anledning att åter-

komma till frågan avseende skadestånd.33 

3.4 Överklagandet till Högsta Domstolen 

3.4.1 Medhjälp till brott på det objektiva planet? 

De tilltalades juridiska ombud har överklagat hovrättens deldom avseende tre av de fyra ak-

törerna bakom The Pirate Bay. I överklagandena belyser de juridiska ombuden att det är av 

stor vikt i svensk och internationell rätt att målet prövas av Högsta Domstolen (HD) då 

rättsläget på flera punkter är oklart och åtalet i det avseendet bör tas upp i sin helhet.34 Ad-

vokat Per E Samuelson har på sin klients vägnar i överklagandet påpekat att fildelnings-

tjänsten The Pirate Bay inte skall utgöra ett straffbart främjande då de inte skiljer sig från 

andra tjänster som exempelvis Google. Det finns olika åsikter inom doktrinen och huruvi-

da Google är att anse som medhjälpare till brott mot URL är ännu inte prövat inom svensk 

rätt, det är på så sätt en bedömningsfråga. Vidare bör HD aktualisera principen om bris-

tande gärningsculpa då det är ”olämpligt att angripa existensen av en ny teknik som innebär 

en möjlighet till masskommunikation på ett helt nytt sätt än förr i tiden.”35  

 

Advokat Jonas Nilsson har i sitt överklagande anfört att The Pirate Bay inte kan utgöra ett 

straffrättsligt främjande av upphovsrättsintrång då de erbjuder information från internetan-
                                                
31 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 27. 

32 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 49. 

33 Svea hovrätt, Pirate Bay-målet, s. 26. 

34 Se Högsta Domstolens aktbilaga 1-1, mål B 5880-10, inlämnad 21 december 2010, s. 3. 

35 Högsta domstolens aktbilaga 1-1, s. 6. 
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vändare i form av en standardiserad internetteknologi, torrentfiler, och den lagliga bittor-

renttekniken. Jonas Nilsson gör även han gällande att upphovsrättsligt material går att finna 

via de flesta söktjänster och att The Pirate Bay således inte i praktiken skiljer sig från exem-

pelvis Google. Hovrätten har enligt hans mening på ett bristfälligt och mindre välunder-

byggt sätt utrett att de dominerande filerna på hemsidan var upphovsrättsligt skyddat mate-

rial. Pirate Bay är att anse som en nyttig tjänst för legitima syften, för användare runt om i 

världen.36 Vidare påpekar Nilsson att hovrätten självmant visat att rättsläget avseende med-

hjälp till brott mot URL är oklart och detta speciellt genom sitt uttalande på sidan 23 i sin 

deldom: “Varken lagförarbeten eller praxis ger således någon tydlig vägledning i hur man straffrättsligt 

skall bedöma internettjänster som av användare kan utnyttjas för olagliga ändamål. Bedömningen får istäl-

let göras med utgångspunkt i allmänna straffrättsliga principer och med beaktande av tjänstens karaktär 

och hur användare väljer att utnyttja den.”37 Advokaterna förklarar med stöd av detta utlåtande 

att det är av vikt att HD klargör begreppet medhjälp till brott mot URL enligt BrB 23 kap 4 

§, ansvarsfrihetsbestämmelserna för tjänsteleverantörerna enligt E-handelslagen och E-

handelsdirektivet samt principen om bristande gärningsculpa.38 

3.4.2 E-handelslagen och direktivets tillämpning 

I överklagandet till HD har advokat Jonas Nilsson anfört att hovrätten på ett oriktigt sätt 

kommit fram till att The Pirate Bay inte utgör en överföringstjänst enligt 16 § E-

handelslagen. Nilsson menar att hemsidan utgör en automatisk men passiv söktjänst där 

grundarna inte kan styra över de torrentfiler som användarna laddar upp och att detta faller 

inom ramen för ingresspunkten 42 i E-handelsdirektivet. Vidare belyser Nilsson att The Pi-

rate Bay tillhandahåller tillgång till ett kommunikationsnät i form av ett fildelningsnätverk 

med hjälp av torrentfiler och den svärmeffekt som medföljer av torrentfiler. Under den 

förutsättningen bör hemsidan anses vara en tjänsteleverantör enligt ordalydelsen ”som till-

handahåller tillgång till ett sådant kommunikationsnät” i 16 § E-handelslagen. Slutligen på-

pekar han att ansvarsfrihet i objektiv mening föreligger inom ramen för 16 § E-

handelslagen, det stadgade straffrättsliga ansvaret i 19 § E-handelslagen som grundas på en 

prövning om huruvida uppsåt föreligger skall därför inte aktualiseras.39 

                                                
36 Se Högsta Domstolens aktbilaga 2-1, mål B 5880-10, inlämnad 23 december 2010,  s. 4. 

37 Högsta domstolens aktbilaga 2-1, s. 3. 

38 Högsta domstolens aktbilaga 2-1, s. 6. 

39 Högsta domstolens aktbilaga 2-1, s. 5. 
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Advokat Nilsson anser därmed att det är av vikt att HD inhämtar ett förhandsbesked om 

det enligt E-handelsdirektivet kan föreligga andra typer av tjänsteleverantörer som tillhan-

dahåller informationssamhällets tjänst av teknisk, automatisk och passiv natur än de som 

använder sig av cachning, vidarebefordran eller enbart är en värdtjänst?40 

3.5 Informationssamhällets tjänster? 

3.5.1 Google 

Google är idag en av de främsta sökmotorerna som finns på internetmarknaden. Genom 

att knappa in ett sökord kan man med hjälp av deras databas och söktjänst finna miljontals 

webbsidor relaterade till sökordet.41 Om resultatet blir för allmänt går detta att specificera 

genom att lägga till ett plustecken mellan de relevanta sökorden. Med hjälp av Google kan 

man finna fakta, hemsidor, bilder, musikfiler och filmer bland annat. Denna tjänst pekar ut 

både upphovsrättsligt skyddat material som finns på webben utan upphovsmannens sam-

tycke men likväl alster som upphovsmännen själva placerat ut eller givit samtycke till att 

placera ut. Nedanför illustreras ett konkret exempel i form av en datorfotad skärmbild ta-

gen 2011-04-27. Med hjälp av Google kan vem som helst använda valfria sökord, i fallet 

används tv-serien Entourage följt av ordet torrent. Inom loppet av 0.24 sekunder presente-

ras 5 220 000 träffar där ett flertal hemsidor innehar det relevanta sökordet och filen som 

eftersöks.42  

Tv-serien är ett upphovsrättsligt skyddat material där den svenska tv-kanalen TV6 bland 

andra fått rättigheten till att sända programmet. Google erbjuder användarna av sökmotorn 

en möjlighet att anmäla eventuellt upphovsrättsligt intrång genom att fylla i ett formulär på 

hemsidan. Om ett intrång föreligger är det enligt Googles policy att alstret i så fall plockas 

bort men att detta inte behöver vara nödvändigt enligt berörd nationell lag. Genom att 

hänvisa till målet Online Policy Group, Pavlosky and Smith v. Diebold Incoroporated and 

Diebold Election Systems vill Google varna personen i fråga innan anmälan görs, denne 

                                                
40 Högsta domstolens aktbilaga 2-1, s. 7. 

41 http://www.google.se/intl/sv/help/features.html#essentials, tillgänglig 19 april 2011. 

42http://www.google.se/#sclient=psy&hl=sv&source=hp&q=Entourage+torrent&aq=f&aqi=g5&aql=&oq
=&pbx=1&fp=ac6668340e6582f5&biw=1280&bih=702, tillgänglig 27 april 2011. 
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bör överväga upphovsrättens begränsningar och undantag, då de juridiska kostnaderna kan 

bli extrema. I målet värderades beloppet till 100 000 USD.43 

3.5.2 Youtube 

Youtube är en webbplats där användarna har möjligheten att gratis kunna ladda upp och 

dela med sig av videoklipp. Genom att bli medlem på Youtube kan man genom några 

knappklick ladda upp egna videoklipp men även andras. Med hjälp av hemsidan kan musi-

ker, artister, privatpersoner och företag med flera marknadsföra sig i form av korta alterna-

tivt långa videoklipp. Dessa kan även skapa en egen kanal där klippen lagras och som andra 

användare kan prenumerera på. Reklamklipp kan mot betalning visas innan det faktiska vi-

deoklippet spelas upp, med andra ord kan man via Youtube marknadsföra diverse produk-

ter. Likt Google använder Youtube en sökfunktion som är kopplad till en databas med 

uppladdade videoklipp. Videoklippen kontrolleras inte vid uppladdning utan det är upp till 

användarna eller Youtube att i efterhand anmärka på klippen eller eventuellt ta bort dem 

om de inte uppfyller hemsidans policy. På så sätt kan upphovsrättsligt skyddat material utan 

upphovsmannens samtycke laddas upp. Om inte upphovsmannen gör någon anmärkning 

på klippet eller uppmärksammar att dennes alster offentliggjorts kommer klippet att finnas 

kvar. Användare kan även flagga olämpligt eller upphovsrättsligt skyddat material som lagts 

ut utan upphovsmannens samtycke. 

Människor använder idag Youtube för att bland annat titta på scener från filmer, lyssna på 

musik eller musikvideos. Länkar från Youtube kan även delas på Facebook och andra 

komponenter vilket ger en ökad spridning och ett högt antal visningar av videoklippet. 

Trots Youtubes arbete mot upphovsrättsligt intrång förekommer upphovsrättsligt skyddat 

material på hemsidan utan upphovsmännens samtycke. Nedanför illustreras ett upphovs-

rättsligt skyddat material som förekommer på Youtube. Bilden är en datorfotad skärmbild 

tagen 2011-04-27. Genom att skriva in namnet på rapparen Jay-Z ger Youtube 525 000 

träffar där ett flertal klipp högst sannolikt lagts ut utan Jay-Zs samtycke.44 

                                                
43 http://www.google.com/support/bin/request.py?contact_type=lr_dmca&product=imagesearch, tillgäng-

lig 20 april 2011. 

44 http://www.youtube.com/results?search_query=Jay-Z&aq=f, tillgänglig 27 april 2011. 
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Musikern har en egen kanal på Youtube men trots detta förekommer klipp från andra an-

vändare som är oförändrade skapelser. 

Numera kan uppladdat material på Youtube även laddas ner av vem som helst via pro-

grammet Youtube-downloader som är ett externt skapat program, det vill säga Youtube 

ligger inte bakom programmet. Med hjälp av detta kan användaren i fråga välja vilket fil-

format videon skall laddas ned i, exempelvis mp3 eller avi. 

3.5.3 Viacom international v. Google and Youtube 

I det amerikanska rättsfallet Viacom international v. Google and Youtube prövades frågan 

om hemsidan Youtube avsiktligt utnyttjat upphovsrättsligt skyddat material i samband med 

reklam, utan upphovsmännens samtycke. Youtube och Google anklagades även för att ha 

modifierat sina sökmotorer till att avsiktligt visa upphovsrättsligt skyddat material högst 

upp på träfflistan efter att en sökning genomförts. Genom att söka på Google framhävs 

populära Youtubeklipp som hamnar högst upp på träfflistan. Detta för att öka intresset av 

hemsidan och öka genereringen av reklamintäkter. Målsäganden påstod att hemsidan upp-

muntrade användare till att ladda upp hela avsnitt av tv-program samt filmer. Videoklippen 

sparas därefter på Youtubes-servrar vilket ger dem möjligheten att kontrollera filen.45 Enligt 

Viacom är det dessutom Youtube själva som placerar ut de upphovsrättsligt skyddade filer-

na som genom Google bli mer synliga.46 

Till sitt försvar åberopade Google och Youtube The Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA). Denna begränsar onlinetjänsters åläggande vid orsakade upphovsrättsliga skador 

förutsatt att följande kriterier är uppfyllda: 

1) Att tjänsten utför en kvalificerad lagring eller sökfunktion för internetanvändare. 

2) Saknar faktisk eller tillräknad kunskap om otillåten verksamhet. 

3) Då kännedom om otillåten verksamhet existerar, att den otillåtna verksamheten inte 

utnyttjas för ekonomisk vinning. 

4) Att tjänsten utan uppskov vid medvetande tar bort upphovsrättsligt skyddat materi-

al. 

5) Genomför en aktiv politik mot upphovsrättsligt intrång. 

                                                
45 Case 1:07-cv-02103-LLS, document 117 (Viacom International v. Google and Youtube), s. 2. 

46 Viacom International v. Google and Youtube, s. 3. 
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6) Påverkar inte de tekniska åtgärderna som används av upphovsmän för att identifie-

ra och skydda upphovsrättsliga verk.47 

De anförde vidare att det idag inte finns en sökmotor som kan urskilja upphovsrättsligt 

skyddat material som offentliggjorts utan upphovsmannens samtycke från tillåtet material. 

En sådan sökmotor går inte att skapa utan ett samarbete från ägaren av rättigheten.48 Sök-

motorn använder sig endast av ordföljden som är inskriven i sökfältet och har inte något 

som helst syfte att diskriminera skyddat från oskyddat material.49 

Efter att domstolen övervägt bevisningen fann den att Youtube och Google åtnjuter skydd 

av DMCA. Detta då de lever upp till de krav som efterfrågas av de sex ovanstående punk-

terna i DMCA.50 

3.5.4 Den skrattande babyn stämmer OKQ8 

Vid Stockholms tingsrätt lämnades en stämningsansökan in 2011-03-29 avseende en bild 

tagen ur ett youtubeklipp på en skrattande baby. Advokat Henrik Wistam företräder Kjell 

Åke Gafvelin som är upphovsrättsägare till videon som illustrerar målsägandens skrattande 

son. Denna skärmbild har olovligen använts av OKQ8 i samband med en reklamkampanj 

men användningen har efter anmodan upphört. Upphovsmannen, i fallet målsägande Gaf-

velin, påstår att han har lidit en ekonomisk skada av OKQ8:s användning av bilden och 

kräver därmed skadestånd. Videoklippet hade ca 160 miljoner visningar på Youtube och 

målsägande menar då att OKQ8 bort haft kännedom om att klippet ägs av någon annan. 

Gafvelin har licenserat rätten till ljudspåret för att kunna sälja detta i form av en ringsignal 

till priset av en krona per såld ringsignal.51 I och med prissättningen har målsägande i första 

hand yrkat skadestånd om 500 000 SEK då detta speglar antalet reklamblad som OKQ8 

använt sig av.52 Enligt advokat Henrik Wistam har OKQ8 kommersiellt försvårat möjlighe-

ten för målsägande att exploatera filmen och andra komponenter som bilden samt ljudfilen 

                                                
47 Viacom International v. Google and Youtube, s. 3-4. 

48 Viacom International v. Google and Youtube, s. 5. 

49 Viacom International v. Google and Youtube, s. 6. 

50 Viacom International v. Google and Youtube, s. 24-25. 

51 Se inlämnad stämningsansökan vid Stockholms tingsrätt, mål T 4638-11-1 (Den skrattande babyn), inläm-
nad 29 mars 2011, s. 3. 

52 Den skrattande babyn, s. 2. 
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då klippet är väldigt populärt.53 Det återstår nu att se om tingsrätten tar upp målet för 

prövning. 

3.5.5 Spotify ett steg i rätt riktning? 

Programmet Spotify som på kort tid fått stor uppmärksamhet är en gratistjänst i form av 

ett program för den som vill lyssna på musik. Spotify har en sökmotor kopplad till sin da-

tabas där alla musiker som vill, efter en överenskommelse, kan lägga ut sin musik för all-

mänheten. Med hjälp av reklamintäkter täcker företaget upp vinst och ersättning till musi-

kerna, då intäkterna ökar kan företaget utöka sitt musikbibliotek och nå en bredare publik. 

Numera kan användare av programmet prenumerera på tjänsten mot betalning för att slip-

pa höra reklam. Genom en skälig avgift kan ett ökat antal medlemmar bidra till högre intäk-

ter för musikerna. På så sätt ökar antalet musikfiler och tjänsten blir då mer attraktiv. Nu-

mera kan den även användas i smartphones under offline och onlinelägen, då smartphones 

blivit vanligt för en vardaglig musikenthusiast finns en stor efterfrågan. I programmet går 

det att kategorisera musiken utefter genre. Det går även att skapa egna spellistor samt 

skicka musik till andra användare eller tipsa icke användare genom att dela länkar på Face-

book bland annat. Till en början slog programmet inte riktigt igenom men numera går den 

senaste musiken i många fall att finna. För den som vill kan låtar även köpas mot ersättning 

och på så sätt får man ett eget exemplar i form av en mp3-fil. 

Programmet är avsett för musikfiler men om idéen utvecklas till ytterligare en nivå kan 

denna lagliga tjänst tillämpas i samband med videofilmer, bilder, litterära verk och annat 

upphovsrättsligt skyddat material. 
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4 Analys av det oklara rättsläget 

4.1 Informationssamhällets tjänster eller brottsligt verktyg?  
Syftet med denna uppsats är att med hovrättens deldom i Pirate Bay-målet som utgångs-

punkt och medhjälpsbegreppet i BrB, utreda när medhjälp till brott mot upphovsrättsligt 

material kan aktualiseras. Idag finns ett flertal aktörer på internet som liknar tjänsten The 

Pirate Bay och det är då av intresse att utreda om dessa tjänster är att anse som medhjälpare 

till brott mot URL. Då dessa tjänster åtnjuter skydd av E-handelslagen är det även av vikt 

att utreda huruvida dessa aktörer har möjligheten att missbruka bestämmelserna i E-

handelslagen. 

Av 23 kap 4 § 2 st. BrB följer, ”ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall 

ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd el-

ler dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, 

för vilken fängelse är föreskrivet.” Främjandet ställer krav på uppsåt, det vill säga medhjäl-

paren till brottet skall bistått gärningsmannen avsiktligen. Medhjälpsbegreppet omfattar 

även upphovsrättslagen och de rättigheter den tillmäter upphovsmän. De ekonomiska rät-

tigheterna är en exklusiv ensamrätt. Ingen får utan upphovsmannens tillåtelse eller hans el-

ler hennes rättsinnehavare vidta någon åtgärd som omfattas av de ekonomiska rättigheter-

na. De ideella rättigheternas främsta syfte består dock av rätten att bli namngiven och er-

känd som skaparen av verket men skyddar även kränkande behandling av alstret. Vi har i 

Sverige lagstiftat för att upprätthålla dessa skydd genom en korrekt tillämpning av lagen. 

I hovrättens dom har där konstaterats att The Pirate Bay med hjälp av sin hemsida under-

lättat fildelning av upphovsrättsligt skyddat material, utan upphovsmännens samtycken. 

Enligt ordalydelsen i 23 kap 4 § 2 st. BrB fann hovrätten att detta är en form av medhjälp, 

men denna lydelse skall inte enligt hovrätten tolkas strikt då detta kan leda till orimliga följ-

der. Medhjälpsbegreppet har utan tvekan aldrig tidigare aktualiserats på samma sätt som i 

ovanstående fall och risken är att begreppet kan ha fått en strikt tolkning. Bittorrenttekni-

ken som The Pirate Bay använt sig av är ett lagligt verktyg och tekniken i sig har inget di-

rekt avsiktligt syfte att uppmuntra användarna till att ladda upp just upphovsrättsligt skyd-

dat material utan upphovsmännens samtycke. Tekniken har ett legitimt syfte som i fel hän-

der kan missbrukats och användas i brottsliga sammanhang. Schollin påpekade i målet att 

det fanns kopiösa mängder upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmännens sam-

tycke på hemsidan The Pirate Bay, men att dessa inte var de dominerande. The Pirate Bay 
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är på så sätt som utgångspunkt, ett verktyg i ett lagligt sammanhang då tjänsten ihop med 

bittorenttekniken bidrar till smidigare spridning vid fildelning. Bör man inte då istället i en-

lighet med ordalydelsen i 23 kap 4 § 2 st. genom en uppsåtsprövning avseende medhjälp till 

brott mot URL belasta uppladdaren av alstret, det vill säga den som innehar ursprungsfilen 

och är skapare av torrentfilen? Situationen blir då ännu mer komplex, för medhjälp krävs 

huvudbrott och om uppladdaren är medhjälpare, vem bär då ansvaret för huvudbrottet? 

Medhjälp i fallet är ett svårtillämpligt begrepp där det gjorts en svår gränsdragning från att 

omfatta uppladdarna av ursprungsfilerna, det vill säga de okända gärningsmännen bakom 

huvudbrottet. 

I målet prövades principen om bristande gärningsculpa med önskad effekt om att skadan 

som åsamkats upphovsmän ändå kan rättfärdigas om tjänsten bedrivs med en bristande 

uppfattning avseende farligheten, med andra ord ett medvetet risktagande. Tjänsten kan då 

till sin egenart vara undantagen om den är ett värdefullt verktyg i ett lagligt sammanhang. 

Förutsatt att det finns en dominerande legitim användning och att denna bidrar till en sam-

hällsnytta, men spridning av upphovsrättsligt skyddat material inte går att undgå kan en så-

dan tjänst vara tillåten ur ett objektivt perspektiv. 

Enligt hovrättens motivering kunde principen om bristande gärningsculpa inte aktualiseras 

då ”intresset av att tillhandahålla en tjänst för fildelning av legalt utlagt material och den 

helt uppenbara risken för verksamheten i massiv omfattning, skulle leda till intrång i upp-

hovsmännens grundlagsskyddade rättigheter.” 

Med facit i hand, applicerat på söktjänster som Google och Youtube, är inte även de värde-

fulla verktyg som hanterar enorma mängder information, med en uppenbar risk för att 

verksamheten i massiv omfattning inkräktar på de grundlagsskyddade rättigheterna? Advo-

kat Nilsson anförde i överklagandet på sin klients vägnar att det är olämpligt att angripa 

existensen av en ny teknik som innebär en möjlighet till masskommunikation på ett helt 

nytt sätt än förr i tiden. Hovrätten angrep i fråga inte själva tekniken utan det sätt den 

missbrukats på och det är då av hög vikt att påpeka att gränsdragningen är hårfin. Bittor-

renttekniken är inget som enbart Pirate Bay använder sig av, det finns ett flertal aktörer på 

nätet som tillämpar samma teknik och om inte det så finns där kopplingar till den. 

Hovrätten påpekar att “varken lagförarbeten eller praxis ger således någon tydlig vägledning i hur man 

straffrättsligt skall bedöma internettjänster som av användare kan utnyttjas för olagliga ändamål. Bedöm-

ningen får istället göras med utgångspunkt i allmänna straffrättsliga principer och med beaktande av tjäns-
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tens karaktär och hur användare väljer att utnyttja den” vilket tydligt visar att rättsläget är oklart 

och öppet för diskussion. 

Föreställ dig en genialisk, effektiv och smidig marknad som skapats, med särskilda lagar för 

deltagande som skall följas. Den som vill handla på marknaden måste följa lagen, annars 

blir man straffad. På den här effektiva marknaden kan man genomföra smidiga utbyten lag-

lydigt, men även missbruka den lagstridigt. Skall man då stänga ner hela marknaden för att 

de som nyttjar marknaden lagstridigt, missbrukar dess effektiva lagliga syfte? 

4.2 Det primära syftet 
Likt hovrättens argumentation bör tyngdpunkten fästas vid det primära syftet med använ-

dandet av tjänsten och dess karaktär. Tjänstens karaktär är objektivt sett fullt legitim då bit-

torrenttekniken är laglig. Hur användarna väljer att utnyttja den styrs självfallet av använ-

darna och det är här problemet uppstår. Den amerikanska lagstiftningen, närmare bestämt 

The Digital Millennium Copyright Act, belastar liknande aktörer med att aktivt handla och 

föra en politik för att motverka spridning av upphovsrättsligt skyddat material, vilket skiljer 

sig lite från E-handelslagen. Hovrätten gör det tydligt att upphovsmännen kontaktat Pirate 

Bay i form av varningsbrev och att de trots varningar fortsatt med sin aktivitet. De har im-

plicit visat att de inte heller tänker handla aktivt för att förebygga upplagda torrents med 

upphovsrättsligt skyddat material, men om tjänsten har som primärt syfte att driva en laglig 

verksamhet, bör man då belasta användarna av tjänsten eller de som håller den i drift? Spe-

ciellt då torrentfiler inte utgör den faktiska filen utan endast en koppling mellan användare. 

Givetvis finns där punkter som pekar på att tjänsten inte har till syfte att driva en laglig 

tjänst, så som titeln på hemsidan och den nonchalanta hanteringen av klagomål från upp-

hovsmän. Men i grund och botten är idéen och strukturen av laglig karaktär. 

I överklagandet vill advokat Nilsson fastslå att tjänsten utgör en överföringstjänst enligt 16 

§ E-handelslagen. Att denna tjänst utgör en automatisk men passiv söktjänst där grundarna 

inte kunnat styra över de torrentfiler som användarna laddat upp och att detta faller inom 

ramen för ingresspunkten 42 i E-handelsdirektivet. Ett begrepp som helt klart behöver 

klargöras då tjänsten utifrån begreppets svårlästa lydelse faller inom ramarna. Det kommu-

nikationsnät The Pirate Bay tillhandahållit, i form av ett fildelningsnätverk med hjälp av 

torrentfiler och den svärmeffekt som medföljer av torrentfiler, bör ses som en automatisk 

men passiv söktjänst. Om inte det, ”en tjänst som tillhandahåller tillgång till ett sådant 

kommunikationsnät” enligt 16 § E-handelslagen. 
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19 § E-handelslagen säger att en tjänsteleverantör kan hållas skyldig för brott trots be-

stämmelserna i 16-18 §§ E-handelslagen under förutsättning att brottet är begånget uppsåt-

ligen. Hovrätten fann efter den bevisning som åklagaren lämnat att aktörerna bakom The 

Pirate Bay uppsåtligen begått brott mot URL. Motiveringen bakom denna slutsats var att 

de tilltalade trots varningsbreven från upphovsrättsägare tillåtit det upphovsrättsligt skyd-

dade materialet att finnas kvar på hemsidan för fortsatt fildelning. För att undgå ett sådant 

medverkansansvar anförde hovrätten att en tjänsteleverantör som The Pirate Bay bort an-

tingen avsluta driften av hemsidan eller motverka spridningen av det upphovsrättsligt skyd-

dade materialet.  

Den uppsåtsprövning som gjordes av hovrätten relaterar till 18 § E-handelslagen. Då en 

tjänsteleverantör som aktivt lagrar information lämnad av användare av tjänsten, skall den-

ne enligt 18 § E-handelslagen inte vara tvungen att betala skadestånd eller sanktionsavgifter, 

förutsatt att följande kriterier är uppfyllda: 

• ”tjänsteleverantören skall inte känna till att den olagliga informationen eller verk-

samheten förekommer och, när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är med-

veten om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga infor-

mationen eller verksamheten förekommer” eller 

• ”så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål förhindrar vida-

re spridning av informationen.” 

Det är här värt att uppmärksamma att de torrentfiler som finns på hemsidan laddas upp av 

tjänstens användare, precis som Google länkar till hemsidor eller Youtube där dess använ-

dare bidrar med upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmännens samtycke. En tor-

rentfil som dessutom inte är en faktisk fil, utan enbart en koppling mellan uppladdare och 

nedladdare. Visserligen har inte Google eller Youtube prövats i svensk rätt, men ponera att 

de i praktiken fungerar på exakt samma vis som The Pirate Bay, med skillnaden att de job-

bar aktivt för att minska spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Var går gränsdrag-

ningen för aktivt förebyggande när det ändå förekommer upphovsrättsligt skyddat material 

i stora mängder? Utifrån tidigare redogjorda skärmbilder visas att antalet träffar som tjäns-

terna pekar ut är en betydande mängd trots att de för en aktiv politik mot spridning av 

olovligt material. Google pekar ut 5 220 000 olika träffar och Youtube 525 000 vid särskilt 

angivna sökord, visserligen motsvarar inte alla träffar upphovsrättsligt skyddat material som 
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lagts ut utan upphovsmannens samtycke, men detta motsvarar en beaktansvärd mängd som 

tyder på ett otillfredsställande arbete. 

För att undvika medverkandeansvar kan man teoretiskt sätt upprätta en politik enbart för 

scens skull och utifrån den utföra precis den mängd arbete som krävs för att slippa detta 

medverkandeansvar. Det skall belysas att detta är två börsnoterade aktörer som är stora på 

internetmarknaden och som ständigt utvecklar sina sökmotorer. Bör de då inte kunna filt-

rera eller flagga upphovsrättsligt skyddat material på ett mer effektivt sätt? Istället för att 

uppmuntra användare av tjänsten till att medverka i kampen mot spridning av olovligt 

upphovsrättsligt skyddat material, väljer man att avråda personen i fråga med hänvisning till 

eventuella juridiska kostnader som kan komma att bekosta personen för en ”felaktig anmä-

lan.” 

Det är mycket riktigt det primära syftet som är avgörande för huruvida en tjänst är att anse 

som medhjälpare till brott mot URL, det vill säga den som förser användarna med råd eller 

dåd. Det är dock inte klart påvisat att hemsidans dominerande syfte var att just sprida upp-

hovsrättsligt skyddat material utan upphovsmännens samtycke, trots den stora mängd alster 

som fanns. Motiveringen i denna dom är avgörande för andra aktörer och det finns idag ett 

flertal som är berörda. Google och Youtube är som det tidigare nämnts inte prövade inom 

svensk rätt, men utifrån omständigheterna framgår ingen direkt skillnad mellan The Pirate 

Bay, Google och Youtube. Risken är just att det kan ha gjorts en strikt tolkning av med-

lemsbegreppet som kan komma att leda till orimliga följder. 

4.3 Reflektioner över framtiden, potentiella lösningar? 
Youtube-fenomenet den skrattande babyn har visat att i samband med internettjänsters ut-

veckling tillkommer problem inom upphovsrätten. Genom att OKQ8 nyttjat en skärmbild 

tagen ur denna video i samband med sin reklamkampanj, påstås upphovsmannen ha lidit en 

ekonomisk skada då möjligheten att exploatera videon minskar avsevärt. Upphovsmannen 

hade självmant skapat samt gjort videon tillgänglig på hemsidan, men i de fallen obehöriga 

gör otillåtna alster tillgängliga för allmänheten, hur reder man ut de konsekvenserna? Inom 

internetvärlden kan man nämligen inte skotta igen sina spår lika lätt som fotavtryck i snön, 

skadorna kan med andra ord inte alltid läkas fullt ut genom skadestånd. Effekten av den 

tolkning som hovrätten gjort leder till att aktörerna, i fallet The Pirate Bay, tar smällen för 

den skada uppladdare respektive nedladdare åsamkar. Huvudbrottet är svårt att spåra och 

blir inte lättare med tiden. Det kan då konstateras att det är oskäligt att låta dessa styra er-
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sättningsanspråket från den skadelidande, speciellt eftersom gärningsmännen medvetet kan 

styra skadans storlek. 

I samband med denna utveckling finns givetvis exempel på hur andra har löst vissa pro-

blem. Spotify som till en början var en gratistjänst har visat att det går att reglera upphovs-

rättsligt skyddat material på ett lagligt och effektivt sätt i takt med utvecklingen av internet-

tjänster. Numera kostar tjänsten pengar men trots detta används den frekvent och upp-

hovsmännen till de alster som finns generar pengar i samband med tjänstens tillväxt och 

användning. Att omvandla Youtube och Google till en sådan tjänst skulle med stor sanno-

likhet kunna leda till oerhörda förluster för företagen till en början, men vinst efter att 

tjänsten etablerats. Med tanke på vilken omfattning företagen hanterar upphovsrättsligt 

skyddat material kanske denna idé har ett värde att reflektera över. Som det tidigare har 

nämnts är det svårt att radera filer på internet, men dessa företag bör arbeta hårdare mot 

spridning av upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmännens samtycke. Kanske är 

det sätt som Spotify arbetar på en milstolpe? Genom skapandet av en söktjänst med en da-

tabas som mot ersättning reglerar bilder, filmer, musikfiler, spel och andra alster, skapar 

man en trygghet för upphovsmännen, men även aktörerna bakom dessa tjänster. Det är 

svårt att kräva ersättning för något som tidigare varit gratis, men dessa aktörer är stora och 

hanterar en stor mängd information som samhället är beroende av, det föreligger med 

andra ord en stor efterfrågan. 
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5 Slutsats 
Det är mycket riktigt det primära syftet som är avgörande för huruvida en tjänst är att anse 

som medhjälpare till brott mot URL, det vill säga den som förser användarna med råd eller 

dåd. Hovrättens deldom i Pirate Bay-målet är en välargumenterad dom men som ändock 

innehar några brister vid fastställandet av komplicerade definitioner. Då motiveringen i 

denna dom är avgörande för ett flertal berörda aktörer är det viktigt att dessa reds ut. Go-

ogle och Youtube är som det tidigare nämnts inte prövade inom svensk rätt, men utifrån 

omständigheterna framgår ingen direkt skillnad mellan The Pirate Bay, Google och Youtu-

be. E-handelsdirektivets tillämpning är för närvarande oklart och likaså dess tillämpning av-

seende The Pirate Bays fall. Begreppet medhjälp är komplicerat och trots hovrättens välar-

gumenterade dom påvisas tendenser till en viss osäkerhet som troligtvis kan ha resulterat i 

en för strikt tolkning av begreppet. Utifrån hovrättens deldom i Pirate Bay-målet kommer 

denna tolkning att drabba fler aktörer som bedriver en liknande verksamhet. Risken blir då 

att fler tjänster kan komma att stängas ner. Frågan är då om man bör jaga de som vill upp-

rätthålla ett kreativt tänk och skapa effektiva tjänster, eller istället fokusera på de som för-

söker störa denna eftersträvan, det vill säga gärningsmännen bakom huvudbrottet. Med-

hjälpsbegreppet bör därför tas upp av HD men även EU-domstolen för att klargöra rätts-

läget avseende den diffusa gränsen mellan informationssamhällets tjänst och medhjälpare 

till brott mot URL. Detta för att klargöra den rättsosäkerhet som föreligger men även för 

att med hjälp av praxis, framtida aktörer skall ges en möjlighet att avhålla sig från felaktiga 

tolkningar av begreppet som resulterar i lagstridiga internettjänster. 
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