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En fråga som får allt mer uppmärksamhet är gränserna för 
straffrättsligt ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång, 
särskilt i onlinemiljö där förekomsten av intrång är omfat-
tande.1 Frågan har nyligen aktualiserats i samband med att 
Högsta domstolen i Sverige (HD) beslutat att inte meddela 
prövningstillstånd i det s.k. the Pirate Bay-målet (TPB-
målet), vilket innebär att hovrättens dom står fast.2

Mot bakgrund av hovrättens bedömningar i TPB-målet 
och allmänna principer för straffrättsligt medhjälpsansvar 
beskrivs i den här artikeln översiktligt förutsättningar och 
gränser för straffrättsligt medhjälpsansvar för upphovs-
rättsintrång i onlinemiljö. Avslutningsvis följer en diskus-
sion och slutsatser.

Allmänna utgångspunkter
I 53 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk (URL) föreskrivs att den som uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet gör intrång i upphovsrätten straffas 
med böter eller fängelse i högst två år. Enligt 57 § URL 
gäller straffbestämmelserna i 53 § URL också i fråga om 
intrång i upphovsrätten närstående rättigheter, såsom  
artisters, ljudproducenters och framställares av rörliga  
bilder (filmproducenter) rättigheter enligt 45 och 46 § § 
URL. Eftersom fängelse är föreskrivet för brott mot 53 § 
URL är även medverkan till sådant brott straffbart enligt 
23:4 Brottsbalken (BrB) första stycket BrB.3

Begreppet «medverkande» enligt 23:4 BrB innefattar 
såväl den egentlige gärningsmannen som anstiftare och 
medhjälpare.4 Gärningsman är den som utfört gärningen 
(medverkansobjektet) och således uppfyller brottsrekvisiten. 
Utöver gärningsmannen ska ansvar dessutom ådömas  
annan som främjat gärningen med råd eller dåd, dvs. med 
psykiska eller fysiska medel. Med anstiftan avses att främja 
en brottslig gärning genom att förmå någon annan att ut-
föra den. Medhjälp till en brottslig gärning består i ett främ-
jande som inte uppfyller kraven för anstiftan.5

Varje medverkande är självständigt ansvarig, dvs. obe-
roende av om annan medverkande kan straffas. Var och 
en som har medverkat kan således hållas ansvarig efter det 
uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Att 
gärningsmannen inte kan straffas, t.ex. på grund av bris-

tande personligt ansvar – såsom avsaknad av nödvändigt 
uppsåt eller oaktsamhet, innebär dock inte att ansvar ute-
sluts för annan medverkande. Med andra ord förutsätts 
för ansvar för anstiftan eller medhjälp således inte att 
gärnings  mannen (eller annan medverkande) har gjort sig 
skyldig till brott. För ansvar som anstiftare eller med-
hjälpare förutsätts däremot att ett medverkansobjekt 
(straffbar gärning) har utförts (av en gärningsman). An-
svaret för anstiftan och medhjälp är således självständigt 
på det sättet att någon kan dömas för sådant ansvar, trots 
att ingen kan dömas som gärningsman.6 Det kriminal-
politiska syftet bakom denna ordning är att effektivare  
förebygga de brott som anges i brottsbeskrivningarna. Ut-
gångspunkten för medverkansbestämmelsen är därför att 
alla medverkande ska straffas.7

I fråga om förfogande över upphovsrättsligt skyddat 
material innebär det sagda att den som begår intrångs-
gärningen (medverkansobjektet) – dvs. olovligen förfogar 
över verket eller den närstående rättigheten – ses som 
gärnings man, medan den som främjat gärningen bedöms 
som anstiftare eller medhjälpare.8 Om det föreligger ett 
intrång uppställs det inte något krav på att gärnings-
mannen (dvs. intrångsgöraren) i sig kan hållas ansvarig för 
att kunna hålla någon annan ansvarig som medverkande. 
Det innebär att principer om anstiftan och medhjälp kan 
spela en stor betydelse för beivrande av olovliga för-
foganden av upphovsrättsligt skyddat material i online-
miljö, särskilt i situationer där det är svårt eller omöjligt att 
identifiera den enskilde intrångsgöraren och därigenom 
beivra intrång direkt gentemot honom eller henne.9

I det följande utvecklas rekvisiten för otillåten medhjälps-
gärning och personligt medhjälpsansvar.10 

Rekvisit för otillåten medhjälpshandling
Medhjälp till brott kan ske fysiskt genom handling. Det 
kan också ske genom psykiskt inflytande på andra med
verkande – i det senare fallet genom råd eller annat 
«engage mang» i form av till exempel uppmuntran, stöd, sup-
port, eller provokation.11 En förutsättning för att främjandet 
ska anses som otillåtet är att det uppfyller grundläggande 
krav på gärningsculpa, det vill säga den medhjälpande ska ha 
vidtagit en kontrollerad handling som innebär en otillåten 
risk som är relevant för främjandet av huvudbrottet.12

Ansvar för medhjälp uppstår redan om någon endast 
obetydligt främjat brottet. Det krävs inte att medhjälpen 
varit en betingelse för brottet.13 Det är tillräckligt att främ-
jandet styrkt gärningsmannen i hans uppsåt.14 Det är så-
ledes oväsentligt om den brottsliga gärningen skulle ha 
kommit till stånd även utan den medhjälpande. Gärnings-
mannen kan ha haft flera alternativa möjligheter att begå 
brottet, men av någon anledning stött sig på de åtgärder 
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som den medhjälpande har tillhandahållit.15 Det ska dock 
vara fråga om ett främjande i varje enskilt fall, och inte ett 
handlande som är sådant att det (endast till sin natur) kan 
medföra en sådan påverkan som är ett främjande.16

En handling som varken fysiskt eller psykiskt övat in-
flytande på brottets tillkomst är inte att anse som med
verkan.17 Som exempel härpå har i doktrinen nämnts att 
någon gillande ställer sig att bevittna ett slagsmål.18 

En medhjälpsgärning behöver inte bestå i främjande av 
brottet från medverkansobjektets början till dess slut. 
Främjandet kan äga rum före eller samtidigt med med-
verkansobjektet, men i princip inte efter det att det har 
avslutats.19

Vissa handlingar eller engagemang kan främja såväl lag-
liga som olagliga aktiviteter. Vad som gäller i sådana situa-
tioner kan uttryckas endast i allmänna termer. En utgångs-
punkt är att det inte finns något som utesluter att en an-
nars i sig socialt respekterad handling – t.ex. att ta emot en 
överrock,20 tillhandahålla lokal21 eller skjutsa någon i sin 
bil22 – kan utgöra medhjälp.  I straffrättsdoktrinen har det 
utvecklats teorier om social adekvans och bristande gär-
ningsculpa för att förklara om ett risktagande är tillåtet 
eller otillåtet. En gärning är socialadekvat när den inte inne-
fattar ett otillåtet risktagande på det sätt som fordras enligt 
de allmänna principerna om gärningsculpa.23 Generellt 
gäller dock att om någon som vidtar en kontrollerad åt-
gärd får kännedom eller tydliga indikationer på att åtgärd-
en främjar brottslig verksamhet så torde det i många fall 
kunna ställas krav på att vederbörande upphör med sin 
åtgärd, särskilt om åtgärden avser främjande av brottslig 
verksamhet i stor skala.24 Vid en bedömning av gärnings-
culpa torde bl.a. vägas in vad riskerna har avsett, hur stora 
riskerna har varit samt hur de har hanterats av den med-
hjälpande.25 Det handlar inte om ett underlåtenhetsansvar 
när utgångspunkten för resonemanget är att den med-
hjälpande redan utför ett aktivt handlande.26

I fråga om verksamheter som utförs av s.k. mellan-
händer på Internet har den svenske lagstiftaren uttalat att 
det, för att det ska vara fråga om en medhjälpshandling till 
upphovsrättsintrång, som regel torde krävas något mer än 
själva tillhandahållandet och bedrivandet av den verksam-
heten. Det kan enligt lagstiftaren dock vara fråga en med-
hjälpshandling om mellanhanden vet om att olagligt mate-
rial förekommer och har möjlighet att, utan orimliga upp-
offringar, hindra spridningen av materialet, men underlåter 
att göra detta. Ett exempel som lagstiftaren angett på en 
situation där det kan vara fråga om medhjälp till upphovs-
rättsintrång är när «intrångsgöraren» har träffat avtal med 
mellanhanden om rätt att utnyttja dennes serverutrymme 
och mellanhanden därefter har fått konkreta indikationer 
på att utrymmet används på ett sätt som innebär upphovs-
rättsintrång.27 Lagstiftaren har indikerat att motsvarande i 
allmänhet torde gälla för tillhandahållare av trådlösa nät-
verk, t.ex. kaféer och restauranger.28 

I rättspraxis har Svea hovrätt i TPB-målet konstaterat 
att en webbplats (the Pirate Bay, härefter TPB) som till-
handahöll sökfunktioner, uppladdnings, och lagrings-

möjligheter för s.k. torrentfiler samt tracker som för
medlade kontakter mellan enskilda fildelare utgjorde en 
tjänst som främjade huvudbrottet upphovsrättsintrång. I 
linje med vad som angetts ovan om förutsättningarna för 
medhjälpsansvar konstaterades att även om tjänsten inte 
var en nödvändig förutsättning för att de enskilda upp-
hovsrättsintrången skulle komma till stånd så främjade 
den brott genom att göra det enklare och snabbare för 
användarna att överföra verken till allmänheten genom 
olovlig fildelning.29 Av betydelse för konstaterandet att 
gärningsculpa förelåg var att huvudbrotten enligt hov-
rätten avsåg angrepp på grundläggande värden i vår rätts-
kultur,30 att några försiktighetsåtgärder inte vidtogs och att 
torrentfiler som hänvisade till skyddade verk inte togs bort 
ens efter påpekanden och varningar. Vid en avvägning 
mellan det socialt adekvata intresset av att tillhandahålla en 
tjänst för fildelning av legalt utlagt material och den helt 
uppenbara risken för att verksamheten i massiv omfatt-
ning skulle leda till intrång i upphovsmännens grundlags-
skyddade rättigheter, fann hovrätten att ansvarsfrihet på 
grund av oskrivna undantagsregler om social adekvans 
och bristande gärningsculpa inte kunde komma i fråga. 
Att tillhandahålla fildelningstjänsten ansågs därför (objek-
tivt sett) utgöra ett straffbart främjande av upphovs-
rättsinntrången.

I en tingsrättsdom har innehavaren av en s.k. fil
delningshubb ansetts främja andras olovliga förfoganden. 
Genom hubben kunde användare koppla upp sig och söka 
och olovligen tillgängliggöra musikfiler. Förutsättningarna 
för otillåten medhjälpshandling ansågs uppfyllda genom 
tillhandahållandet av hubben, innehav av nödvändig bred-
bandsuppkoppling, medvetenhet om de olovliga förfog-
andena och inflytande över det material som olovligen fil-
delades, samt möjligheten att stänga av användare från 
hubben.31

Frågan om medhjälp till upphovsrättsintrång har även 
prövats i två beslut av Svea hovrätt om interimistiskt be-
slut om förbud. Enligt besluten bedömdes tillhandahållare 
av (indirekt) internetaccess till TPB respektive internet-
access till en eller flera s.k. trackrar via vilka användare 
olovligen tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddat mate-
rial till allmänheten som medhjälpare (i objektiv mening) 
till upphovsrättsintrång. Förutsättningarna för objektiv 
medhjälp ansågs uppfyllda, eftersom tillhandahållarna inte 
hade upphört med sina aktiva handlingar, trots kännedom 
om brottsmålsdomen mot TPB och om de upphovs-
rättsintrång som förmedlades via webbplatsen respektive 
trackrarna. Åtgärden att sluta tillhandahålla internet-
accessen ansågs kunna vidtas utan orimliga uppoffringar.32

Medhjälp till medhjälp
En fråga som aktualiserats när det gäller ansvar för med-
hjälp är om sådant ansvar är begränsat till direkt medhjälp, 
dvs. medhjälp i direkt anslutning till medverkansobjektet, 
eller om den omfattar även medhjälp till medhjälp (och så 
vidare). 



               Lov&Data nr. 109 - Mars 201230

Även om viss litteratur33 har givit uttryck åt uppfatt-
ningen att det inte är straffbart att främja ett främjande 
(dvs. «medhjälp till medhjälp»), är den klart dominerande 
uppfattningen inom doktrinen att det inte finns några 
hind er för att bestraffa ett främjande av ett främjande34 – 
eller att för den delen utsträcka kedjan längre än så.35 Väg-
ledande rättspraxis torde också ge direkt stöd för att an-
svar för medhjälp kan utsträckas bortom direkt med-
hjälp.36 Avgörande är om den grundläggande förutsätt-
ningen är uppfylld att medhjälpshandlingen i fråga har 
främjat huvudbrottet.37

Allmänna krav på gärningsculpa gäller givetvis vid an-
svar för medhjälp till medhjälp (och så vidare). Det fordras 
således att huvudgärningen är gärningsculpös, liksom att 
den tillkommande (och eventuellt därefter efterföljande) 
medhjälpsgärningen också är det.

Personligt ansvar för medhjälp
Generellt gäller att varje medverkande – gärningsman, an-
stiftare eller medhjälpare – bedöms efter det uppsåt eller 
den oaktsamhet som ligger honom till last (BrB 23:4 tredje 
stycket), oberoende av annan medverkandes uppsåt eller 
oaktsamhet.38 Om det finns både en uppsåtlig och en 
oaktsam variant av samma gärning så kan en medverkande 
dömas för oaktsam medverkan medan en annan med-
verkande (inklusive gärningsmannen) döms för det upp-
såtliga brottet.39 För en medhjälpande gäller att uppsåtet 
eller oaktsamheten ska avse såväl det som är främjandet 
som den gärning som utgör medverkansobjektet.40 Den 
handling som är främjandet behöver således inte vara upp-
såtlig om det för medverkansobjektet är tillräckligt med 
oaktsamhetsansvar.41 Vidare krävs inte fullständig överens-
stämmelse mellan den medhjälpandes föreställning om 
händelseförloppet och det verkliga förloppet. Vare sig 
medverkansobjekten eller brottssubjekten (gärnings-
männen) behöver vara specificerade; det är tillräckligt med 
subjektiv täckning i förhållande till huvudelementen i de 
omständigheter som utgör rekvisiten för medverkans-
objektet.42

Som nämns inledningsvis straffas upphovsrättsintrång 
såväl som uppsåtligt brott som vid grov oaktsamhet. 43 Här 
ska inte i detalj redogöras för förutsättningarna för skilda 
slag av uppsåt och oaktsamhet.44 Noteras kan dock att 
uppsåt föreligger om en medverkande förstår att han före-
tar en viss handling – han behöver däremot inte förstå att 
det han gör är otillåtet.45 Det är numera allmänt accepterat 
att den nedre gränsen för uppsåtsansvar går vid likgiltighets-
uppsåt, varmed avses likgiltighet i förhållande till förverk-
ligandet av en viss effekt eller omständighet.46 

I fråga om medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott 
konstaterade Svea hovrätt i TPB-målet att det, för indirekt 
uppsåt, är tillräckligt att den medverkande haft uppsåt till 
det förhållande att upphovsrättsligt skyddat material före-
kommit på webbplatsen i fråga under en angiven tids-
period. För en av de åtalade ansågs tillhandahållande av 
datorer, bandbredd och datorskåp i en affärsverksamhet 

utgöra indirekt uppsåt till främjande av upphovsrätts-
intrång, eftersom intrången var en ofrånkomlig bieffekt av 
tillhandahållandet av utrustningen.47 

I TPB-målet yttrade hovrätten att den för sin del såg 
vissa betänkligheter med att tillämpa ett krav på endast lik-
giltighetsuppsåt för ansvar för främjande av annans främ-
jande av brott (dvs. medhjälp till medhjälp).48 Uttalandet 
måste dock uppfattas som rättspolitiskt, eftersom det för 
upphovsrättsbrott för personligt ansvar är tillräckligt med 
grov oaktsamhet. Hovrättens resonemang i denna del har 
också utsatts för kritik inom ledande doktrin.49 

Utblick: fyra exempel på eventuellt ansvar för med-
hjälp till upphovsrättsintrång 
Som framgått ovan är det straffrättsliga ansvaret för med-
hjälp tämligen långtgående.50 Som en följd av hovrättens 
resonemang i TPB-målet har det spekulerats i vilka gene-
rella effekter domen kan komma att få för andra aktörer 
som på varierande sätt kan anses «främja» olovliga förfog-
anden över upphovsrättsligt skyddat material i onlinemiljö. 
I det följande skisseras möjliga konsekvenser av hovrättens 
dom för följande fyra aktörer: i) En förmedlare av annon-
ser till en webbplats, ii) en aktör som annonserar på en 
webbplats, iii) en leverantör av internetkapacitet till en 
webbplats och iv) en aktör som lagrar en s.k. BitTorrent-
tracker som främjar upphovsrättsintrång.

Resonemanget utgår från att upphovsrättsbrott utgör 
angrepp på grundläggande värden i vår rättskultur och att 
den webbplats respektive tracker som avses i i) till iv) i stor 
omfattning och till övervägande del främjar olovliga för-
foganden av upphovsrättsligt skyddat material.

i) En förmedlare av annonser till en webbplats som 
främjar upphovsrättsintrång
En aktör som förmedlar annonser till en webbplats som 
förmedlar tredje mans upphovsrättsintrång har typiskt sett 
en direkt affärsrelation med den som ansvarar för webb-
platsen. Relationen baseras på att webbplatsen generar an-
vändare vilket i sin tur stimulerar försäljningen av annon-
ser. I sammanhanget torde man kunna utgå från att annon-
serna genererar intäkter för annonsförmedlaren och att 
dessa intäkter delvis kanaliseras till personerna bakom 
webbplatsen. 

Förmedlingen av annonsintäkter från annonsför-
medlaren till de ansvariga bakom webbplatsen torde utgöra 
objektiv medverkan. Strömmen av ekonomiska medel från 
förmedlaren till de ansvariga bakom webbplatsen innebär 
inte endast ekonomiskt stöd utan stärker även de ansvariga i 
deras uppsåt att utveckla tjänsten i syfte att generera än fler 
användare, t.ex. genom att göra tjänsten mer användarvän-
lig. Förmedlingen av annonsintäkterna kan således främja 
huvudbrotten genom att ge understöd till driften av webb-
platsen. Annonsförsäljningen och tillhörande intäkter be-
höver inte vara en nödvändig förutsättning för den olovliga 
fildelning som främjas av webbplatsen. Det har ingen be
tydelse om användarna kan begå olovlig fildelning på annat 
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sätt eller om personerna bakom webbplatsen hade kunnat 
anlita en annan finansiär.

I enlighet med vad som angetts ovan krävs för att en 
annonsförmedlare ska kunna hållas uppsåtligt ansvarig för 
medhjälp (till medhjälp) till upphovsrättsintrång inte full-
ständig överensstämmelse mellan förmedlarens föreställ-
ning om det sätt på vilket webbplatsen främjar intrångs-
verksamhet eller vilka verk (eller närstående rättigheter) 
som användarna olovligen fildelar med stöd av webb
platsen. Annonsförmedlaren behöver inte heller vara med-
veten om vilka som utför den olovliga fildelningen. Det är 
tillräckligt att förmedlaren inser huvudelementen i med-
verkansobjektet, dvs. att användarna olovligen överför 
verk till allmänheten, och att detta sker med stöd av de 
tjänster som webbplatsen erbjuder. Sådan insikt kan er-
hållas genom att förmedlaren informeras av rättighets-
havarna om att verksamheten främjar upphovsrättsintrång. 
Det torde inte finnas några hinder mot att en annonsför-
medlare avbryter sin affärsrelation med webbplatsen. Att, 
trots indikationer på eller insikt om intrångsverksamhet, 
fortsätta affärsrelationen – och därmed främja framtida 
intrång – torde således innebära att förutsättningarna för 
åtminstone indirekt uppsåt är uppfyllda. 

ii) En aktör som annonserar på en webbplats som 
främjar upphovsrättsintrång
För en annonsör som mot ersättning via en annonsför-
medlare marknadsför sina varor och tjänster på en webb-
plats som främjar upphovsrättsintrång gäller samma förut-
sättningar för medhjälp som för andra aktörer. I själva  
verket är det annonsören som (via annonsförmedlaren) till 
viss del finansierar den verksamhet som i sin tur främjar 
de olovliga förfogandena: annonsörens investeringar i 
marknadsföring finansierar medhjälp till upphovsrätts
intrång, dvs. innebär ett främjande av främjande av upp-
hovsrättsintrång.

I vissa fall kan annonsören vara omedveten om att dess 
varor eller tjänster marknadsförs på webbplatsen, t.ex. om 
annonsören inte har köpt plats för annonsering på en viss 
specifik webbplats. Om annonsören får indikationer på att 
dess marknadsföring främjar den olovliga verksamheten, 
t.ex. genom att bli informerad om att dess varar eller 
tjänst er marknadsförs på webbplatsen, övergår dess  
agerade däremot i ett otillåtet risktagande. Indikationerna 
torde innebära att förutsättningarna för uppsåt är upp-
fyllda. I en sådan situation torde det inte finnas några hin-
der för annonsören att – för att undvika ansvar för med-
hjälp till upphovsrättsintrång – upphöra med sitt främ-
jande av den brottsliga verksamheten, till exempel genom 
att avbryta sin affärsrelation med annonsförmedlaren eller 
ge förmedlaren instruktioner om att inte tillhandahålla 
företagets annonser på en viss webbplats.

iii) En leverantör av internetkapacitet till en webb-
plats som främjar upphovsrättsintrång
För en aktör som levererar internetkapacitet till en webb-
plats som främjar upphovsrättsintrång gäller samma förut-
sättningar för medhjälp som för andra aktörer, med viss 
reservation för att förutsättningarna för straffrättsligt an-
svar begränsas av vissa bestämmelser om ansvarsfrihet 
enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra 
informationssamhällets tjänster (e-handelslagen). Den reg-
leringen bygger i sin tur på det s.k. e-handelsdirektivet.51

Således gäller ansvar för medhjälp även om leveransen 
av kapacitet inte är en nödvändig förutsättning för den 
olovliga fildelningen, det vill säga om användarna kan 
begå olovlig fildelning på annat sätt eller om personerna 
bakom webbplatsen erhåller eller hade kunnat erhålla  
kapacitet (även) genom en annan leverantör.

Som anförts ovan har i beslut om interimistiskt beslut 
förutsättningarna för otillåten medhjälpshandling (objektiv 
medverkan) ansetts uppfyllda för en aktör som förmedlar 
(indirekt) internetkapacitet till TPB. Avgörande har varit 
att tillhandahållarna inte upphört med sina aktiva hand-
lingar trots kännedom om brottsmålsdomen mot TPB och 
om de upphovsrättsintrång som förmedlas via webb-
platsen. Åtgärden att sluta tillhandahålla internetkapacitet 
har ansetts kunna vidtas utan orimliga uppoffringar.

Den bedömning av förutsättningarna för otillåten med-
hjälpshandling som gjorts i de interimistiska besluten tor-
de gälla även vid en slutlig bedömning. För att en sådan 
aktör ska ådra sig personligt ansvar för innehållet i 
informa tionen som den överför gäller dock som en förut-
sättning att främjandet måste ha skett uppsåtligen (jfr. 19 § 
e-handelslagen). Om aktören får konkreta indikationer på 
att den levererar internetkapacitet till en webbplats som 
främjar upphovsrättsintrång, skulle det eventuellt kunna 
vara tillräckligt för att kunna hålla den personligt ansvarig 
som medhjälpande på basis av indirekt uppsåt. De intrång 
som användarna kan begå med stöd av webbplatsen är en 
ofrånkomlig bieffekt av att leverantören tillhandahåller 
internetkapacitet till webbplatsen. Enligt det under-
liggande e-handelsdirektivet är en förutsättning för an-
svarsfrihet för en aktör som levererar internetkapacitet att 
leverantören (normalt) inte har kännedom om intrång 
efter som dess verksamhet (normalt) är av passiv natur.52

iv) En aktör som lagrar en s.k. BitTorrent-tracker 
som främjar upphovsrättsintrång
En s.k. BitTorrenttracker är en server som har till uppgift 
att koppla samman användare (fildelare). Användarna 
måste initialt kommunicera via trackern för att få kontakt 
och inleda fildelningen. Även om fildelningen därefter kan 
fortlöpa utan kontakt med trackern, sker normalt regel-
bunden kommunikation mellan redan anslutna användare 
och trackern – bland annat för att nya användare ska  
kunna ansluta sig.



               Lov&Data nr. 109 - Mars 201232

En tracker utgör således en viktig beståndsdel för att möjliggöra olov-
lig fildelning, även om sådan fildelning kan ske med stöd av en annan 
tracker. Den regelbundna kommunikation som sker mellan användare 
och trackern bidrar också till att nya användare kan ansluta sig och bidra 
till de olovliga förfogandena.  En aktör som lagrar en tracker främjar 
således de olovliga förfogandena, även om det är möjligt att trackern kan 
lagras någon annanstans. Om en sådan aktör får konkreta indikationer 
på att trackern används för olovliga förfoganden torde, om den inte tar 
bort trackern eller förhindrar åtkomst till den, den kunna hållas upp-
såtligt ansvarig som medhjälpande.53

När det gäller ansvarsfrihetsreglerna i e-handelslagen till förmån för 
mellanhänder som lagrar information kan konstateras att bestämmelsen 
tar sikte på ansvar för innehållet i lagrad information. En tracker som 
främjar upphovsrättsintrång innehåller dock inte i sig information som 
utgör sådant intrång. Det är snarare så att det är dess funktionalitet som 
främjar olovliga förfoganden. Värdtjänsten torde således inte omfattas 
av ansvarsfrihetsreglerna.54 Även om värdtjänsten skulle bedömas om-
fattas av ansvarsfrihetsregeln i sig så torde den genom att ha agerat åt-
minstone indirekt uppsåtligt anses ha tillräcklig kännedom om intrången 
för att inte kunna uppfylla förutsättningarna för ansvarsfrihet.55

Diskussion och slutsatser
HD:s beslut att inte meddela prövningstillstånd i TPB-målet torde inne-
bära att hovrättens dom i praktiken blir vägledande för framtida mål om 
ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång i onlinemiljö. Av den över-
siktliga redogörelsen i den här artikeln kan konstateras att hovrättens 
resonemang ligger väl i linje med de principer om straffrättsligt med-
hjälpsansvar som utvecklats i praxis och doktrin.

Hovrättens domskäl illustrerar att det är möjligt att hålla en rad  
aktö rer som främjar upphovsrättsintrång i onlinemiljö ansvariga för upp-
hovsrättsintrång. Avgörande är att den medhjälpande behöver vara 
person ligt ansvarig i förhållande till medverkansobjektet endast vad  
gäller dess huvudelement, dvs. de upphovsrättsintrång som begås av en-
skilda användare.  I praktiken innebär det att rättighetshavarna kan  
komma att fokusera sina åtgärder för beivrande av upphovsrättsintrång 
mot aktörer som på olika sätt främjar intrång som begås av enskilda  
användare. Det kan visa sig vara en effektiv metod för att minska om-
fattande intrång, särskilt när det är svårt eller omöjligt att identifiera en-
skilda intrångsgörare och de är många till antalet. Det ligger i linje med 
det kriminalpolitiska syftet bakom att göra det straffrättsliga medhjälps-
ansvaret självständigt i förhållande till möjligheten att utkräva personligt 
ansvar från den som utför medverkansobjektet.

Vi kan också förvänta oss dynamiska effekter i form av att marknadens 
aktörer ändrar sitt beteende. Aktörer som står risken att hållas med-
hjälpsansvariga  kan komma att vidta förebyggande åtgärder. Möjlig-
heten att utkräva ett medhjälpsansvar kan i förlängningen således leda till 
ökad «accountability» («ansvarstagande») i onlinemiljön.

Avslutningsvis kan konstateras att ett brett anslaget medhjälpsansvar 
(förstås) ökar relevansen av reglerna om ansvarsfrihet i e-handelslagen, 
särskilt förutsättningarna och gränserna för att omfattas av dem.
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är doktorand i immaterialrätt vid Stockholms universitet.
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