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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att jämföra Sveriges straffrättsliga- och skadeståndsrättsliga 

ansvar för mellanhanden internetleverantör med USA:s respektive ansvar ifråga 

om upphovsrättsintrång. Det som undersöks är ansvarens uppbyggnad och an-

svarsfrihetsbestämmelserna. Båda jurisdiktionerna har en långtgående ansvarsfri-

het för mere conduits, vilket leder till att båda nationerna undantagit internetleve-

rantörer från framförallt skadeståndsrättsligt ansvar. Ifråga om straffrättsligt an-

svar har Sverige ett mer utvecklat sådant ifråga om medverkan vilket följer av 

EU:s så kallade sanktionsdirektiv, jämfört med USA där det ännu inte är klart 

huruvida en mellanhand kan bli straffrättsligt ansvarig för upphovsrättsintrång. 

Dock liknar de amerikanska skadeståndsdoktrinerna i sin uppbyggnad, till viss 

del, det svenska medverkansansvaret i straffrättslig mening. Trots att ansvarsfri-

hetsbestämmelserna är ganska lika till sin utformning och uppbyggnad, kan kon-

stateras att ansvaren som sådana är olika vilket leder till bland annat en diskussion 

om balansen mellan straffrätt och skadeståndsrätt.  
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1. Inledning och frågeställning 

1.1. Inledning 

Problematiken med fildelning är en tämligen modern företeelse som leder till 

nya upphovsrättsliga utmaningar. Fildelning har blivit ett globalt problem som 

rör sig mellan nationsgränserna utan att ta hänsyn till jurisdiktion, varför det är 

intressant att se skillnaderna och likheterna mellan olika rättsordningars hante-

ring av problemet. Flera tänkvärda aspekter gör sig gällande både vad gäller 

balansen mellan straffrättsliga och civilrättsliga sanktioner, såväl som förut-

sättningar för ett ansvar överhuvudtaget.  

I diskussionerna kring olika mellanhänders ansvar har fokus framförallt lagts 

på tjänster som mer direkt främjar upphovsrättsintrång, såsom programvaror 

för fildelning och hemsidor med länkar till upphovsrättsskyddat material. 

Internetleverantörers ansvar har inte alls belysts, i samma omfattning trots att 

de har stor betydelse för möjliggörandet av upphovsrättsintrång på internet. 

Antagligen beror det på att andra aktörer på internet mer direkt främjar 

intrången, medan internetleverantörers roll oftare är att betrakta som mer 

passiv. Ändå har det i båda rättsordningarna – Sverige och Förenta staterna – 

utformats bestämmelser som fråntar visst ansvar från just internetleverantörer 

för så kallad mere conduit. 

1.2. Syfte 

Syftet med det här arbetet är att göra en jämförande studie mellan common law 

och civil law i frågan om hur internetleverantörers ansvar ter sig i förhållande 

till upphovsrättsintrång för att få fördjupad kunskap och förståelse för det kom-

plexa området som genomsyras av politiska ställningstaganden och motstridiga 

åsikter.  Syftet med arbetet är således komparationen mellan Sverige och USA. 

1.3. Frågeställningar: 

Frågeställningarna för uppsatsen är: 

 Vilket civilrättsligt och straffrättsligt ansvar har internetleverantörer vid 

fildelning? 

o Är ansvaret olika i common law- jämfört med civil law-länder? 
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 Om det civilrättsliga och straffrättsliga ansvaret ser olika ut 

mellan länderna, vad beror olikheterna på?  

 Om det civilrättsliga och straffrättsliga ansvaret är 

liknande, är fråga om det finns konsekvenser av rättsläget. 

1.4. Metod 

Eftersom mitt arbete syftar till att jämföra två rättsordningar leder det till andra 

hänsynstaganden än när enbart en rättsordning behandlas. Vad gäller den in-

hemska rätten, svensk rätt, har jag som svensk jurist inblick i rättskällornas hie-

rarki och metoden för att finna svar beträffande internetleverantörers civilrätts-

liga och straffrättsliga ansvar. Trots att jag i mina studier i utlandet fått viss 

inblick i common law-systemet och specifikt i frågor som rör upphovsrätt, 

måste ändå problematiken uppmärksammas. Ett första steg i mitt arbete har 

varit att finna ett effektivt och lämpligt tillvägagångssätt för att göra en rättsve-

tenskaplig komparation.  

Syftet med en komparativ – eller jämförande studie – är att undersöka likheter 

och skillnader mellan rättsordningar samt försöka ge förklaring till dem och 

värdera dem i förhållande till varandra.1 Vid en komparativ studie uppkommer 

vissa metodologiska svårigheter med tanke på att man inte nödvändigtvis be-

härskar det andra rättssystemet från grunden. Begrepp som vid översättning 

antas ha samma innebörd behöver inte nödvändigtvis ha det. Med detta som 

utgångspunkt krävs försiktighet och ett sinne för detaljer för att göra ämnet 

rättvisa.2  

För att undvika sammanblandning av svenska begrepp som liknar de engelska be-

greppen har jag valt att inte översätta namn på principer eller begrepp. Vid förklar-

ing av begreppen kommer de jämföras med liknande svenska rättsliga fenomen men 

för att inte sammanblanda svensk och utländsk rätt kommer konsekvent engelska 

rättsliga begrepp att användas. Beträffande ordet doktrin kan konstateras att det i 

svensk rätt syftar på den rättsvetenskapliga litteraturen medan det i det amerikanska 

avsnittet används i en annan mening, närmast att likna vid en rättsfigur.   

Till att börja med ska vissa specifika problem belysas. Rätten är en social 

företeelse, vilket leder till att en överblick av rättssystemet som helhet är nöd-

                                                 

1
 Bogdan, Michael, Comparative Law, Kluwer Norstedts Juridik 1994, s. 21 ff. 

2
 Zweigert, Konrad, Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press 

1987, s. 30 ff. 
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vändig för att kunna göra en relevant jämförelse.3 Olika rättssystem har olika 

utgångspunkter. Metoden vad gäller det utländska rättssystemet måste bero 

därefter. Begrepp som verkar betyda samma sak gör inte det nödvändigtvis 

varför direktöversättning utan förståelse av juridisk kontext måste undvikas.4  

Överhuvudtaget krävs extra uppmärkssamhet av författaren ifråga om behand-

ling av rättskällorna, eftersom rättskällehierarkin inte nödvändigtvis är den-

samma. I Sverige är det viktigt med förarbeten som ofta är väldigt detaljerade. 

Common Law-länder, vars rätt historiskt sett skapats utan en konstitution som 

utgångspunkt, utgår traditionellt från rättsavgöranden som den viktigaste 

rättskällan. Denna insikt räcker inte för att kunna värdera en rättskällas 

relevans utan det krävs också att man får en känsla för landets rätt. Av den 

anledningen kommer de andra rättsordningarnas rätt att behandlas med extra 

försiktighet det gäller att inte överdriva betydelsen av rättsfall jämfört med 

andra källor bara för att det är vad som karakteriserar common law. En metod 

för att undvika missförståelse av utländska rättsliga begrepp är att använda 

sekundärkällor som sätter rätten i ett sammanhang genom att ge historisk 

bakgrund. Det kan även konstateras att Bernkonventionen och andra 

internationella organisationer såsom WIPO och TRIPS också har lett till 

harmonisering av den internationella upphovsrätten vilket gör det enklare att 

göra jämförelser mellan olika rättsordningar.5 

Mitt arbete är en mikrokomparativ studie som inte syftar till att jämföra hela 

rättssystemen i sig utan enbart hänföra sig till internetleverantörernas ansvar.6 

För att kunna skildra det andra rättssystemets juridik på området krävs först en 

överblick över reglerna, bland annat en processuell bakgrund för att kunna till-

godogöra sig rättsfallen men också den historiska bakgrunden till området som 

sådant. Arbetetet för att fastställa den utländsk gällande rätt kommer därför 

konkret bestå av tre steg. Först ges en överblick över rättssystemet som sådant, 

sedan beskrivs området som jag ämnar studera, copyright, och därefter angrips 

frågeställningen.  

                                                 

3
 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972 s. 456, s. 458. 

4
 Strömholm a a s. 461. 

5
 Bernitz, Ulf, Karnell m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 11 u., Jure 2009, s. 11 

ff. 
6
 Zweigert & Kötz a a s. 5. 
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Inom upphovsrättens område har EU-rätten stort inflytande genom de många 

direktiv som uppkommit med syfte att harmonisera rätten.7 Bara för att nämna 

två direktiv av betydelse för mitt rättsområde är infosoc-direktivet8 och e-

handelsdirektivet9. Av den anledningen är EU-rättskällor synnerligen viktiga 

och den svenska rätten ska tolkas EU-konformt med såväl direktiv som EU-

domstolens rättspraxis som rättskällor.10  

I största möjliga mån ska primärkällor såsom förarbeten, lagstiftning och preju-

dikat användas för att beskriva gällande rätt. Sekundärkällornas – artiklar, läro-

böcker, kommentarer och avhandlingar – uppgift kommer snarare vara att dels 

inledningsvis ge en överblick över problemfrågeställningen, dels användas till 

de lege ferenda-diskussioner. Jag anser att sekundärkällor är av stor vikt, inte 

minst för att förstå politiska sammanhang och samhällsklimatet som sådant. 

Området är politiskt laddat och åsikterna om upphovsrätten som sådan är de-

batterad i fråga om pirateri och omfång. Artiklar – även juridiska sådana – har 

en tendens av att genomsyras av författarens uppfattning vilket i 

sammanhanget blir intressant. Det därför särskilda skäl till att förhålla sig 

kritisk och vid beskrivningen av gällande rätt försöka i största möjliga 

utsträckning måla upp en objektiv bild. Ifråga om rättsavgörande kommer inte 

endast högsta instansavgöranden att användas, eftersom alla aspekter inte tagits 

upp av högsta instans i vare sig Sverige eller USA. Prejudikatvärdet av 

underinstansavgöranden kan diskuteras och det finns anledning att förhålla sig 

kritisk till deras betydelse.  

För att kunna göra en jämförelse måste en helhetsbild av båda rättssystemens 

ställningstagande presenteras. Båda rättsordningarna har dels principer om hur 

ansvar för straffrättsligt och civilrättsligt inträder och vidare också 

ansvarsfrihetsbestämmelser för vissa typer av tjänsteleverantörer. För att kunna 

                                                 

7
 Hugenholtz, P. Bernt Copyright in Europe: Twenty Years Ago, Today and what the Future 

Holds, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Winter 2013, s. 

516 ff. 
8
 Direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt 

och närstående rättigheter i informationssamhället. 
9
 Direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. 
10

 Olsson, Henry, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 7 u., Norstedts Juridik 

2006, s. 38. 
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göra en jämförelse av helheten kommer varje rättsordning att presenteras för 

sig innan huvudsynpunkter och diskussion. 

1.5. Definitioner 

Internetleverantör eller IAP (Internet Access Provider), är en aktör som 

tillhandahåller internetuppkoppling till en privatkund eller en organisation. I 

lagstiftningen som behandlar deras ansvar används ett bredare begrepp – 

tjänsteleverantör i svensk rätt och service provider (SP) i amerikansk rätt – som 

även inbegriper andra aktörer. De engelska uttrycken – ISP (Internet Service 

Provider), OSP (Online Service Provider) och IAP – är oprecisa begrepp som 

används olika av olika författare ifråga om vilka olika internettjänster som till-

handahålls. Exempel på andra typer av tjänster som kan omfattas av begreppet 

är tillhandahållare av webbsidor, hosting av mejltjänster eller lagringstjänster 

på internet. Även i svensk doktrin har olika generella begrepp använts såsom 

mellanhänder och intermediärer. Vissa använder dem som generella begrepp 

för alla olika typ av tjänster med koppling till internet såsom webbsidor, webb-

hotell, programvaror m.m. Andra uttrycker klart vilken aktör som avses. Av 

den anledningen ska jag försöka precisera begreppet internetleverantörer vilket 

jag sedermera kommer att använda för min analys.  

Det finns olika typer av teknik som möjliggör tillhandahållande av internet 

bland annat dial-up, bredband, ISDN och DSL. Hur skilda tekniker fungerar är 

mindre intressant. Det centrala är att en internetleverantör ger sin kontraktspart 

möjlighet att på ett eller annat sätt att koppla upp sig till internet.  Företag som 

levererar internet tillhandahåller ofta även andra relaterade tjänster, såsom 

webbhotell. Liksom i andra branscher varierar internetleverantörsföretagen i 

storlek och organisation. Exempel på välkända företag i Sverige är Comhem, 3 

m.fl. 

Frågan är hur man ska definiera begreppet. Vissa författare har fokuserat på det 

kontraktuella förhållandet, d.v.s. att det är en aktör som genom avtal med ett 

företag eller enskild part tillhandahåller vissa typer av tjänster.11 I det följande 

kommer uttrycket internetleverantör att syfta enbart till ett företag som 

                                                 

11
 Jfr Kleinschmidt, Broder, An International Comparison of ISP’s Liabilities for Unlawful 

Third Party Content, International Journal of Law and Information Technology, vol. 18 no. 4, 

Oxford University Press 2010 332, s. 333. 
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tillhandahåller internetuppkoppling. Tjänsten av betydelse är alltså tillhanda-

hållandet av internet och inte andra relaterade tjänster som också kan erbjudas 

av samma företag. Huvudfrågan blir således vilket ansvar företaget vars tjänst 

består i att tillhandahålla internet har för straffrättsligt och civilrättsligt 

ansvar.12 

1.6. Avgränsningar 

En internetleverantör kan självfallet egenhändigt direkt göra sig ansvarig för 

upphovsrättsintrång, men situationen som ska diskuteras i denna uppsats är 

medverkandeansvaret; i vilken mån och vilka situationer en internetleverantör 

blir ansvarig för sina användares upphovsrättsintrång. Rättsförhållandet som 

undersöks är följaktligen en tjänsteleverantörs skadestånds- och straffrättsliga 

ansvar i förhållande till sina användares upphovsrättsintrång i svensk-

europeisk-rätt jämfört med amerikansk rätt. Sanktioner av offentligrättslig ka-

raktär bortses från. Eftersom det är internetleverantörers ansvar jag granskar 

kommer vidare endast ansvarsfrihetsgrunderna som främst rör dem behandlas 

d.v.s. vid så kallad mere conduit eller på svenska ren vidarebefordring. 

2. Internetleverantörers ansvar svensk rätt 

2.1. Förutsättningar för straffansvar 

2.1.1. Otillåten gärning 

Den första förutsättningen för att en internetleverantör ska bli straffrättsligt an-

svarig är att någon genomfört en otillåten handling. I det fallet är det fråga om 

att någon ska ha begått ett upphovsrättsintrång enligt 53 § URL. Intrång i nå-

gons upphovsrätt består i att någon utan samtycke från rättighetshavaren förfo-

gat över ett skyddat verk på ett sätt som omfattas av ensamrätten, antingen den 

ekonomiska eller ideella rätten. I sammanhanget står den ekonomiska rätten i 

fokus, dess innehåll framgår av 2 § URL, enligt vilken upphovsmannen har 

ensamrätt vad gäller förfogandet av verket när det skapats (jfr. 1 § URL). För-

foganderätten inbegriper två rättigheter: att framställa exemplar av verket samt 

                                                 

12
 Axhamn, Johan, Mellanhandsansvar på internet – en rapport kring internetleverantörers 

roll och ansvar, Netopia November 2010, s. 4. 
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att göra verket tillgängligt för allmänheten.13 I paragrafen uppräknas fyra sätt 

att tillgängligöra verket för allmänheten; överföring till allmänheten, offentligt 

framförande, offentlig visning och spridning av exemplar till allmänheten. 

 

Av särskilt intresse i sammanhanget är överföring till allmänheten. Överföring 

till allmänheten infördes i svensk rätt som ett resultat av det så kallade infosoc-

direktivet.14 Det har angivits som ett teknikneutralt begrepp och att alla distans-

överföringar av ett verk inbegrips, bland annat situationen att ett upphovsrätts-

skyddat verk läggs ut på internet. Att verket nås ”on demand” – på egen begä-

ran vid någon given tidpunkt – innefattas också i begreppet.15 Några  

ytterligare exempel på vad överföring till allmänheten kan inbegripa är fallet 

när en hemsida innehåller ”djuplänkar” till upphovsrättskyddat material. Själva 

tillhandahållandet av länkar anses vara en sådan överföring.16 Överföring av ett 

verk genom fildelning genom p2p (peer-to-peer) teknik är också en överföring 

till allmänheten enligt paragrafens första punkt.17  

2.1.2. Ansvar för medverkan 

I internetleverantörens fall är det generellt sett inte fråga om gärningsmanna-

skap i strikt mening.18 Internetleverantören lär sällan själv utföra upphovsrätts-

intrånget, utan det blir istället fråga om medverkan till brott. Endast ett 

tillhandahållande av utrustning som möjliggör intrånget kan inte självt anses 

vara en överföring till allmänheten. Genom att tillhandahålla internet möjliggör 

internetleverantören det upphovsrättsliga intrånget men personen som faktiskt 

laddar ner eller fildelar det upphovsrättsskyddade materielet är gärnings-

mannen. Andra exempel på medverkare till upphovsrättsintrång är sidor som 

gör det enklare att hittade det olagliga materialet såsom olika fildelningssidor 

dels torrentsidor men dels sådana som använder sig av p2p-teknik.19 

                                                 

13
 Levin, Marianne, Bernitz m.fl. Lärobok i immaterialrätt 10 u., Norstedts Juridik, 2011, s. 

136 ff.  
14

 Direktiv 2001/29/EG. 
15

 Levin, Bernitz m.fl. a a s. 140 f. 
16

 NJA 2000 s. 292. 
17

 Prop. 2004/05:110, s. 378. 
18

 För ytterligare distinktion se exempelvis Asp, Peter, Ulväng m.fl., Kriminalrättens grunder,  

2 u., Iustus förlag 2013, 432 ff. 
19

 Se exempelvis Svea hovrätt, 26 november 2010 i mål B 4041-09, Olsson, Copyright a a s. 

317. 
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Av 23:4 BrB framgår att medverkan till brott, främjande genom råd och dåd är 

kriminaliserat.  Kriminaliseringen av medverkande till brott anses omfattande, 

eftersom den har ett brett spann. Förutom brottsbalksbrott är bestämmelsen 

också tillämplig på specialstraffrätten i fall där fängelse är föreskrivet för 

brottet. 53 § URL har upp till två års fängelse i straffskalan, varför medverkan 

till upphovsrättsintrång är kriminaliserat. Det första steget i en medverkans-

bedömning är att det objektivt sett begåtts en otillåten gärning, i det aktuella 

exemplet ett upphovsrättsintrång som beskrivits ovan.20 

 

Vitt skilda handlingar kan anses vara främjande och kravet är relativt lågt ställt. 

Det krävs inte att man har deltagit i den brottsliga gärningen från början till 

slut.21 Det som krävs är ett deltagande, oberoende av att den medverkandes in-

blandning har varit obetydlig.22 Det kan vara fråga om såväl fysiskt som psy-

kiskt främjande. Ett exempel för att påvisa det lågt ställda kravet är att någon 

vid ett misshandelsbrott ansetts medverka när denne har hållit 

gärningsmannens rock.23 Även medverkan till medverkan av ett brott verkar 

anses vara kriminaliserat. Men rättsläget kan ändå inte betraktas som helt klart 

i sammanhanget. Rättspraxis på området visar inte på ett tydligt 

ställningstagande i frågan. I doktrinen verkar ändå det vara en gängse 

uppfattning att medhjälp till medhjälp är kriminaliserat, varför detta är 

utgångspunkten.24 För att något ska anses vara medverkan krävs det att 

främjandet har ett klart samband med huvudbrottet, att det föreligger 

kausalitet.25 

 

Även för medverkan krävs att den medverkande har gjort ett otillåtet riskta-

gande. Huvudregeln är ett aktivt handlande men i undantagsfall vid så kallad 

                                                 

20
 Asp, Ulväng, m.fl. a a s. 430. 

21
 Jfr NJA 1949 s. 529, Berggren, Nils-Olof, Bäcklund m.fl. Brottsbalken – en kommentar, (1 

Juli 2013 Zeteo)  kommentaren till 23 kap. 4 § under rubriken Främjande av gärningen. 
22

 Berggren m.fl. a a kommentaren till 23 kap. 4 § under rubriken Främjande av gärningen. 
23

 NJA 1963 s. 574. 
24

 Se exempelvis Strahl, Ivar, Allmän straffrätt i vad angår brotten, Norstedts & Söners förlag, 

1976, s. 262, Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus förlag, 2001, s. 398, Asp, Petter & Jan 

Rosén, Pirate Bay en kommentar, SvJT 2011 s. 103, s. 116. 
25

 Asp & Rosén a a s. 116.  
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garantställning kan även underlåtenhet straffas, vilket inte blir fallet för 

internetleverantörer då det inte finns en statuerad handlingsplikt. I förarbetena 

har uttalats att mellanhänders ansvar inte ens i objektivt hänseende generellt 

sett ska anses uppfylla kraven för ett straffansvar. Anledningen för den 

ståndpunkten var att det inte finns en generell undersökningsplikt för 

leverantörer att bevaka vad som befordras igenom deras nät. Underlåtenheten 

att kontrollera materialet bör av denna anledning inte heller leda till något 

straffbart beteende.26 Underlåtenhet kan också vara en grund för straffbar 

gärning förutsatt att gärningsmannen har haft en garantställning. Typexemplen 

är livvakter, föräldrar m.m., varför det är problematiskt att internetleverantörer 

genom verksamheten av tillhandahållandet av internet skulle ha en liknande 

roll.27 Det som blir avgörande är ifall det finns gärningsculpa – att det finns ett 

otillåtet risktagande. Frågan man ska ställa sig är vilka risker ett 

tillhandahållande av en tjänst inneburit, vad riskerna avsett, hur stora de har 

varit samt hur de har hanterats av tjänsteleverantören. Ett annat viktigt 

hänsynstagande kan vara hur stor del som den legala verksamheten varit i 

förhållande till den illegala verksamheten och slutligen när det är fråga om en 

opersonlig tjänst som i och för sig bidrar till många brott, huruvida det alls kan 

aktualisera ett straffrättsligt ansvar.28  

 

Liknande argumentation har förts i Sony Corp. v Universal City Studios, Inc.(se 

nedan 3.2.3 Inducement liability) i ett skadeståndsavgörande som avgjordes av the 

Supreme Court. I det fallet kom man fram till att medverkande till intrång genom 

ett tillhandahålla teknisk möjlighet till intrång inte ska leda till skadeståndsrättsligt 

ansvar ifall en väsentlig part av användingen varit legal.
29

  

 

I samband med diskussioner om gärningsculpa talas det numera också ofta om 

så kallad social adekvans. Därmed avses vissa undantag från straffbarhet på 

grund av oskrivna undantagsregler. Ett medvetet risktagande kan alltså ändå 

vara undantaget ett straffrättsligt ansvar ifall verksamheten som leder till riskta-

                                                 

26
 Prop. 2004/05:110 s. 340. 

27
 Asp, Ulväng m.fl. a a s. 109 ff. 

28
 Asp & Rosén a a s. 114. 

29
 Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984). 
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gandet är socialt adekvat.30 För att konkretisera vad beträffar internetleverantö-

rers ansvar kan tillhandahållandet av internet trots en befintlig risk att illegalt 

material sprids och innebär att upphovsrättsintrång främjas, kan verksamheten 

ändå anses tillåten. Det blir ytterst en fråga om en normativ prövning snarare 

än en rent juridisk.31 Socialadekvans har av Jareborg beskrivits som en 

”dogmatisk slasktratt” eller en säkerhetsventil.32  En samlad bedömning får 

göras i det enskilda fallet där parametrar såsom möjliga försiktighetsåtgärder, 

vilka risker verksamheten varit förenad med, vilka värden risktagandet riktar 

sig mot samt om det funnits anledning att avstå handlandet på grund av risken 

beaktas.33 

 

Vidare måste – för att en gärning ska föranleda straffansvar – den tilltalade ha 

uppsåt som täcker gärningen. För ett direkt främjande av ett upphovsrättsin-

trång är uppsåtskravet åtminstone likgiltighetsuppsåt d.v.s. att det finns en lik-

giltighet gentemot förvekligandet av ett otillåtet risktagande.34 Enligt 

täckningsprincipen ska vidare uppsåt föreligga vid tiden för den kontrollerade 

gärningen eller åtminstone i dess slutfas.35 Vid medverkan till medverkan till 

upphovsrättsintrång ansåg hovrätten att det krävdes minst indirekt uppsåt för 

straffansvar. (se nedan 2.1.3 The Pirate Bay) 

 

Typsituationen för när en mellanhand ändå kan bli straffansvarig, åtminstone i 

objektivt hänseende, är när avtal har träffats med en part som gett klara indi-

kationer att illegal verksamhet förekommer eller kommer att förekomma.36 Vi-

dare är kravet för att straffansvar överhuvudtaget ska komma ifråga för en 

mellanhand att ett subjektivt rekvisit som antingen är grov oaktsamhet eller 

uppsåt. Det finns andra sanktionsmöjligheter när det subjektiva rekvisitet inte 

är uppfyllt. I första hand är det möjligt att hos domstolen yrka 

                                                 

30
 Asp, Ulväng m.fl. a a s. 254 ff. 

31
 Andreasson, Jens & Kristoffer Schollin Goda och onda medhjälpare – Är du socialt adekvat 

lille vän? SvJT 2011 s. 534, 539 f, Strahl a a s. 408. 
32

 Jareborg a a s. 290 f. 
33

 Nicander, Hans, Upphovsrätten och medverkandeansvaret i digital miljö, SvJT 2012 s. 258, 

s. 265. 
34

 NJA 2004 s. 176, s. 198. 
35

 Asp, Ulväng m.fl. a a s. 352 ff. 
36

 Prop. 2004/05:110 s. 340. 
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vitesföreläggande mot mellanhanden enligt 53 b § URL. Denna möjlighet 

infördes i samband med sanktionsdirektivets införande i svensk rätt när ett 

högre krav på ingripandemöjligheter mot upphovsrättsintrång eftersträvades.37 

 

Än har det inte i praxis prövats vilka konkreta krav som ställs för att internet-

leverantör ska bli straffrättsligt ansvarig som medhjälpare. I NJA 2000 s. 292 – 

det så kallade MP3-avgörandet – prövades huruvida länkning till mp3-filer 

stred mot upphovsrättslagen. Av processuella skäl valde dock HD att inte pröva 

eller principiellt uttala sig kring medverkan till brott. Ett annat mål som berört 

medverkan i en digital miljö är NJA 1996 s 79, där det rörde sig om huruvida 

ansvar kunde utkrävas av en systemoperatör vars hemsida möjliggjorde och 

innehöll uppladdade datorprogram. I det fallet ansågs det inte förenligt med 

legalitetsprincipen att tolka tillhandahållandet av en BBS (Bullentin Board 

System) som ett aktivt handlande. Trots att frågan om medverkande till använ-

darnas upphovsrättsintrång genom BBS:n inte prövades uttalades att ett med-

verkansansvar kunde komma ifråga för en systemoperatör. Avgörandet ledde 

vidare till den så kallade BBS-lagen.38 

2.1.3. The Pirate Bay 

Medverkandeansvaret vad gäller just internetleverantörer har prövats i 

samband med The Pirate Bay-avgörandet (TPB-avgörandet).39 I TPB-

avgörandet var förutsättningarna speciella, eftersom det som prövades var en 

internetleverantörs medverkan till en torrentsöksajts ansvar för främjandet av 

upphovsrättsintrång. Det blev alltså fråga om medverkan till annans 

medverkande.  Man kan också tänka sig situationen när internetleverantören 

direkt främjar en annans upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av 

bandbredd till en privatperson som fildelar vilket torde vara vanligare. 

 

Både direkt medhjälp och medhjälp till medhjälp togs upp i hovrättens 

domskäl. Vad gäller den förra användes ett rättsutlåtande av professor 

Wennberg som behandlade frågan om medhjälp i socialadekvat verksamhet. I 

                                                 

37
 Prop. 2008/09:67, s. 189, direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställandet av 

skyddet för immateriella rättigheter.  
38

 NJA 1996 s. 79, s. 91 f., lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. 
39

 Svea hovrätt, deldom av den 26 november 2010 i mål B 4041-09. 
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utlåtandet ansåg Wennberg att likgiltighetsuppsåt från en internetleverantörs 

sida räcker för att den subjektiva sidan av brottet ska täckas. Hovrätten 

diskuterade även medhjälp till medhjälp utifrån utlåtandet. Rätten ansåg att 

ytterligare ett element behövde läggas till för att komma fram till vad som 

gäller. Utifrån förarbetesuttalanden angående internetleverantörers ansvar 

konstaterade domstolen att ansvar för upphovsrättsintrång ska komma ifråga 

endast undantagsvis.40  Den generella problematiken med medhjälp till 

medhjälp är att socialt adekvat näringsverksamhet alltid kan anses vara 

brottsfrämjare; en förutsättning för fildelning är trots allt att det finns 

uppkopplingsmöjligheter.41 Frågan blev därför om det räcker att man som 

internetleverantör känner till att illegal fildelning förekommer på nätet för att 

ansvar ska uppkomma. Domstolen ansåg att två faktorer måste förenas för en 

lämplig lösning.42  

 

Den ena faktorn att för att medverkan ska komma ifråga objektivt sett, så måste 

vissa subjektiva insikter om intrånget vara för handen. Den andra faktorn var 

att internetleverantörers ansvar på grund av förarbetsuttalanden ändå endast i 

undantagsfall ska komma ifråga. Av den anledningen skärptes kravet på 

uppsåt, domstolen ansåg att enbart likgiltighetsuppsåt inte räckte för 

straffansvar vid medverkan till medverkan. Direkt eller indirekt uppsåt är ett 

krav för att man ska bli straffansvarig som mellanhand enligt TBT-målet.43 

Prejudikatvärdet kan självklart diskuteras, eftersom det är en hovrättsdom och 

högsta domstolen inte gav prövningstillstånd, varför inga säkra slutsatser kan 

dras, men i brist på annan praxis måste det ändå anses vägledande. I TPB-

avgörandet fälldes leverantören för tillhandahållande av bandbredd och annan 

utrustning på indirekt uppsåt.44  

                                                 

40
 Prop. 2008/09:67 s. 164.  

41
 Se Strahl a a s. 407 ff. 

42
 Svea hovrätt, deldom av den 26 november 2010 i mål B 4041-09, s. 33 ff., se Axhamn, 

Johan, Något om ansvar till medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö, NIR 

1/2012, s. 41. 
43

 Svea hovrätt, deldom av den 26 november 2010 i mål B 4041-09, s. 33 ff. 
44

 Svea hovrätt, deldom av den 26 november 2010 i mål B 4041-09, s. 34. 
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2.1.4. Avslutande synpunkter 

För att en internetleverantör ska bli straffrättsligt ansvarig krävs alltså att till-

handahållandet har varit ett otillåtet risktagande, något som det ofta inte kan 

vara eftersom internet framförallt har ett legalt användningsområde. Det 

kommer alltså oftast att falla på gärningsculpabedömningen. Av förarbetena till 

genomförandet av sanktionsdirektivet uttalades det att för att en mellanhand 

som en internetleverantör ska kunna bli ansvarig i ens objektivt hänseende, 

krävs att det mer än själva tillhandahållandet – ett avtal med intrångsgörararen 

samt konkreta indikationer på intrång. Sedan krävs även att subjektiva rekvisit 

uppfylls. Vid ett direkt främjande – inte medhjälp till medhjälp – torde även det 

lägsta uppsåtskavet, likgiltighetsuppsåt räcka för ansvar. Vid medverkan till 

medverkan, om man ska dra slutsatser från TPB-avgörandet är uppsåtskravet 

skärpt, något som till viss del har kritiserats.45  

 

Det finns självfallet tydliga skillnader mellan en torrentsajt eller annan tjänste-

leverantör än en internetleverantör i det att tillhandahållande av internet sällan 

är menat till att främja upphovsrättsintrång. Det blir en diskussion ifråga om att 

tillhandahållande av internet kan betraktas som socialadekvat medan en 

torrentsajt med uttryckliga förtecken för ett illegalt syfte inte kan anses ha 

socialadekvat syfte.46  

2.2. Förutsättningar för skadeståndsskyldighet 

Rätt till skadestånd på grund av ett upphovsrättsintrång kan delas in i två delar; 

ett strikt ansvar och ett culpaansvar för ren förmögenhetsskada. Grunden för 

skadeståndsansvar vid upphovsrättsintrång finns i 54 § URL, där första stycket 

behandlar det som av vissa kategoriserats som strikta ansvaret47 och andra 

stycket reglerar ytterligare skada p.g.a. ett upphovsrättsintrång. Avsnittet som 

följer ska behandla båda situationerna med exempel baserade på internetleve-

rantörers ansvar. 

                                                 

45
 Se Asp & Rosén a a s. 117 ff. 

46
 Jfr Axhamn, NIR 1/2012, s. 34 ff. 

47
 Se Eltell, Tobias & Marcus Radetzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, NIR 

2005 s. 225, 227, Nicander, a a s. 266. 
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2.2.1. Skäligt vederlag 

Rätt till skadestånd föreligger enligt svensk rätt när någon obehörigt utnyttjar 

eller gör intrång i någon annans verk enligt 54 § URL. Det är härvid fråga om 

en ren förmögenhetsskada, men 2:2 SkL blir som bekant inte tillämplig efter-

som 54 § URL är en specialbestämmelse i förhållande till den förra. Det första 

stycket i paragrafen behandlar endast intrång i 2 § URL – den ekonomiska 

rätten – och alltså inte den ideella rätten eller titelskyddet. Första stycket i para-

grafen uttrycker att skälig ersättning ska utgå oavsett uppsåt eller oaktsamhet. 

Det är fråga om ett sorts strikt ansvar i denna del, inga subjektiva rekvisit behö-

ver uppfyllas, utan utnyttjandet som sådant är det avgörande även om det skett 

i god tro. Anledningen till det strikta ansvaret är att ingen ska komma i bättre 

ställning av använda någon annans verk.48 Skälig ersättning ska motsvara vad 

upphovsmannen skulle fått för en lovlig användning enligt branschpraxis. För 

att komma fram till ett skäligt belopp används tariffer, kollektivavtal och andra 

liknande branschavtal som kan vara vägledande.49 Tanken med skälig 

ersättning är att det ska motsvara en frivilligt upplåten marknadsmässig 

licensavgift. Eventuella positiva verkningar av ett eventuellt framförande 

bortses från enligt första stycket. Vad som är att betrakta som skäligt skiftar 

mellan olika branscher.50 Det finns ett undantag från det strikta ansvaret vid fall 

av kopiering för privat bruk enligt 54 § 4 st URL. Vid fall av kopiering för eget 

bruk krävs ändå uppsåt eller grov oaktsamhet för att behöva betala skälig 

ersättning.51 

Det kan direkt diskuteras i vilka fall som en internetleverantör skulle kunna bli 

ersättningsskyldig för skäligt vederlag. Det har nämnts att det immaterialrätts-

liga lagar som inte har något straffrättsligt bud att 3:1 SkL om principalansvar 

skulle kunna vara analogt tillämpbar.52 Till skillnad från amerikansk rätt är inte 

principalansvaret utsträckt till att gälla andra förhållanden än arbetsgivare, 

                                                 

48
 Olsson, Copyright a a s. 328. 

49
 Adamsson, Peter m.fl., Lagarna inom immaterialrätten en kommentar, (1 Januari 2008 

Zeteo), kommentaren till 54 § URL. 
50

 Eltell & Radetzki a a s. 227. 
51

 Olsson, Henry Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar (15 augusti 2012 Zeteo) 

kommentaren till 54 § URL. 
52

 Hellner, Jan & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 8 u., Norstedts Juridik 2013, s. 74. 
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varför det är svårt att se detta strikta ansvar skulle drabba en internetleverantör 

om denne själv inte direkt utnyttjat ett upphovsrättsskyddat verk.  

2.2.2. Ytterligare skada 

Förutom skäligt vederlag kan upphovsmannen också ha rätt till ytterligare ska-

destånd. Enligt 54 § 2 st URL ska, förutom utnyttjandet, även uppsåtligt eller 

oaktsamt intrång eller överträdelse av den straffrättsliga bestämmelsen leda till 

ersättning. Det kan konstateras att det inte statueras grov oaktsamhet för skade-

ståndskyldighet. På grund av ansvarsfrihetsgrunderna i e-handelslagen, vilka 

diskuteras nedan, kommer ändock grov oaktsamhet vara ett krav för att just 

internetleverantörer ska bli skadeståndsskyldiga i svensk rätt. Enligt andra 

stycket utgår ersättning för ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen 

medfört. Innan lagändringen till följd av sanktionsdirektivet var stycket formu-

lerat annan förlust än det skäliga vederlaget samt lidande eller annat förfång. 

En av anledningarna till ändringen var att den immateriella lagstiftningen 

skulle anpassas till varandras språkbruk. Ändringen av utformningen har inte 

lett till någon principiell ändring i sak. Dock har till följd av sanktionsdirektivet 

exempel på punkter som ska beaktas vid bestämmandet av skadeståndet angi-

vits i paragrafen. Punkterna som nämns är utebliven vinst, överträdarens vinst, 

skada på verkets anseende, ideell skada samt upphovsrättshavarens intresse av 

att intrång inte begås. Det som kan ersättas på denna grunden är förlorad för-

säljning av lagliga kopior, upphovsmannens personliga obehag eller olägen-

heter av åtgärden för att nämna några.  

Ifall det är svårt att avgöra skadans omfattning för att upphovsrättshavaren inte 

lyckats frambringa full bevisning bestäms ersättningen till skäligt belopp enligt 

35:5 RB inom processens ram. Denna bestämmelse torde alltjämt även gälla 

vid beräkningen av skäligt vederlag vid bevissvårigheter.53 Det viktiga är att 

den skadelidande i det enskilda fallet får full kompensation för skadan han 

lidit, såväl ekonomiskt som ideellt. Principen om full ersättning har betonats i 

flertalet förarbeten på upphovsrättsområdet, men är även en allmän 

                                                 

53
 Eltell & Radetzki a a s. 228 som hänvisar till NJA 2005 s. 180 som i och för sig rör skäligt 

vederlag enligt 36 § Mönsterskyddslagen (1970:485) men som författarna ändå anser man kan 

hämta visst stöd från p.g.a. den liknande konstruktionen paragraferna emellan.  
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skadeståndsrättslig princip och tanken är således att principen ska tillämpas 

praktiskt.   

För att exemplifiera vilka summor det kan röra sig om vid ett upphovsrättsin-

trång i en digital miljö kan ett exempel dras från TPB-målet. Metro-Goldwyn-

Mayer Pictures och Columbia Pictures erhöll 8 200 000 kr totalt för en film – 

The Pink Panther – varav 5 500 000 kr var skäligt vederlag och resterande be-

lopp om 2 700 000 kr ersättning för annan skada.54 I ett motsvarande fall i 

USA, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures v Grokster, blev det totala skadeståndet 

50 miljoner dollar.55 

2.2.3. Allmänna skadeståndsförutsättningar 

Frågan om vem det är som blir skadeståndsansvarig för ett intrång utgår från 

allmänna skadeståndsprinciper som också är tillämpliga på skadestånd vid upp-

hovsrättsintrång enligt 54 § 2 st URL trots att detta inte uppmärksammas sär-

skilt i den upphovsrättsliga doktrinen. Det finns bekant såväl objektiva som 

subjektiva förutsättningar som måste uppfyllas för att skadestånd ska komma 

ifråga. Förutom angivna rekvisit i nämnda paragraf måste även vissa allmänna 

förutsättningar uppfyllas för skadeståndsskyldighet. En allmän förutsättning för 

att det ska vara fråga om en skada som är ersättningsgill är att det föreligger 

kausalitet mellan den skadegörande handlingen och skadan. Det måste vara 

fråga om en påräknelig följd av handlandet samt ha varit adekvat.56 Vidare 

måste den som gett upphov till den skadegörande handlingen identifieras, det 

kan finnas flera presumtiva ansvarssubjekt. I det följande ska de allmänna rek-

visite beröras lite närmare ur ett upphovsrättsligt perspektiv.57 

Kravet på kausalitet innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan en an-

svarsgrundande handling och skada.58 För att komma fram till huruvida det 

föreligger kausalitet mellan en handling och en skada måste sambandet 

utrönas, vilket görs genom en kausalitetsbedömning.59 Intrånget ska ha lett till 

ekonomiska konsekvenser för rättighetshavaren. Intrångsgörarens handling ska 

                                                 

54
 Svea hovrätt, deldom av den 26 november 2010 i mål B 4041-09, s. 55. 

55
 Olsson, Copyright a a s. 319. 

56
 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen a a kommentaren till 54 § URL. 

57
 Eltell & Radetzki a a s. 229. 

58
 Schultz, Mårten, Kausalitet – Studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure 2007, s. 229. 

59
 Schultz a a s. 230. 
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ha varit en tillräcklig eller en nödvändig betingning för skadan som orsakats. 

Tillräcklig betingelse har beskrivits som ”… att den förra händelsen enligt 

naturens och samhällets ordning leder till den andra”. Nödvändig betingelse 

innebär, liksom ordvalet antyder, att den senare händelsen inte hade inträffat 

om inte den första gjort det. Betingelsen behöver inte ha varit huvudorsaken för 

skadan för att skadeståndsansvar ska inträda utan det räcker med att det varit en 

bidragande orsak för skadan.60  

Kausaliteten måste vidare ha varit adekvat för att skadegöraren ska ådra sig 

skadeståndsskyldighet. Adekvanskravet finns för att inte varje osannolik hän-

delse som i och för sig följer en kausalitetskedja ska vara ansvarsgrundande. 

Adekvanskravet innebär att orsaksförloppet ska ha varit förutsägbart eller be-

räkneligt. Även om tredje persons handlande är det som leder till skadestånds-

ansvar anses kravet på adekvans vara uppfyllt om inte hans handlande varit 

extraordinärt.61  

Upphovsrättsintrångfallet ifråga om internetleverantörers ansvar bör inte leda 

till särskilt svåra ställningstaganden kring adekvat kausalitet. Dels så är förut-

sättning för att fildelning ska vara möjlig att det finns en internetuppkoppling. 

Med tanke på att det är ett av användningsområdena med internet att skicka 

diverse filer till varandra kan det inte ses som en extraordinär handling att det 

även är upphovsrättsskyddade filer som delas mellan olika internetanvändare 

varför dessa förutsättningar i princip alltid kommer vara uppfyllda. 

Uppsåtskravet innebär att den som utfört den skadegörande handlingen åt-

minstone måste ha haft insikt och varit likgiltig – likgiltighetsuppsåt är det 

lägsta uppsåtskravet – till risken att hans handling innebär ett åsidosättande av 

någons ensamrätt. Den skadelidande har normalt bevisbördan för uppsåt och 

oaktsamhet.62 Med andra ord måste den som gjort intrånget för att bli 

skadeståndsskyldig haft kunskap om ensamrätten och att handlingen kan leda 

till ett åsidosättande. Exempel ur praxis där man ansett att kravet på uppsåt 
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uppfyllts är när man efter tillsägelse om intrång men ändå fortsatt den intrångs-

görande gärningen.63  

Om uppsåt inte kan styrkas finns det även en möjlighet att istället bevisa oakt-

samhet. Oaktsamhetsbedömningen görs genom att jämföra med vad som utgör 

normalt beteende i motsvarande situation. Vad det är man ska jämföra med en-

ligt skadeståndsrättsliga principer är lagstiftning, föreskrifter och sedvana. Om 

det efter jämförelsen kan konstateras att man borde agerat annorlunda ligger 

oaktsamhet en till last. Är det fråga om olovligt utnyttjande har det konstaterats 

i praxis att det finns en undersökningsplikt av den som ämnar utnyttja ett verk 

att kontrollera tillåtligheten av förfogandet.64 Omfattningen av undersöknings-

plikten beror på olika omständigheter såsom varuslag, leverantör och andra 

omständigheter. Handlar det om intrång som ett led i en näringsverksamhet kan 

undersökningsplikten vara mer omfattande jämfört med en engångshantering 

av visst material.65 Generellt har det ansetts oaktsamt i fall där intrångsgöraren 

fått en varning av upphovsrättshavaren.66 

Den som generellt blir ansvarig för att betala skadeståndet är själva intrångsgö-

raren eller den som för vars räkning ett verk utnyttjats.67 Medverkandet i sig 

kan vara av skiftande slag och omfattning men för skadeståndsansvar måste de 

allmänna kriterierna vara uppfyllda, såväl subjektivt som objektivt. När flera 

personer anses ansvariga för uppkommen skada blir de vidare solidariskt 

ansvariga, således kan en ”medverkare” bli utkrävd på hela skadeståndet.68  

För att direkt tillämpa det ur en internetleverantörs perspektiv är det enkelt att 

se att tillhandahållande av uppkoppling kommer att leda till att det finns ett 

aktivt handlande som skulle kunna på ett adekvat sätt leda till ett upphovsrätts-

intrång. Den situationen som kan uppstå är ifall en rättighetshavare 

uppmärksamar intrånget för leverantören och således försätter honom i åt-

minstone ett likgiltighetsuppsåt genom bristen på aktivitet. I förarbeten har det 

i princip uttalats att det sällan borde förekomma att en mellanhand blir skade-

                                                 

63
 NJA 1984 s. 34. 

64
 NJA 1993 s. 263, NJA 1995 s. 163, s. 173. 

65
 Rosén, Jan, Upphovsrättens Avtal, 3 u., Norstedts Juridik 2006, s. 322. 
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ståndsskyldig just på grund av brist i de subjektiva rekvisiten trots att kausal-

sambandet kan finnas där. Situationen som tidigare var oklar var ifall flyktiga 

kopior i samband med överföring genom exempelvis en internetleverantörs nät 

kunde leda till ansvar. I dagens läge har situationen reglerats genom lagstift-

ningen. (se nedan 2.3 Ansvarsfrihetsgrunder) 

2.3. Ansvarsfrihetsgrunder  

2.3.1. E-handelsdirektivet och e-handelslagen 

E-handelsdirektivet implementerades i svensk lagstiftning genom lag 

(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster 

(E-handelslagen).69 E-handelslagen är en horisontell lag vilket innebär att den 

inte enbart är tillämplig i ett specifikt rättsområde – såsom endast upphovsrätt – 

utan blir tillämplig i olika situationer som har med informationssamhällets 

tjänster att göra. Vad som avses med informationssamhällets tjänster är diverse 

näringsverksamheter på distans, allt från försäljning av varor som tillhandahål-

lande av nätverk på individuell begäran. 70 Fyra kriterier ska vara uppfyllda för 

att bli betraktad som en sådan tjänst, tjänsten ska normalt utföras mot ersätt-

ning, tillhandahållas på distans, på elektronisk väg och utföras på individuell 

begäran.71 

Syftet med direktivet var att harmonisera den inre marknaden avseende 

informationssamhällets tjänster. Det ansågs viktigt för att säkerställa ekono-

miska och sociala framsteg. Den ekonomiska delen bestod bl.a. i att öka syssel-

sättningen genom att tillhandahållare av informationssamhällets tjänster ska 

kunna rikta sig till andra länder än sina egna inom EU-samarbetsområdet.72 

Tanken var inte att harmonisera det straffrättsliga området i sig.73 

Problematiken låg i att olika medlemsstater hade olika lagstiftning och praxis 

vad gällde ansvar för olika typer av tjänsteleverantörer. Detta ledde till 
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snedvriden konkurrens och det blev svårare för tjänsteleverantörer att 

tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.74  

Med denna bakgrund till direktivets tillkomst ska den materiella innebörden av 

direktivet gås igenom och genomförandet i svensk rätt. Direktivet leder till viss 

ansvarsfrihet för tre typer av tjänster som en tjänsteleverantör kan tillhanda-

hålla, nämligen mere conduit, cachning och hosting.75 Den gemensamma 

nämnaren för undantagen kan sägas vara att tjänsteleverantören i dessa fall 

endast agerar som en teknisk mellanhand utan att själv vara med och påverka 

informationen som går igenom deras system. Den föreskrivna ansvarsfriheten 

gäller såväl straffrättsligt som civilrättsligt.  Ansvarsfriheterna från skade-

ståndsrättsligt ansvar för tjänsteleverantörer återfinns i 16-18 §§ e-handelslagen 

respektive 19 § e-handelslagen straffansvar. Genom tillhandahållandet av inter-

net, även om det är fråga om ren vidarebefordran mellanlagras information, 

som kan var upphovsrättsligt skyddad, på tjänsteleverantörens system som ett 

led i tjänsten. Detta skulle i sig kunna vara att betrakta som en exemplarfram-

ställning vilket leder till skadeståndsskyldighet. Huruvida flyktiga kopior som 

mellanlagras som ett led i överföring skulle leda till ansvar för mellanhanden 

var en omdiskuterad fråga innan direktivet. Men i och med e-handelslagen har 

det klargjorts att så inte är fallet genom införandet av ansvarsfrihetsbestämmel-

ser.76 

I direktivet och förarbetena till lagen har uttalats att ytterligare föreskrifter om 

policys avseende hantering av illegalt material som förekommer i och med 

överföring. Ur svensk synpunkt valde man att inte lagstifta om några formalist-

iska krav i form av handlingsplaner eller dylikt. Det uttalades att man ansåg att 

detta endast skulle leda till att ansvarsfrihetsgrunderna blev tillämpliga i och 

med att formalian följts och att det var något som inte eftersträvades. Dessutom 

ansågs att system av det slaget inte överensstämde med den svenska systemati-

ken i övrigt. Digital Millenium Copyright Act (DMCA) nämndes som före-

gångare med sitt ”notice and take down system”. Men lagstiftaren valde dock 

att inte reglera om några särskilda tillvägagångssättsregler för tjänsteleverantö-
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rers hantering av bland annat upphovsrättsintrång.77  Således lämnades en 

sådan reglering frivillig till marknaden vilka inte skapat någon självreglering 

på området.78 

2.3.2. Mere conduit 

Ansvarsfrihetsgrunderna är inte en ren immunitet, utan det krävs att vissa krite-

rier uppfylls för deras tillämplighet. Ansvarsfrihetsgrunden avseende skade-

stånd som blir aktuell för en internetleverantör i synnerhet är mére conduit, 

eller på svenska ren vidarebefordring vilket regleras i 16 § e-handelslagen. 

Med mere conduit avses situationen när tjänsteleverantören enbart överför 

information från en nätverkspunkt till en annan. Leverantören har ingenting 

med själva innehållet av den informationen som överförs att göra utan kan 

sägas agera sändebud. Undantaget blir bara tillämpligt när tjänsteleverantören 

inte är den som initierar överföringen, inte bestämmer mottagare eller ändrar på 

innehållet på annat sätt än tekniskt, för att sändningen ska kunna genomföras. 

Initiativtagaren ska alltså vara själva användaren.79 Viss temporär lagring av 

information får förekomma utan att det leder till ansvar om det är nödvändigt 

för överföringen och om den inte lagras längre än vad som är nödvändigt. 

Längre lagring av material som utgör intrång är fortfarande straffbart.80  

Exempel på grupper av tjänsteleverantörer som kan falla under mere conduit är 

just internetleverantörer, men även exempelvis hot spot-tillhandahållare såsom 

restauranger och hotell som erbjuder wi-fi.81 För att ansvarsfrihetsgrunderna 

ska bli tillämpliga ska tjänsteleverantörens tillhandahållande vara av ”rent 

teknisk, automatisk och passiv natur” vilket framgår av såväl förarbeten som 

EU-rätt.82 För ansvarsfrihetsreglerna vidare ska bli tillämpliga krävs att 

tjänsteleverantören är etablerad i Sverige. 
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De fall som har prövats av EU-domstolen avseende tolkningen av e-handelsdi-

rektivet har inte rört just mere conduit-undantaget utan hosting. En av skillna-

derna mellan mere conduit och de andra två ansvarsfrihetsgrundera – cachning 

och hosting –  är bland annat är att det finns ett krav på att skyndsamt ta bort 

material eller förhindra spridning av det när tjänsteleverantören fått 

information om det är frågan om illegalt material som spridits genom tjänsten. 

Det första målet, Google, rörde en söktjänsts ansvar för varumärkesintrång. 

Där poängterades att för ansvarsfrihet krävs att tjänsteleverantörens funktion 

ska ha varit av ”rent teknisk, automatisk och passiv natur” och följaktligen 

sakna kontroll och kännedom kring den överförda informationen.83 I L’Oréal 

SA m.fl. mot eBay International AG poängterades vikten av att den passiva 

naturen av en tjänsteleverantör för att ansvarsfrihetsgrunderna ska bli 

tillämpliga. För ansvarsfrihet ska tjänsteleverantören ”på ett neutralt sätt 

tillhandahålla sin tjänst genom en rent teknisk och automatisk behandling av 

uppgifter från kunderna”.84 Eftersom det inte rör samma undantag eller samma 

typ av tjänsteleverantör, kan inga långtgående slutsatser dras, men det kan 

åtminstone konstateras att det viktiga är att det endast är ett tekniskt hanterande 

som leder till ansvarsfrihet. 

Ansvarsfriheten i 16 § e-handelslagen leder till att en tjänstleverantör inte blir 

skadeståndsskyldig eller behöver erlägga sanktionsavgifter avseende illegal 

information som passerat deras nät när tillhandahållandet varit rent tekniskt. 19 

§ e-handelslagen reglerar situationen med straffrättslig ansvarsfrihet. Av den 

framgår att oaktsamma och grovt oaktsamma handlingar är helt straffria för en 

tjänsteleverantör, även om de varit medvetet oaktsamma.85 

Ansvarsfriheten för ren vidareberfordring har av vissa ansetts vara väldigt 

långtgående. Även misstanke eller rent av kännedom kan vara för handen utan 

att ansvar uppdagas.86 Andra författare har framförallt utifrån direktivtextens 

haft som utgångspunkt att direktivet ska tolkas restriktivt, speciellt undantaget 
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som gäller mere conduit och har ansett att passivitetskravet ska vara mer långt-

gående än vad gäller de andra ansvarsfrihetsgrunderna.87 I propositionen till e-

handelslagen konstaterades att den enda egentliga ändringen av rättsläget är i 

fråga om den teoretiska frågan huruvida den mellanliggande lagringen av 

material eventuellt kan utgöra exemplarframställning. Anledningen är kravet 

på subjektiva rekvisit i såväl straffrättslig som skadeståndsrättslig mening leder 

till en avsikt hos en internetleverantör som sällan torde kunna bevisas eller ens 

förekomma.88  

3. Internetleverantörers ansvar i USA 

Den centrala lagstiftningen för upphovsrätt i USA är The Copyright Act of 

1976 (U.S.C.A.). I U.S.C.A. regleras de flesta aspekter av upphovsrätten, vilka 

verk som omfattas, närstående rättigheter och regleringar angående civil- och 

straffrättsligt ansvar.  Det är en federal lagstiftning vilket innebär att den är 

gällande i samtliga stater i USA. USA är som bekant en federation bestående 

av 50 stater vilka alla har sina egna rättssystem, men viss lagstiftning är 

gällande över statsgränserna, bland annat U.S.C.A. Eftersom USA också är 

anslutet till Bernkonventionen är lagstiftningen i mångt och mycket lik den 

svenska och den europeiska.89 

Det finns dock skillnader mellan svensk och amerikansk upphovsrätt och här 

ska en särskilt belysas som får betydelse i civil- och straffrättsliga mål som har 

med upphovsrättsintrång att göra. I USA kan man registrera en upphovsrätt. 

Historiskt sett var det så en upphovsrätt förvärvades. Idag uppkommer en 

upphovsrätt genom skapandet av verket, men det går fortfarande att registrera 

sin upphovsrätt vilket kan få positiva effekter i process- och bevishänseende.90 

För verk som har sitt ursprung i USA finns fortfarande ett krav på registrering 
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för att en civilrättslig process ska kunna påbörjas enligt 411(a) U.S.C.A. Kravet 

upprätthålls inte för verk med ursprung i ett annat konventionsland.91 

3.1. Straffrättsligt ansvar i USA 

Det är två acts – lagändringsförslag – som lett till utökat straffrättsligt ansvar i 

USA i fråga om upphovsrättsintrång. Dels är det Digital Millenium Copyright 

Act (DMCA) som främst kommer diskuteras nedan, eftersom den även ledde 

till viss ansvarsfrihet för mellanhänder. Dels är det lagstiftningen som utökade 

det kriminaliserade området (The No Electronic Theft Act of 1997 (NET)). 

Historiskt sett var det endast kriminaliserat att göra intrång för ekonomisk 

vinning – financial gain – vilket gjorde att t.ex. ägare till hemsidor som inte har 

något vinstintresse inte blev straffrättsligt ansvariga.92 Anledningen till att det 

finansiella intresset togs in som rekvisit var för att man ville komma åt aktörer 

som konkurrerar med upphovsrättshavarna. Av den anledningen utvidgades det 

kriminaliserade området genom NET genom att utöka begreppet ekonomisk 

vinning. DMCA ledde till kriminalisering av vissa förberedande handlingar till 

upphovsrättsintrång om man avlägsnar tekniska säkerhetsåtgärder från ett verk 

vilka är till för att stoppa intrång.93 

Det straffrättsliga ansvaret för upphovsrättsintrång i amerikansk rätt finns i § 

506 U.S.C.A. För att bli straffrättsligt ansvarig finns såväl subjektiva som 

objektiva rekvisit. Det subjektiva rekvisitet är willingfully, begreppet är inte 

definierat i lagstiftningen. I och med tillkomsten av NET fick det faktum att det 

var ett löst begrepp kritik men enligt majoriteten av the Supreme Court torde 

begreppet tolkas som ”voluntary, intentional violation of known duty” medan 

minoriteten ansåg att det skulle tolkas som ”intent to copy, not intent to 
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infringe”. Båda tolkningarna av begreppet willfully har tillämpats i olika 

appellationsdomstolar i USA.94  

Vidare ska syftet med intrånget vara att antingen vinna kommersiella fördelar 

eller personlig finansiell vinning. Finansiell vinning definieras efter NET 

såsom ”anything of value, including the receipt of other copyrighted works”.   

”Anything of value” är ett begrepp som ska tolkas extensivt som nästan vilken 

vinning som helst av den svarande. Vidare ska det också vara unlawful, vilket 

avser att intrånget måste möta kriterierna för ett civilrättsligt ansvar för att ett 

straffrättsligt ansvar ska komma ifråga.95 Beviskravet för att bli straffrättslig 

ansvarig är beyond reasonable doubt – bortom rimligt tvivel.96 

Vidare finns det alternativa rekvisit för vad som utgör ett illegalt förfogande. 

Det ena är att under minst en 180-dagars period distribuera eller reproducera en 

eller flera kopior av en phonorecord eller ett upphovsrättsskyddat verk som 

motsvarar minst 1 000 dollar. Phonorecord definieras i U.S.C.A. som 

materiella objekt där ljud kan fixeras. Både dagens teknologi och outvecklade 

metoder inkluderas i begreppet. Ljudet ska kunna uppfattas, reproduceras eller 

på annat sätt kommuniceras. Dock inkluderas inte ljud som följer film eller an-

nat visuellt medium. Det andra alternativa rekvisitet är att sprida ett verk som 

förberetts för kommersiell distribution genom att göra det tillgängligt via ett 

elektroniskt nätverk som är tillgängligt för allmänheten, om personen visste att 

verket var ämnat för kommersiell distribution enligt 506 (a)(C) § U.S.C.A. 

Straffskalan sträcker sig upp till max tio års fängelse, om intrånget betraktas 

som grovt – felony – vilket framgår av 18 United States Code 2319 §. 

3.1.1. Medverkandeansvar 

Medverkandedoktrinen i amerikansk upphovsrätt kallas accomplice liability 

eller aiding and abetting. Det råder dock viss oklarhet huruvida aiding och 
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abetting blir tillämpligt. I Copyright Act of 1909 framgick det uttryckligen att 

aiding and abetting var kriminaliserat men det språkbruket togs bort i och med 

U.S.C.A.97 I ett amerikanskt fall som aldrig kom att avgöras, argumenterade en 

part, Puerto 80 Projects, för att det federala brottet copyright infringement inte 

har något medverkansansvar eftersom det inte framgår av någon bestämmelse, 

något som närmast liknar en hänförelse till legalitetsprincipen.98 Domstolen 

prövade aldrig huruvida det finns grund för medverkansbesvär, utan åtalet 

lades ner på grund av ett annat avgörande.99  

I amerikansk rätt har det ännu inte prövats huruvida indirekta intrångsgörare 

kan bli straffrättsligt ansvariga under dagens utformning av U.S.C.A. Praxis 

enligt den straffrättsliga bestämmelsen rör direkta intrångsgörare och doktrin 

kring andrahands- eller medverkandeansvar är knapphändig. Huvudanledning 

till det torde bland annat vara att det är fråga om ett federalt brott, vilket gene-

rellt leder till en striktare tolkning enligt ordalydelsen. Domstolar väljer vid 

tolkning av federala brott oftare den restriktiva tolkningen om det finns två 

möjliga tolkningsmöjligheter, om det inte tydligt framgår att annan tolkning är 

för handen.100 Generellt sett är det lättare att bevisa ett skadeståndsansvar än ett 

straffrättsligt ansvar. Det finns i straffbestämmelsen möjlighet att tolka in att en 

indirekt intrångsgörare kan bli straffrättsligt ansvarig så länge det finns uppsåt 

– any person who – är ett generellt uttryck. Men hur restriktivt bestämmelsen 

ska tolkas får avvaktas tills domstols avgörande.101 

Rättsläget har blivit än mer oklart i och med gripandet av Megaupload-ägarna 

vilka drev en sida där användare kunde ladda upp och spara material som sedan 

kunde delas med allmänheten. Anledningen till gripandet motiveras med att 
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tjänsten aktivt genom uppladdningsmöjligheter förenklade samt uppmanade till 

upphovsrättsintrång. Bland annat erhöll användare vars filer nedladdades ofta 

betalning för uppladdningen. Att straffrättsliga sanktioner vidtagits av ameri-

kanska staten mot ägarna av hemsidan har kritiserats just för att indirekt ansvar 

vid upphosrättsintrång traditionellt fångas upp av doktrinerna kring secondary 

liability i upphovsrätt.102 

Således är rättsläget oklart huruvida någon sorts medhjälp till upphovsrättsin-

trång är kriminaliserat i amerikansk rätt. Huvudanledningen till det är att de 

civilrättsliga bestämmelserna har använts framför de straffrättsliga bland annat 

eftersom de är lättare att bevisa. I bevishänseende är det dels skillnad på bevis-

börda, eftersom straffansvar förutsätter att det är visat bortom rimligt tvivel me-

dan beviskravet för det civilrättsliga är lägre ställt då exempelvis uppsåt inte 

behöver bevisas.  

Dessutom så finns det i praxis välutvecklade doktriner i fråga om indirekt an-

svar i upphovsrättsintrång i skadeståndsrätt. Det som är intressant är att den ena 

av doktrinerna contributory liability innehåller ett element av kunskap (se ne-

dan 3.2.2. Contributory liability) vilket potentiellt skulle kunna innebära att en 

part som finnes skadeståndsrättsligt ansvarig enligt den även skulle kunna fin-

nas straffrättsligt ansvarig utan några större skillnader i beviskrav.103  Det kan 

konstateras att det är fullt möjligt att få till en straffrättslig process vid 

upphovsrättsintrång men det är än idag ganska ovanligt. Den straffrättsliga 

lagstiftningen har främst använts mot direkta intrångsgörare – piratkopiering – 

vilket också var bakgrunden till NET.104 Istället är det framförallt civilrättsliga 

medel – skadestånd – som upphovsrättshavare huvudsakligen tillämpar för att 

få sin rätt gentemot medverkare i USA.105 
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3.2. Skadeståndsansvar i amerikansk rätt 

Copyright infringement (upphovsrättsintrång) är i amerikansk rätt en tort vilket 

generellt uttryckt kan ses som den amerikanska motsvarigheten till 

skadeståndsrätt.106 Grunderna för skadeståndsansvar för en internetleverantör 

vid upphovsrättsintrång är doktrinerna107 kring direct liability och secondary 

liability. Direct liability bygger på situationen att internetleverantören är den 

som själv praktiskt har gjort upphovsrättsintrånget, en situation som inte 

kommer att diskuteras närmare. Ifråga om medverkansansvar står det inte 

uttryckligen någonstans i U.S.C.A. att någon annan än den som gjort 

upphovsrättsintrånget kan hållas ansvarig för någon annans 

upphovsrättsintrång. Att detta trots allt är möjligt är regler utvecklade ur 

principer ur common law som följaktligen återfinns i rättspraxis.108  

Nedan diskuteras de två common law-doktrinerna under det som benämns som 

secondary liability som kan innebära att en internetleverantör kan hållas ansva-

rig för någon annans upphovsrättsintrång. Det är fråga om antingen contri-

butory liability eller vicarious liability.
109

 Det kan konstateras att gränserna 

mellan de olika skadeståndsdoktrinerna inte är tydligt avgränsade. För att be-

gränsa ansvaret enligt dessa doktriner för vissa mellanhänder lagstiftades det 

vidare ansvarsfrihetsbestämmelser genom DMCA som genomfördes som be-

stämmelser i U.S.C.A. I och med det uppmärksammade Grokster-avgörandet 

skapades även en tredje grund för ansvar för upphovsrättsintrång – inducement 

liability – som har kategoriserats som en form av contributory liability.110 

3.2.1. Beräkning och bevisning 

Det enda som framgår av U.S.C.A. är vilka skador som ska ersättas vid en 

civilprocess angående upphovsrättsintrång samt beviskraven. Av 504 § 

U.S.C.A. ersätts samtliga ”actual damages and additional profits of the 

infringer”. I 504 (b) § U.S.C.A definieras de skadorna såsom  
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”The copyright owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or 

her as a result of the infringement, and any profits of the infringer that are 

attributable to the infringement and are not taken into account in computing the 

actual damages. In establishing the infringer's profits, the copyright owner is re-

quired to present proof only of the infringer's gross revenue, and the infringer is re-

quired to prove his or her deductible expenses and the elements of profit 

attributable to factors other than the copyrighted work.” 

Vidare ersätts också advokat- och processkostnader enligt 505 § U.S.C.A.   

Man kan också välja att istället för actual damages and additional profits yrka 

på statutory damages enligt 504 (2) § U.S.C.A. Statutory damages definieras i 

504 (c) § U.S.C.A. Istället för att bevisa de faktiska och ideella skadorna är en 

statutory damage-talan fördelaktig, eftersom själva skadans storlek inte 

behöver bevisas, utan endast uppsåtligt eller oaktsamt intrång i verket. Det var 

också anledningen till skapandet av denna reglering det svåra bevisläget 

avseende skador på grund av någons upphovsrättsintrång.111 Istället har man 

som upphovsrättshavare möjlighet att yrka på en summa mellan 500 $ och 20 

000 $ per verk. Det har funnits tolkningsproblem angående vad som 

konstituerar ett verk enligt paragrafen och olika domstolar i USA har tagit olika 

ställningstaganden i frågan.112 Ifall uppsåtligt intrång bevisas kan en summa om 

högst 100 000 $ per verk utfås enligt 504 (c)(2) § U.S.C.A. Det finns också en 

jämkningsregel ifall intrånget skett i god tro. I så fall är lägst utdömda 

skadestånd 200 $. Statutory damages har kritiserats i USA för att det leder till 

dramatiskt höga skadestånd vilket följaktligen leder till att det blir oskäligt dyrt 

för företag och individer.113 Andra kommentatorer nämner att ansvaret – till 

skillnad från andra länder också har en straffunktion – vilket andra länder 

istället har som rent straffrättsligt ansvar.114 
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3.2.2. Contributory liability 

Contributory liability är ansvar genom medverkan till någon annans intrång.  

Kraven för att en svarande ska finnas ansvarig för contributory liability är att 

någon har begått ett intrång, att svarande hade insikt eller bort ha insikt i att 

intrånget ägt rum samt att svarande på ett materiellt sätt medverkat till in-

trånget.
115

 Regeln har ordagrant formulerats ”with knowledge of the infringing 

activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of 

another”.116 Contributory liability har av vissa författare vidare delats i två 

kategorier: knowing facilitation och inducement för att förtydliga skillnader 

mellan de två contributory liability-doktrinerna.117 

Knowing facilitation-doktrinen har krav på att den som eventuellt medverkar 

till intrång har kunskap om att hans eller hennes aktivitet sannolikt kan 

underlätta någon annans intrång. Dessutom måste den medverkandes 

handlingar materiellt medverka till intrånget.
118

 Det materiella medverkandet 

måste vara mer än att enbart ha vunnit fördelar av intrånget, någon sorts 

aktivitet av den medverkande måste ha gjorts. Det avgörande är huruvida den 

som medverkat till intrånget har haft kontroll över aktiviteten. Brist på kontroll 

brukar leda till att kravet på materiellt medverkande inte anses uppfyllt.
119

 

3.2.3. Inducement liability 

Inducement liabilty är från början en patenträttslig skadeståndsdoktrin, men i 

och med Grokster-avgörandet har det också blivit tillämpligt i upphovsrättsliga 

mål. Skillnaden mellan knowing facilitation och inducement är att det senare 

har ett krav på den som kan anses ha medverkat, har någon sorts vilja för in-

trånget, intent. Det föregående räcker med att den medverkande insåg eller 

borde ha insett intrånget. När det subjektiva rekvisitet intent är uppfyllt blir inte 

heller ansvarsfrihetsbegränsningsreglerna i DMCA tillämpliga. Detta framkom 

i Grokster-avgörandet.120 
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Grokster-avgörandet är USA:s motsvarighet till det svenska TPB-avgörandet. I 

USA nådde fallet the Supreme Court som skapade ytterligare en ansvarsgrund 

för medverkande till upphovsrättsintrång (inducement liability). Grokster var 

en fildelningsprogramvara som använde sig av P2P-teknik och möjliggjorde att 

användare kunde dela, oftast upphovsrättsskyddat material, mellan varandra. 

Detta ledde till att Grokster stämdes för upphovsrättsintrången som deras 

programvara hade underlättat.  

Till sitt försvar använde sig Grokster av ett välkänt äldre rättsfall i början av 

den tekniska eran, Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. där 

the Supreme Court kom fram till en regel angående tekniska lösningar som 

kunde leda till upphovsrättsintrång. Det som testades var den då nya tekniken 

VHS och möjligheten att spela in TV-program genom användningen av denna.  

Innehavare av upphovsrättigheter av TV-program stämde Sony för att deras apparat 

hade använts av vissa användare för att spela in deras TV-program, frågan blev då 

huruvida Sony kunde hållas ansvarig för sina användares intrång. Argumentet som 

ledde till att man ansåg att Sony inte kunde hållas ansvarig bestod i att VHS i 

största mån kunde användas på ett legalt sätt, vilket också var 

huvudanvädningsområdet.  

Det som inte klargjordes var vad ”substantial non-infringing use” i klarhet 

innebär.  Om en produkt har skapats för att huvudsakligen användas för illegala 

syften, kan contributory liability komma ifråga.121 Grokster argumenterade 

utifrån Sony Corp. v Universal City Studios för att deras tjänst kunde, och an-

vändes för legala syften, varför ansvar för upphovsrättsintrång inte borde 

komma ifråga. I Grokster-avgörandet använde sig domstolen istället av en ny 

regel för att pröva ifall Grokster kunde anses ansvarig. I domskälen anfördes: 

”one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copy-

right, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster in-

fringement, is liable for the resulting acts of infringement of third parties”122 

Grokster-doktrinen – som alltså lett till en ytterligare grund för andrahands-

ansvar – har av många kritiserats. I kritiken sägs framförallt att regeln har varit 

oklart formulerad vad gäller avsiktskravet för att bli ansvarig. Vilken typ av 
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avsikt krävs för att bli ansvarig enligt inducement-doktrinen och räcker det med 

oaktsam avsikt. Ytterligare ett problem är förhållandet till DMCA kan en 

tjänsteleverantör värja sig mot inducement liability genom att kvala in under 

något utav undantagen samt dess betydelse i förhållande till Sony Corp. v Uni-

versal Studios som skapade en argumentationslinje som ett försvar för olika 

typer av ISP:s, när blir Sony-försvaret tillämpligt – hur stor är en substantiell 

del som används för ett legalt syfte?123 Ännu finns inga tydliga svar på dessa 

frågor. 

3.2.4. Vicarious liability 

Vicarious liability är närmast att likna vid det svenska skadeståndsbegreppet 

principalansvar, men med avsevärda skillnader mot det svenska. Det är en 

common law-doktrin i amerikansk skadeståndsrätt som i grunden handlar om 

arbetsgivares ansvar för en arbetstagares culpa: the principal of respondeant 

superior. Doktrinen har dock utvecklats från att enbart behandla förhållandet 

arbetsgivare-arbetstagare eller uppdragsgivare-uppdragstagare till att vidgas 

och även inkludera andra relationer där det finns en överordnad och en 

underordnad part. Huvudskillnaden mellan contributory och vicarious liability 

är att vicarious liabilty fokuserar på relationen mellan den som direkt gör ett 

intrång och den medverkande. 

Fallet som ledde till att principen blev tillämplig vid upphovsrättsintrång är 

Shapiro Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.124 I det fallet var det fråga om 

försäljning av skivor och huruvida ägaren av affärskedjan skulle bli ansvarig 

för att en av butikerna sålde skivor som var kopior, så kallade bootlegs d.v.s. 

inofficiella inspelningar av en video- eller musikinspelning som följaktligen 

inte släppts av verkets upphovsrättshavare. Trots att ägaren av affärskedjan inte 

kände till intrången blev han ansvarig för intrång. Rätten kom fram till att det 

inte var orättvist eller onödigt strängt mot butikskedjeägaren eftersom han hade 

haft möjlighet att få butiken att sluta med intrånget. Det fanns ett avtal mellan 

ägaren av butikskedjan och själva butiken som bland annat hade en klausul 
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som förband butiksägaren att följa kedjans regler samt att han fick ekonomiska 

fördelar av försäljningen.125 

Således är principen vad gäller specifikt upphovsrättsintrång att en mellanhand 

kan bli ansvarig enligt doktrinen vicarious liability, trots avsaknad av en 

arbetsgivar-arbetstagarrelation, om denne anses ha rätt och möjlighet att 

övervaka eller kontrollera den som faktiskt gjort intrånget samt har direkta 

ekonomiska intressen i densamma.126
 I praxis har ekonomiska intressen bland 

annat ansetts finnas när aktören genom att ha det upphovsrättsskyddade 

materialet tillgängligt lockat till sig kunder.127  

3.2.5. Religious Technology Center v Netcom On-Line Communication Ser-

vices 

Ett avgörande för att belysa just hur internetleverantörers ansvar hanterades 

innan DMCA gick igenom i amerikansk lagstiftning är Religious Technology 

Center (RTC) v Netcom On-Line Communication Services (Netcom). Avgöran-

det är inte från the Supreme Court utan från en District Court of California, 

men har ändå i litteraturen nämnts som ett viktigt avgörande som påverkat 

rättsutvecklingen.128 Det är fortfarande relevant, eftersom DMCA inte ledde till 

en förändring av doktrinerna kring direct, contributory och vicarious liability, 

utan syftade enbart till att i vissa fall undanta vissa aktörer från ansvar när de 

annars skulle ha ansetts vara skadeståndsskyldiga.129 Det är ett avgörande från 

1995 där frågan var huruvida Netcom – ett företag som gav internetåtkomst åt 

en BBS operatör – samt en BBS-operatör skulle hållas ansvariga för BBS-an-

vändernas upphovsrättsintrång genom BBS:n.  

Som en kuriosa gällde det litterära verk i form av texter från scientologin. RTC 

argumenterade således för att Netcom, en av USA:s då största internetleverantörer, 

skulle hållas ansvarig under antingen direct, contributory eller vicarious liabilty för 
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sitt tillhandahållande av internet till BBS:n. I domen går domare Whyte noggrant 

igenom alla tre ansvarsgrunderna i förhållande till en internetleverantörs ansvar.  

Första frågan var följaktligen huruvida internetleverantören var direct liable, 

slutsatsen var nekande. Internetleverantören ansågs inte ha insikt i intrånget, 

varför att hålla denne ansvarig skulle leda till ett strikt ansvar, något som inte 

ansågs lämpligt. En anledning till beslutet var att när det fanns någon annan 

som aktivt gjort intrånget så finns det ingen anledning att utvidga kretsen av 

aktörer som kunde hållas direkt ansvariga. Tvärtom skulle det få negativa 

effekter eftersom kretsen som var direkt ansvarig skulle bli mycket bred. Inter-

netleverantören ansågs heller inte ha kontroll över vad som postades utan end-

ast agerade som en conduit, varför det skulle vara oskäligt att finna denne 

direkt ansvarig på grund av kopior som sparats på dennes nät.130 Rätten gick 

vidare och diskuterade contributory liability vars första element är kunskap om 

intrånget. Netcom hade fått uppgifter om att intrång ägde rum men gick inte vi-

dare och kontrollerade uppgifterna eller agerade efter att ha blivit meddelad av 

upphovsrättshavarna. Netcom argumenterade att endast faktum att upphovs-

rättshavare kontaktat dem inte nödvändigtvis ledde till slutsatsen att användet 

inte låg inom fair use. Rätten kom fram till att ifall det kunde bevisas att 

Netcom visste eller borde ha vetat att intrång förekom, kunde Netcom bli an-

svarigt enligt doktrinen contributory liability.  

I frågan om Netcom på något sätt hade bidragit till intrånget konstaterades att 

den tjänst som de erbjöd var sådan som möjliggjorde automatiskt spridande av 

det upphovsrättsskyddade materialet. Meddelandena som utgjorde intrång fick 

vara kvar, internet stängdes inte av, vilket enkelt kunde ha gjorts. Således 

ansåg rätten att det kunde röra sig om contributoy infringement ifall kunskap 

om intrånget kunde ha bevisats.131 Ifråga om vicarious liability fann rätten att 

internetleverantören i och för sig kunde anses ha kontroll över BBS:n, eftersom 

det fanns ett kontrakt där det framgick att kunden behövde följa internetleve-

rantörens regler. Det föll dock på att rätten inte ansåg att internetleverantören 

vann några direkt finansiella fördelar på grund av intrånget. Anledningen var 
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att internetleverantören erhöll en fast månatlig betalning som var oberoende av 

hur tjänsten användes.132  

3.3. Ansvarsfrihetsgrunderna i DMCA 

Lagstiftningen som ledde till en reglerad ansvarasfrihet för internetleverantörer 

i amerikansk rätt är DMCA vilken gick igenom den 12:e oktober 1998 och har 

genomförts i olika delar av U.S.C.A. Lagstiftningen implementerade bland an-

nat World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty och 

WIPO Performances and Phonograms Treaty i amerikansk lagstiftning. Men 

syftet med den synes framförallt vara att anpassa upphovsrättslagstiftningen till 

den digitala utvecklingen på nätet. 

The “Digital Millennium Copyright Act of 1998” is designed to facilitate the robust 

development and world-wide expansion of electronic commerce, communications, 

research, development, and education in the digital age.
133 

Till skillnad från den svenska e-handelslagen som är horisontell är DMCA – 

vilket namnet också antyder – endast tillämplig på upphovsrättens område. 

DMCA kom till för att skapa säkerhetsventiler – safe harbors – för branscher 

som till viss del medverkar till upphovsrättsintrång utan att själva initiera dem. 

I förarbetena konstateras att det i gällande rätt före DMCA hade förelegat 

ansvar för olika typer av mellanhänder enligt framförallt doktrinerna om direct, 

contributory och vicarious liability. Det sägs vidare att man genom DMCA valt 

ansvarsbegränsande bestämmelser istället för att klargöra dessa 

skadeståndsdoktriner. Vidare ifråga om skadeståndsdoktrinerna utrycktes att 

dessa skulle fortsätta utvecklas på egen hand genom praxis och inte förändras i 

sak genom förslaget.
134

 DMCA leder inte till en immunitet mot alla typer av 

ansvar, utan blir tillämpliga när en mellanhand egentligen skulle hållas 

ansvariga för upphovsrättsintrång.135 Genom att inte hålla vissa aktörer 
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ansvariga för sina kunders upphovsrättsintrång var syftet att verka för fortsatt 

nyskapande, expansion och utveckling på nätet. Osäkerhet kring ifall man som 

mellanhand kan hållas ekonomiskt ansvarig ansågs hämma denna snabba 

digitala utveckling, eftersom det kräver stora investeringar för ett företag att 

utveckla ny teknologi. Ett annat syfte var att motverka upphovsrättsintrång, 

vilket kan synas vara aningen motsägelsesfullt.
136

 DMCA ledde bland annat till 

att diverse bestämmelser om ansvarsfrihet för vissa mellanhänder skrevs in i 

U.S.C.A.  

DMCA ledde alltså till att ansvarsfrihetsgrunder för vissa mellanhänder skapa-

des i den amerikanska upphovslagstiftningen. Service Provider (SP) eller på 

svenska närmast att beteckna som tjänsteleverantörer definieras i § 512 

(k)(1)(A) och (B) U.S.C.A som  

[A]n entity offering the transmission, routing, or providing of connections for 

digital online communications, between or among points specified by a user, of 

material of the user’s choosing, without modification to the content of the material 

as sent or received. 

[A] provider of online services or network access, or the operator of facilities there-

fore, and includes an entity described in subparagraph (A). [subparagraph (A) är ci-

tatet direkt ovan] 

Definitionen av tjänsteleverantör i DMCA är tämligen bred och innefattar 

många tjänster som har med digital kommunikation att göra från internetleve-

rantör till webbhotellägare. För att ansvarsbegränsningsbestämmelserna ska 

vara tillämpliga krävs vidare att tjänsteleverantörerna möter två generella 

krav.137 För det första ska tjänsteleverantören implementerat en policy mot hur 

man hanterar användare som gjort sig skyldiga till återkommande 

upphovsrättsintrång. För det andra måste tjänsteleverantören anpassa sig till 

och inte bryta standard technical measures. Standard technical measures 

definieras § 512(i) U.S.C.A som åtgärder som upphovsrättshavare tagit för att 

identifiera eller skydda sina verk mot intrång. Åtgärderna ska vara sådana som 

utvecklats i en strävan av konsensus mellan tjänsteleverantörer och 

upphovsrättshavare i en öppen, rättvis och frivillig multi-industriprocess. De 
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ska vara relativt tillgängliga för alla i icke diskriminerande termer, utan att leda 

till substantiella kostnader eller svårigheter för tjänsteleverantörerna.    

3.3.1. DMCA ”Safe Harbors” ansvarsbegränsningsgrunder 

Det är fyra situationer när en tjänsteleverantör kan undvika att bli ansvarig för 

en användares upphovsrättsintrång. De fyra ansvarsfrihetsgrunderna som 

räknas upp i 512 § U.S.C.A – som bär rubriken ”[l]imitations on liability 

relating to material online” – är för tjänsteleverantörer vars tjänster består i 

något av följande: 

1) transitory digital network communications  

2) system caching  

3) hosting and storage  

4) information location tool 

Det första undantaget – transitory digital network communications – definieras 

i § 512 (a) U.S.C.A kan närmast likna med den europeiska motsvarigheten 

mere conduit. Enligt amerikansk lagtext blir den tillämplig när en 

tjänsteleverantör enbart agerar som en överförare – intermediär – ISP – av data 

på initiativ av tredje man genom överföring, routing eller tillhandahållande av 

nätverk skyddas tjänsteleverantören mot tredje mans upphovsrättsintrång. 

Undantaget gäller också flyktiga kopior som har sparats hos tjänsteleverantören 

i samband med ovan nämnda aktiviteter. Förutom nämnd tjänst måste även 

vissa ytterligare kriterier vara uppfyllda för att man ska vara skyddad mot 

ansvar. För det första krävs det att initiativet för överföringen inte tagits av 

tjänsteleverantören, för det andra att det är frågan om en automatiserad teknisk 

process utan att tjänsteleverantören gjort något urval av vilket material som ska 

skickas.  Vidare ska tjänsteleverantören inte ha valt mottagare för 

dataöverföringen – förutom den automatiserade processen som initierats av 

tredje man. Sådana flyktiga kopior som gjorts i samband med överföringen ska 

inte vara nåbara för annan än för tänkt mottagare. Flyktiga kopior ska vidare 

inte sparas i längre tid än nödvändigt för själva överföringen initierad av tredje 

man. Tjänsteleverantören ska heller inte modifierat det skickade materialet. 

Enkelt sammanfattat är det fråga om att tjänsteleverantörens inblandning vid 
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överförandet av materialet är rent teknisk utan inblandning i vad det är som 

faktiskt förmedlas.  

För att ansvarsfrihetsbegränsningen ska bli tillämplig krävs även att vissa poli-

cies implementeras av tjänsteleverantören vilket framgår i 512 (i) § U.S.C.A. 

Den första policyn gäller i fråga om användare som upprepade gånger 

använder sig av tjänsten för att begå upphovsrättsintrång. Detta ska inte 

innebära att tjänsteleverantören får en uppsynsplikt gentemot sina användare, 

utan syftar snarare till att användare som utnyttjar internet utan att respektera 

upphovsrätt ska veta att beteendet kan leda till avstängning från tjänsten. Det är 

framförallt fråga om att ha möjlighet att stoppa flagranta fall av 

upphovsrättsintrång.138 Vidare måste tjänsteleverantörens system för 

tillhandahållande av tjänsten fungera med de tekniska åtgärder som gjorts av 

upphovsrättshavaren för att skydda verket, alltså olika typer av tekniska 

lösningar för att minska möjligheten till, till exempel kopiering av verket. I 

House of Representatives-rapporten föreslogs att berörda parter borde komma 

fram till inom branschen gemensamma föreskrifter för att skydda verken med 

bästa möjliga tekniska lösningar.139 

Rättsföljden av att bestämmelserna om ansvarsbegräsning blir tillämpliga för 

en tjänsteleverantör leder till att denne inte behöver svara för skadestånd, 

monetery relief. Monetary relief definieras 512(k)(2) § U.S.C.A. som 

”damages, costs, attorneys’ fees, and any other form of monetary payment”. I 

rapporterna som föregick DMCA såväl som i lagtexten så sägs att de som faller 

under ansvarsfrihetsgrunden undantas från alla kostnader som har samband 

med processen.
140

 Vidare befrias även tjänsteleverantören från ansvar vid vissa 

typer av förelägganden enligt 512(j) U.S.C.A.  

Huruvida ansvarsfrihetsbegränsningarna även skulle vara tillämpliga på en 

straffrättslig process ter sig oklart, detta har varken nämnts i förarbetena och 

framgår heller inte av lagtext. Detsamma gäller DMCA-reglernas tillämplighet 
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på fall av inducement liability som innehåller ett element av vilja vilket liknar 

mer ett straffrättsligt ansvar än ett skadeståndsansvar. Frågan hur de olika re-

gelverken förhåller sig till varandra kommer med stor sannolikhet ställas på sin 

spets i och med avgörandet av Megaupload. Puerto 80 v USA där frågan om 

det ens finns ett medverkansansvar i straffrättslig mening har ställts.141 Det är 

intressant att endast en av kommentatorerna till rättsläget vad gäller straffrätts-

ligt ansvar har konstaterat skillnaden mellan The Copyright Act of 1909 

jämfört med U.S.C.A., att aiding och abetting tagit bort ur paragrafen.142 Hur 

diskussionen i slutänden ska avslutas ligger framförallt på domstolen, men med 

givna faktabakgrund, verkar det mest troligt att DMCA inte kommer bli til-

lämpliga på varken inducement liability eller i förhållande till det eventuella 

straffrättsliga ansvaret som kan drabba en mellanhand.143  

4. Komparation 

Inledningsvis kan konstateras att mellanhänders ansvar har hanterats olika 

mellan rättsordningarna. Det som är intressant är framförallt hur det i den rätts-

vetenskapliga litteraturen i de olika jurisdiktionerna fokus har legat på varsitt 

håll: i Sverige har det straffrättsliga ansvaret på senare år legat i fokus, framför-

allt i samband och på grund av TPB-avgörandet, medan det i USA främst varit 

fråga om ett civilrättsligt medverkandeansvar även i Grokster-avgörandet som 

på många sätt är likt TPB. Det ligger således närmre till hands att diskutera lik-

heterna och olikheterna ifråga om rättsläget i svensk straffrätt och amerikansk 

skadeståndsrätt.  

Såväl Sverige som USA har vidare ansvarsfrihetsregler, som har flera gemen-

samma nämnare men också olikheter beroende bland annat i oklarheten i 

DMCA om de blir tillämpliga på straffrättsliga intrång. Dessutom ställer de 

amerikanska reglerna några fler krav för reglernas tillämplighet.   
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4.1. Straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt medverkansansvar 

När det kommer till det straffrättsliga medverkansansvaret kan först 

konstateras att Sverige är tydligare i sin ståndpunkt. Det finns ett straffrättsligt 

ansvar för mellanhänder förutsatt att det finns uppsåt. Annars är de undantagna 

ansvar enligt 19 § e-handelslagen. USA å sin sida har inte någon bestämmelse 

som uttryckligen varken håller medverkare ansvariga eller friar mellanhänder, 

såsom internetleverantörer från ett straffrättsligt ansvar. Historiskt sett beror 

det på att man kommit åt mellanhänder genom den utvecklade 

skadeståndsdoktrinen vilken har flera grunder på när en tjänsteleverantör kan 

bli ansvarig för att ha varit delaktig i ett intrång.144 Syftet med de straffrättsliga 

bestämmelserna i USA har framförallt varit till för att nå direkta intrång.145 Nu, 

med bland annat Megaupload-avgörandet kommer frågan att ställas på sin spets 

ifall det överhuvudtaget finns ett straffrättsligt medverkansansvar vid det 

federala brottet upphovsrättsintrång. Det kan åtminstone konstateras att det inte 

finns ett uttryckligt lagstöd för medhjälp vid det brottsliga 

upphovsrättsintrånget.146 I Sverige är medverkansansvaret genom 23:4 BrB 

som tidigare konstaterats ett vitt begrepp, varför ett förtydligande angående 

vissa mellanhänders ansvar, att oaktsamhetsbrott inte kan läggas dem till last 

blir viktigt. E-handelsdirektivet hade också en tydlig ståndpunkt i att en 

mellanhand inte ska bli ansvarig för oaktsamhetsbrott, vilket 

upphovsrättsintrång enligt svensk rätt kan vara. DMCA å sin sida syftade 

enbart till att minska skadeståndsansvaret förutsatt att vissa omständigheter var 

uppfyllda, straffrätt diskuterades inte i samband med införandet. Det här är en 

rätt tydlig skillnad länderna emellan. Det straffrättsliga ansvaret beträffande 

mellanhänder har i obetydlig grad varit föremål för diskussion i USA, fram till 

nu, varför materialet kring den problematiken är närmast obefintlig. Medan det 

i Sverige konkretiserats bland annat genom TPB-avgörandet där till och med 

medhjälp till medhjälp straffades. ”Medhjälp till medhjälp” har för 

internetleverantörer ur ett amerikanskt perspektiv istället kunna leda till ett 

skadeståndsansvar för contributory infringement vilket diskuterades i RTC v 

Netcom. (se ovan 3.2.5.).  
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En annan anledning till att straffrättsligt ansvar för medverkare inte blivit sär-

skilt debatterad i USA är deras statutory damages-regim som fungerar som en 

hybrid mellan straffrätt och skadestånd, eftersom summorna som kan utfås är 

så pass höga.147 Att skadestånden är så höga kanske leder till att de blir en 

större preventiv funktion jämfört med exempelvis de svenska skadestånden.  

Kanske är detta en anledning till att straffrättsliga medel inte används mot 

företag så länge de är solida nog att betala stora skadestånd. 

 

Dock verkar straffrätten få en ökad betydelse vid upphovsrättsintrång, kanske 

på grund av att skadestånd, trots att de är rätt omfattande i såväl svensk som 

amerikansk rätt inte har en tillräckligt preventiv effekt. Även sanktions-

direktivet kan ha spelat roll ur ett europeiskt perspektiv som uttryckligen före-

skriver att skadeståndet i sig inte ska ha en straffunktion, utan ska beräknas på 

objektiv grund. För avskräckning föreslås istället offentliggörandet av domar 

samt kompletterande åtgärder så som straffrättsliga sanktioner.148  

Till skillnad från EU och Sverige har USA, i alla fall som rättsläget verkar, inte 

uttryckligen skapat en säkerhetsventil för mellanhänder såsom mere conduits 

mot ett straffrättsligt ansvar. Den enda säkerhetsventilen blir den eventuellt 

svåra bevisningen att en mere conduit willfully har ”voluntary, intentional vio-

lation of known duty”. Problematiken blir större om domstolen istället 

använder sig av minoritetens syn på willfully nämligen ”intent to copy, not 

intent to infringe”  och hur vitt det här begreppet tolkas kommer spela roll. 

Den här diskussionen blir spekulativ med tanke på att det straffrättsliga 

ansvaret för mellanhänder såsom internetleverantörer är avhängigt ett 

domstolsbeslut som ännu inte kommit. I Sverige har vi åtminstone TPB-

avgörandet att luta oss mot och där kan konstateras att stort fokus lades på det 

subjektiva rekvisitet uppsåt, men att det krävde direkt eller indirekt uppsåt vid 

medverkan till annans medverkan. 
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Om domstol skulle finna att en mellanhand kan bli straffrättslig ansvarig är 

rättsläget mellan de två staterna i detta avseende liknande, eftersom ett ameri-

kanskt straffrättsligt ansvar kräver willfully vilket närmast motsvarar uppsåt. I 

Sverige är upphovsrättsintrång även ett oaktsamhetsbrott men som har belysts 

ovan är mellanhänders ansvar för till och med medvetna oaktsamhetsbrott ute-

slutna i och med 19 § e-handelslagen. Hur som helst finns det tydligare indi-

kationer på att den straffrättsliga situationen är en annan i USA. Detta baserar 

jag dels på ordalydelsen, att aiding and abetting i och med lagändring 

borttagits från lagtexten och dessutom verkar flertalet författare – trots 

osäkerhet – ändå anse att medverkan utan en ändring i U.S.C.A., inte är 

kriminaliserat.149  

 

Det faktum att straffrättsliga medel ändå tagits till gentemot Megaupload tyder 

kanske på en förändring av attityder i fråga om huruvida mellanhänder i 

internetmiljö ska ha ett straffrättsligt accessoriskt ansvar även i USA. 

Traditionellt sett har skadestånd varit det främsta medlet mot 

upphovsrättsintrång, kanske eftersom det framförallt rör sig om en 

förmögenhetsskada. Men det ökade globala problemet kanske leder till en 

ändring av sättet att hantera problemet. Skadestånd verkar inte räcka, ur ett 

samhällsperspektiv, för att stoppa mellanhänderna från att underlätta intrång, 

trots att skadestånden på upphovsrättsområdet är högre än i många andra 

områden. Straffrättsliga medel verkar vara ett sätt för stater att eliminera 

upphovsrättsproblemen. Kanske för att straffrätten har en tydligare normerande 

effekt jämfört med skadestånd som framförallt har ett reparativt syfte. Dock är 

det intressant att diskutera hur det kommer sig att mellanhänder ändå är så pass 

skyddade från skadeståndsansvar.  

 

En annan möjlig förklaring till skillnaden mellan Europa och USA är USA:s 

historiskt liberala världssyn där den individuella frihetssynen är en viktig del 

och statsmaktens inskränkning i den ska minimeras. Med denna syn blir det 

viktigare att parter löser sina skiljaktigheter mellan sig, bland annat genom ci-
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vila processer som eventuellt kan leda till skadestånd.150 Kanske är det denna 

världssyn som leder till att civilrättsliga lösningar på upphovsrättsintrången har 

föredragits i USA, för som betonats av vissa författare borde det inte skilja sig 

så mycket bevismässigt mellan contributory infringement och ett straffrättsligt 

ansvar enligt amerikansk rätt.151 Vid diskussioner om straffrättsliga ställt mot 

civilrättsliga sanktioner har amerikanska skribenter framförallt poängterat att 

huvudskillnaden är att straffrätt syftar till att ha prevention. Dessutom om man 

ska få riktigt höga skadestånd, vid yrkande om statutory damages krävs att 

willful infringement bevisas vilket även är det som måste visas under den 

straffrättsliga bestämmelsen. Man skulle kunna påstå att skadeståndet i USA 

ligger närmare ett straff än det svenska som framförallt ska ha en rent reparativ 

verkan.152  

 

Ser man till framförallt contributory och inducement liability påminner de täm-

ligen mycket om kriterier kring ett svenskt straffrättsligt medverkansansvar. 

Det är i princip samma kriterier: man ska materiellt medverka till intrånget, 

vetat eller åtminstone bort vetat om intrånget. Dock är kravet på det materiella 

medverkandet är aningen högre i amerikansk skadeståndsrätt jämfört med den 

svenska medverkansdansvaret då det inte verkar som ett psykiskt främjande 

skulle räcka i sammanhanget. Bara om det psykiska främjandet innebär att 

förmå153  någon att agera vilket snarare skulle liknas vid ett svensk ansvar för 

anstiftan till brott. Det här leder till en intressant diskussion angående gräns-

dragningen mellan skadestånd- och straffrätt, de två ansvaren är tämligen lika 

vid upphovsrättsintrång. Det kanske framförallt är utgången av de två 

processerna som är olika, böter eller fängelse vid straffrätt medan skadestånd 

endast kan leda till monetär ersättning.  

 

Det kan också konstateras att likheterna mellan kriterierna för ett skadestånds- 

och ett straffrättsligt ansvar i båda jurisdiktionerna är tämligen lika. Ett intrång 

måste bevisas, normalt sett måste även någon sorts subjektivt rekvisit också 
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visas, förutom ifråga om skäligt vederlag enligt svensk rätt där endast utnytt-

jandet av verket räcker för att utfå ersättning och vicarious liability där det 

framförallt förhållandet mellan mellanhanden och den som gjort intrånget som 

är det centrala.  

 

Vicarious liability torde vara den amerikanska skadeståndsregeln som inte har 

någon direkt motsvarighet i svensk rätt ifråga om upphovsrättsintrång varken i 

straffrätt eller civilrätt. Detta beror på att man inte anser att internetleverantör 

inte har direkt rätt att kontrollera sin användare. Internetleverantörer är inte en 

garant i straffrättslig mening och inte skadeståndsrättslig mening. Vicarious 

liability rör framförallt ett underlåtenhetsansvar, man har rätt att kontrollera 

och få en kontrahent att sluta med ett intrång men gör ingenting samtidigt som 

man får finansiella fördelar av detsamma. Det kan konstateras att när detta 

tillämpades i förhållande mot en internetleverantör i en ”medverkan till 

medverkan” (i situationen ansågs leverantören i och för sig ha rätt till att 

kontrollera tjänsten på avtalsmässig basis men eftersom det var en månatlig 

betalning så ansågs det inte finnas en finansiell fördel). I svensk rätt framgår 

det av förarbeten att det inte ska bli fråga om underlåtenhet på det sättet som 

vicarious liability kan leda till. I Sverige har vi inget motsvarande ansvar, vårt 

principalansvar är fokuserat på relationen arbetsgivare – arbetstagare och 

ibland utsträckt till uppdragstagare. Den kontraktuella angreppssättet har i 

Sverige framförallt betydelse för fastställande av ansvar överhuvudtaget, det 

nämndes i förarbetena att en situation som kunde leda till straffrättsligt ansvar 

är just om det finns ett avtal mellan internetleverantören och 

upphovsrättsintrångsgöraren. En intressant diskussion i sammanhanget är det 

faktum att det alltid finns ett kontraktuellt förhållande mellan 

internetleverantören och dess användare. Ifråga om vilken grad av kunskap en 

interetleverantörs bör ha för att anses ansvarig för någons upphovsrättsintrång 

torde kännedom i det specifika intrånget och inte att intrång förekommer 

överhuvudtaget vara kravet i båda jurisdiktionerna.  

Den största skillnaden mellan ett straffrättsligt och ett skadeståndsrättsligt an-

svar är bevisbördans placering samt beviskravet som sådant. I en straffrättslig 

process är beviskravet bortom rimligt tvivel i båda jurisdiktionerna, och det är 
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en i båda nationerna framförallt en åklagare som för processen medan den 

civilrättsliga processen har ett lägre ställt beviskrav. I svensk rätt verkar 

dessutom de båda processerna ligger närmare varandra än i amerikansk på så 

sätt att man i en process såväl kan föra en straffrättsligt och en civilrättslig 

talan medan, utan att gå in på amerikansk processrätt, verkar vara mer antingen 

det ena eller det andra. 

4.2. Ansvarsbefrielsebestämmelser  

I jämförelser mellan Sverige, EU och USA är det främst ansvarsfrihetsbestäm-

melserna som diskuterats, vilket till stor del beror på att DMCA är en före-

gångslagstiftning till e-handelsdirektivet.154 Det är tacksamt att jämföra de två 

eftersom de syftar till samma effekt, att inte stagnera utvecklingen av internet-

företag på grund av tredje mans upphovsrättsintrång.  E-handelsdirektivet är 

som nämnts, liksom andra direktiv, endast minimikrav som ska genomföras i 

EU-medlemsstater. Till exempel var det frivilligt att reglera ytterligare före-

skrifter kring handlingsnormer för olika mellanhänder såsom internetleverantö-

rer. Redan i USA:s lagstiftning 506 § U.S.C.A. finns fler detaljer än i svensk 

rätt. Båda rättsordningarnas skydd är uppbyggt på samma sätt att det inte är en 

direkt immunitet, utan att man måste uppfylla i princip samma kriterier för att 

undslippa skadeståndsskyldighet. Huvudskillnaderna är att det i svensk rätt 

också finns en säkerhetsventil mot straffrättsligt ansvar och att det i USA måste 

implementeras två policies förutom kriterierna i ett av undantagen i 506 § 

U.S.C.A.  

 

Såväl EU – därmed även Sverige – som USA har valt att skapa ansvarsfrihets-

grunder för vissa mellanhänder; bland annat internetleverantörer med mére 

conduit-undantaget som endast har en automatiserad roll i upphovsrättsintrång. 

USA kom före EU med denna lagstiftning och DMCA är en föregångare till e-

handelsdirektivet – trots att e-handelsdirektivet har ett vidare tillämpningsom-

                                                 

154
 Se t.ex. Haiyan Sung, Seagull, A Comparative Copyright Analysis of ISP Liability in China 

Versus the United States and Europe, Computer & Internet Lawyer, vol. 27 issue 7, 2010, 

Peguera, Miquel, The DMCA Safe Harbors and their European Counterparts: A Comparative 

Analysis of Some Common Problems, Columbia Journal of Law and Arts, vol. 32, 2009, 

McEvedy, Victoria, The DMCA and Ecommerce Directive, European Intellectual Property 

Review, vol. 24 issue 2, 2002. 
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råde än DMCA. DMCA skyddar endast mellanhänder mot ansvar för sina an-

vändares upphovsrättsintrång medan e-handelsdirektivet och följaktligen även 

e-handelslagen är horisontella och blir tillämpliga även vad gäller exempelvis 

varumärkesintrång, barnpornografibrott och andra internetbrott. Kanske är det 

denna grundläggande skillnad som lett till att den amerikanska lagstiftningen 

ställer aningen högre krav på internetleverantörerna jämfört med Sverige ge-

nom de två policyerna som ska inkorporeras.155  

 

I direktivet uttrycktes vidare att föreskrifter kunde inkorporeras i medlemslän-

dernas lagstiftning, men Sverige valde alltså att inte göra det. I förarbetena för-

klarades att anledningen till att man valde att inte inrätta några ytterligare före-

skrifter var för att det skulle bli formalistiskt och att det inte ansågs överens-

stämma med svensk rätts systematik. Därför lämnades det därhän och tanken 

var att organisationerna själva på frivillig basis skulle skapa ett system för att 

hantera intrång.156 Axhamn har i en artikel angående just internetleverantörers 

ansvar i Sverige kritiserat att marknaden har lämnats för att självregleraras. 

Bland annat på grunden att han tyckte sig se ett mönster på att självreglering 

oftast inte kommer av sig självt. Överhuvudtaget argumenterade Axhamn för 

ett ytterligare ansvar, där åtgärder såsom filtrering borde advoceras.157  

Westman besvarade denna kritik genom att mena på att fokus istället borde 

ligga i allmänprevention, att rikta jakten på de individerna som faktiskt gör in-

trången.158 

 

Av ett EU-avgörande som kommit efter Axhamns rapport om 

internetleverantörers ansvar framkom att föreläggande om att en 

internetleverantör på egen bekostnad ska filtrera innehåll för att minska 

upphovsrättsintrång inte är förenligt mot förbudet mot allmän övervakning 

enligt e-handelsdirektivet. Detta gäller bland annat på grund av att 

                                                 

155
 Se dock 506 (c) § U.S.C.A där det finns ytterligare krav för att bli exculperad, den så 

kallade notice-and-take-down-regimen för vissa typer av mellanhänder.  
156

 Jfr. Ds 2001:13 s. 137 ff., prop. 2001/02:150 s. 98 ff. 
157

 Axham, Mellanhandsansvar på internet – en rapport kring internetleverantörers roll och 

ansvar, a a s. 19. 
158

 Se Westman, Daniel, Strategier mot upphovsrättsintrång på nätet – en analys, Ny Juridik 

2:12. 
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proportionalitet ska iakttas. Det ska inte vara orättvist eller onödigt kostsamt att 

företa åtgärder mot intrång. Ett annat problem med filtrering av illegalt innehåll 

är att eventuell laglig information riskerar att bortfiltreras.159  

Ett annat EU-initiativ som ska verka för att minska upphovsrättsintrången är 

direktivet om kollektiv rättighetshetsförvaltning.160 Tanken är att verka för att 

förenkla möjligheter till gränsöverskridande licenser, som täcker flera länder, 

inom EU som i sin tur kommer skapa ytterligare möjlighet till att nå 

musikaliska verk digitalt på legal väg.161 Detta är ett också ett exempel där man 

arbetar på en högre nivå – upphovsrättsorganisationerna – för att få till stånd 

ökade möjligheter för legal spridning av verk. 

 

Både svensk och amerikansk rätt har väldigt långtgående ansvarsbefriande be-

stämmelser, framförallt för mere conduits. Självklart är detta lätt att försvara 

utifrån flera hänseenden. Det gäller dels personlig integritet. Det finns anled-

ning att inte ha kontroll över av vad användare gör på internet ska gå för långt. 

Dels så finns det ekonomiska skäl för att man inte vill att priset på internettill-

handahållande ska stiga på grund av att internetföretagens kostnader för pre-

vention blir så pass höga att det drabbar marknaden och hämmar utveckling 

och innovation. En annan faktor utifrån en EU-nivå är att inte snedvrida 

konkurrensen, men då är det framförallt likformighet mellan medlemsländerna 

som är viktigt. I USA var det en ändring av rättsläget, eftersom olika typer av 

mellanhänder tidigare kunde hållas ansvariga. I svensk rätt, i alla fall utifrån 

förarbetesuttalanden, framgick det att redan innan implementeringen av e-han-

delsdirektivet varit ovanligt att mellanhänder skulle drabbas av ett ansvar i av-

saknad av framförallt subjektiva rekvisit. Idag finns TPB-avgörandet, där såväl 

tillhandahållare av internetsida som internetleverantörer blev straffrättsligt och 

skadeståndsrättsligt ansvariga. I USA har det funnits fler skadeståndsrättsliga 

doktriner och avgöranden och alltså möjligheter att utkräva ett civilrättsligt an-

svar av mellanhänder i stort. I Sverige har det redan innan ansvarsfrihetsgrun-

derna varit svårt att utkräva ansvar från mellanhänder. Kanske är det en av an-

ledningarna till att det ännu inte finns lagstiftning som ålägger internetleveran-

                                                 

159
 Se dom av den 24 november 2011 C-70/10 Scarlet Extended SA v SABAM. 

160
 KOM(2012) 372. 

161
 Prop. 2012/13:141, s. 30 f. 
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törer fler försiktighetsåtgärder för att försvåra för användare att begå upphovs-

rättsintrång. 

 

5. Avslutande kommentar 

Det kan konstateras att den största likheten mellan USA och Sverige ligger i 

utformningen av ansvarsfrihetsbestämmelserna: DMCA respektive e-

handelslagen.  Detta beror bland annat på att DMCA är den amerikanska 

föregångaren till de europeiska bestämmelserna. Mere conduits har ett 

förhållandevis – jämfört med de andra undantagen från ansvar – långtgående 

skydd mot skadestånd i båda jurisdiktionerna, utan många kriterier som 

behöver uppfyllas. Vidare är ansvarsfriheten i sig långtgående: allt 

skadeståndsansvar samt visst skydd mot injuctions i USA försvinner. 

Angående straffansvar är rättsläget oklart i USA medan det i Sverige eller 

Europa krävs uppsåt för att det ska komma ifråga. Dock verkar det som att 

straffansvar är något som även i framtiden kan komma ifråga för mellanhänder 

i USA, men som bekant är detta inte klarlagt än och det finns inget uttryckligt 

legalt stöd för en sådan tolkning. 

Såväl Sverige och Europa som USA har skadeståndsrättsliga sanktioner mot 

internetleverantörer vid upphovsrättsintrång, trots att detta ansvar inte är så 

långtgående på grund av ansvarfrihetsbegränsningarna som när de är 

tillämpliga leder till ett obefintligt ansvar vid upphovsrättsintrång. Angående 

andrahandsansvaret har USA tre utvecklade doktriner som specifikt syftar till 

upphovsrättsintrång, medan prövningen i Sverige utgår från allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Denna skillnad leder till att 

skadeståndsskyldigheten från början har varit tydligare i USA vilket också 

ledde till DMCA mer konkret medan det i Sverige redan innan 

ansvarsfrihetsbestämmelserna torde ha varit ovanligt med ett sådant 

skadeståndsrättsligt ansvar på grund av att allmänna skadeståndsregler ställer 

högre krav jämfört med amerikanska doktriner på området.  

Jämfört med USA har Sverige ett mycket mer långtgående straffrättsligt ansvar 

generellt sett för medverkan till upphovsrättsintrång. I USA är fortfarande det 

straffrättsliga ansvaret i det hänseendet oprövat, det är framförallt direkta in-

trång som leder till straffrättsligt ansvar. Detta kan i sin tur bero på att USA har 
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en statutory damages-regim som leder till höga skadestånd och kan ses som 

någon sorts hybrid mellan straffrätt och skadestånd, medan skadestånd i svensk 

rätt har mer en reparativ funktion jämfört med straffrätt som har en mer pre-

ventiv funktion.  

Man kan se en konsensus kring frågan att det internetleverantören inte är hu-

vudmåltavlan vid upphovsrättsintrång, i generella ordalag finns en ovilja att 

lägga ansvaret hos denna ifall det inte finns tydlig vilja till intrånget.  Anled-

ningen till detta beror antagligen till stor del på den passiva funktionen 

internettillhandahållning har, materialet som passerar är inte kontrollerat. Det 

har heller inte ansetts önskvärt att det kontrolleras i större utsträckning på 

grund av intrång i den personliga integriteten och kostsamhet för 

internetleverantörer. 

5.1. De lege ferenda 

Om målet är att upprätthålla en stark upphovsrätt, i dess nuvarande utformning, 

och alltså att arbeta för att fortsatt motverka upphovsrättsintrång kan jag anse 

att mellanledet internetleverantörer kommer lindrigt undan med dagens lagstift-

ning. Upphovsrättsintrång är snarare en regel än ett undantag med våra interne-

tvanor idag, vare sig det är streaming, nedladdning eller delande av en bild. 

Båda jurisdiktionerna i min komparation har idag ansvarsbefriande grunder för 

olika typer av mellanled, och i synnerhet ifråga om internetleverantörer. USA 

ställer aningen fler krav än Sverige, men det är marginellt, huvudskillnaden 

verkar vara att det i Sverige finns möjlighet att straffrättsligt åtkomma mellan-

händerna medan detta inte nödvändigtvis är fallet i USA.  

När man ska tackla det här problemet finns framförallt två 

argumentationslinjer, en som utgår från ett rättviseperspektiv och en från ett 

effektivitetsperspektiv. Rättviseperspektivet är det som vunnit i lagstiftningen, 

internetleverantören är en tämligen passiv aktör som endast tillhandahåller 

internet och följaktligen, eftersom denne själv inte begår upphovsrättsintrång 

borde denne heller inte i någon längre utsträckning hållas ansvarig. Ur ett 

effektivitetsperspektiv kan det istället argumenteras för att internetleverantören 

såsom en aktör – som just tillhandahåller internet och alltså har viss möjlighet 

till insyn – borde hållas ansvarig om inte vissa försiktighetsåtgärder vidtas.  
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Självfallet måste det vara fråga om en balans, allt ansvar kan inte läggas på en 

part som inte direkt begår ett intrång. Vidare måste användares personliga in-

tegritet skyddas, internet är en stor del av den nutida människans vardagsliv 

varför vilka inkräktande som helst inte kan accepteras. Som många författare 

innan mig konstaterat måste även kostnader i och med införandet av olika tek-

niska system för att försvåra intrång räknas in i formeln. Men liksom i andra 

riskfyllda branscher så läggs ändå visst ansvar på parten som förser en tjänst. 

Jag anser följaktligen inte att ansvarslättande regleringen inte ska finnas, ett 

solidariskt skadeståndsansvar för ett mellanled av detta slag är oskäligt, utan att 

ytterligare krav ska ställas på parten för att denna ska kunna bli fri från ansvar. 

Kanske är det dags för lagstiftaren att införa de föreskrifter som inte infördes i 

samband med e-handelslagen. Anledningen för min ståndpunkt är framförallt 

utifrån ett effektivitetsperspektiv, det förefaller effektivare att ställa krav på 

parter som är närmare intrångsgörarna och som följaktligen har viss kontroll 

över det än att jobba individualpreventivt.  

En annan intressant fråga är balansen mellan skadestånd och straffrättsliga 

sanktioner. Historiskt sett är det skadestånd som varit huvudsanktionen vid 

upphovsrättsintrång men straffrätten verkar få en allt större roll. Som konstate-

rats ovan har skadestånd i Sverige framförallt en reparativ funktion, medan 

straffrättsliga sanktioner har en mer framträdande preventiv funktion. Föränd-

ringar mot ett ökat straffansvar är antagligen en reaktion på att skadestånd inte 

har varit ett tillräckligt effektivt medel mot upphovsrättsintrång. Ifråga om in-

ternetleverantörers ansvar, tycker jag att det finns anledning att diskutera kon-

sekvenser av ett alltför utsträckt straffrättsligt ansvar.  Det straffrättsliga ansva-

ret i Sverige är vitt, med den vitt tolkade medverkansbestämmelsen och om det 

förefaller rimligt beror på hur man resonerar kring uppsåt. Min åsikt är nog att 

ett straffrättsligt ansvar för upphovsrättsintrång undantagsvis ska komma ifråga 

om internetleverantörer. Delvis på grund av problematiken kring vem i en 

organisation som ska bli ansvarig, detta kanske inte alltid är självklart samt att 

det är strängt. Skadestånd anser jag är rimligare i sammanhanget, kanske inte 

nödvändigtvis i amerikanska proportioner, men som ovan nämnts åtminstone 

aningen högre krav för att undslippa allt skadeståndsansvar överhuvudtaget. 

Med dagens utgångspunkter kring upphovsrättens uppbyggnad förefaller det 
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rimligt att ha ett utökat ansvar. Alternativet är att ändra upphovsrättens 

uppbyggnad. Att förvänta sig att upphovsrätten inte urvattnas när respekten 

kring användandet av en upphovsrättshavares verk är så låg som den är idag på 

internet föresvävar naivt.   
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