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Förord 

 
One good thing about music, when it hits you feel no pain

1
 

 

På grund av långvarigt intresse för musik, för skapandet och dess tillkomst, samt senare 

även för rättsregler kring upphovsrätten har jag särskilt studerat vissa förutsättningar till 

stöd för musikskapandet som näring.  

 

Ett stort tack till min familj för tålamod med diskussioner och korrekturläsning, såväl nu 

som under mina tidigare universitetsstudier, ofta parallellt med småföretagande.  

 

Jag vill också tacka kammaråklagare Henrik Rasmusson och nationella samordnaren 

Paul Pintér för deltagandet i min undersökning och besvarandet av frågor. Ett stort tack 

också till universitetsadjunkt Jonas Ledendal, min handledare inom ramen för denna 

uppsats såsom mitt examensarbete. 

 

  

                                                 
1 Marley, Bob, Trench town rock, 1975. 
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Sammanfattning 

 

 

Äganderätten vilar på ensamrätten att förfoga över sitt verk. Upphovsrätten ska skydda 

rättighetshavare och beivra intrång. Upphovsrättsintrång är ett angivelsebrott, vilket 

innebär att behörig rättighetshavare som huvudregel måste ange brottet till åtal. Denna 

uppsats behandlar intrång i upphovsrätten utifrån ett straffrättsligt perspektiv. Som titeln 

antyder fokuseras främst på upphovsmannen som främste rättighetshavare, men för 

sammanhanget belyses också andra rättighetshavare och olika upphovsrättsliga 

organisationers betydelse. I undersökningen behandlas vem som innehar vilka rättigheter 

och vem som är s.k. rättighetshavare med talerätt och hur talerätten påverkas av 

överlåtelser som är vanliga inom svensk musikindustri.  

 

Viktiga frågor för åtalsprövningen analyseras, liksom vad som krävs för att åklagare ska 

ha rätt, eller vara tvingad till, att åtala oberoende av anmälan eller målsägandes angivelse 

om åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Undersökningens slutsatser belyser rättsregeln i 

lagförarbeten kontra rättstillämpning. Vidare undersöks tillämpningen, främst avseende 

brottskoden för upphovsrättsbrott som inte avser fildelning, och förändringar i 

rättsvårdande myndigheters organisering och utredningsarbete. 

 

53 § upphovsrättslagen omfattar de intrång som uppstår då en inträngare vidtar åtgärder, 

inom området för upphovsmannens ensamrätt, utan att inhämta upphovsmannens 

tillstånd till de ekonomiska och ideella rättigheterna.  

Andra relevanta slutsatser diskuteras även utifrån ett upphovsmannaperspektiv, samt hur 

upphovsrättslagstiftningen, och rättstillämpningen påverkar kreativiteten och skapandet.  

 

 

 

. 
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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund  

Kultur är viktigt för ett utvecklat samhälle. Historiskt sett har litterära och konstnärliga 

verk skyddats genom upphovsrätten till förmån för kulturskapare, näringar och 

kulturkonsumenter. I lagkommentaren förtydligas hur det upphovsrättsliga regelverket 

spelar en betydande kulturell och ekonomisk roll i samhället och i den internationella 

handeln.
2
  Äganderätten vilar på rätten att förfoga över sitt verk, inte enbart rätt till ett 

föremål. Handel är en viktig förutsättning för utveckling och musik är ett sätt att 

integrera människor. I modern tid sker teknikutvecklingen allt snabbare, något såväl 

lagstiftning som rättspraxis och bedömningsgrunder måste kunna hantera. Upphovsrätten 

stimulerar det andliga skapandet
3
 och är en viktig utgångspunkt för kreativiteten. Så är 

det åtminstone i de delar där en utövares investeringar, såväl egen tid som ekonomisk 

insats, krävs för en slutprodukt. I många sammanhang i samhället diskuteras behovet av 

trygghet för att människan ska kunna prestera. Något som rimligen bör gälla även 

upphovsmän och utövare, kompositörer samt textförfattare, såväl som andra viktiga 

aktörer inom musikliv och musikindustri. En yrkesgrupp som upprepat tvingas hävda sin 

rätt att få betalt, riskerar mista fokus och viktig tid som behövs för skapandet. 

Användning av skyddade alster kräver tillstånd för nyttjande, genom avtal eller en 

inskränkning i skyddet. Den som utan att inneha rätt, använder sig av ett verk, eller som 

gör det utan att namnge upphovsmannen eller på ett sätt som kränker honom/henne, gör 

sig skyldig till intrång i upphovsrätten. I ett rättssamhälle är det naturligt att fundera över 

lag och rätt för den kultur och det skapande som anses skyddsvärt. Rättighetshavare, 

användare och konsumenter behöver nödvändig kunskap om att det finns rättsmedel och 

åtgärder vid otillåtet nyttjande. Rättighetshavare behöver känna till de åtgärder som finns 

att tillgå vid intrång i upphovsrättsligt skyddade rättigheter och hur rättstillämpningen 

sker inom ramen för brottsbekämpning av intrång. Senare års funderingar kring såväl 

lagstiftningens konstruktion som de rättsvårdande myndigheternas tillämpning har gett 

upphov till uppsatsämnet. 

                                                 
2 Olsson, Henry & Rosén, Jan, Upphovsrättslagstiftningen, En kommentar, 4 uppl, 2016, Wolters Kluwer, s.28. 

3 Olsson, Henry, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt, 8 uppl. 2009, Nordstedts Juridik AB, s. 36. 
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1.2 Ämne   

Straffrättsligt ansvar för intrång är ständigt aktuellt. Inte minst mot bakgrund av att 

förekomsten av piratkopierande både ökat och blivit en del av organiserad brottslighet 

under senare decennier. Upphovsrätten ska skydda rättighetshavare och beivra intrång. 

Hur ser det ut för ekonomiska, ideella och andra närstående rättigheter? Vilka rättsliga 

problem uppstår för privata aktörer eller små företag om intrång sker i upphovsmännens 

musikaliska verk? Upphovsrättsintrång är ett angivelsebrott, vilket innebär att behörig 

rättighetshavare (t ex upphovsman) först måste ange brottet till åtal. Är åtal ”påkallat ur 

allmän synpunkt” finns emellertid möjlighet för åklagare att inleda en förundersökning, 

oavsett anmälan från rättighetshavare. Upptäcks intrång kan det, åtminstone rent 

teoretiskt såsom lagen är konstruerad, leda till att åklagaren på eget initiativ inleder 

förundersökning och väcker åtal. Jag vill ta reda på hur det fungerar i praktiken. 

Upphovsrätten utmärker sig bland de immaterialrättsliga brotten vad gäller 

intrångsproblematiken, vilket är skäl för undersökning av det upphovsrättsliga 

sanktionssystemet. Det finns ett samhälleligt behov av att – oberoende av målsägandens 

inställning – kunna ingripa med straffsanktioner. Sedan 2010 har Rikspolisstyrelsen en 

nationell samordnare som gavs stöd i samband med att Regeringen ställde krav på 

effektivisering av arbetet med immaterialrättslig brottslighet. Polis och åklagare arbetar 

sedan 2010 efter nya brottskoder, där 5101 och 5102 avser intrång i upphovsrätt. Utifrån 

Brottsförebygganderådets klassificering för hur brott ska kodas, finns endast två 

brottskoder för upphovsrättsliga brott.
4
 

Upphovsrätten syftar till att ge upphovsmannen ensamrätt, förutom de inskränkningar 

som finns. Om upphovsrätt fortsatt ska bestå eller förändras i något avseende är en viktig 

fråga för att få en bredare acceptans för lagstiftningen. Ämnet påverkas av den nordiska 

modellen för musikindustrin, och hur intrång bedöms i verk som kontrolleras av Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) utifrån STIM’s standardavtal med 

upphovsmän och utövande konstnärer.  

                                                 
4
 Brå, Klassificering av brott – Anvisningar och regler, Ver. 5.0, 2016. 



 9 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Bakgrunden, som beskrivs ovan, väcker flera intressanta frågeställningar, där jag fastnat 

för några som uppstår ur upphovsmannasynpunkt. Uppsatsen syftar till att utifrån den 

svenska upphovsrättslagen, ur ett straffrättsligt perspektiv, diskutera och analysera 

straffansvar och åtalsprövningsfrågor vid intrång i upphovsrätten. För att besvara 

uppsatsens syfte är följande frågeställningar viktiga, och de utgår ifrån ett 

rättighetshavarperspektiv, upphovsmannens rätt. För det första; 

 Vad krävs för straffansvar vid upphovsrättsintrång genom grov oaktsamhet enligt 

53 § 1 st. URL? 

Bakgrunden till den andra frågeställningen är hur målsägandes talerätt ska bedömas samt 

hur talerätten påverkas av överlåtelser. 

 Vem eller vilka rättighetshavare har talerätt vid intrång? 

Det krävs också svar på vilka omständigheter som måste föreligga för att åklagaren ska 

ha rätt eller vara tvingad till, att väcka åtal för intrång i upphovsrätten. 

 Vad krävs för att brott ska åtalas av åklagare om åtal anses påkallat från allmän 

synpunkt enligt 59 § URL? 

Uppsatsen omfattar dessutom ett brottsbekämpningsperspektiv kring tillämpning och 

tidigare förändringar i rättsvårdande myndigheters organisering och utredningsarbete, 

främst vad gäller brottskod 5102 – upphovsrättsbrott som inte avser fildelning.  

 Hur tillämpas 53 1 st. och 59 §§ URL av åklagare och domstolar inom ramen för 

brottskoden 5102 – upphovsrättsbrott, ej fildelning? 

Syfte och frågeställningar ska ses mot bakgrund av upphovsmannens rätt i en kontext 

som inte anknyter till ny teknik eller därmed relaterade problem. Problemställningen i 

den här undersökningen knyter an till ett befintligt problem, inte minst för den lilla 

upphovsmannen och småföretagaren.  

 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen behandlar intrång, sanktioner och åtalsfrågor utifrån svensk upphovsrätt, ur ett 

straffrättsligt perspektiv. Jag hoppas därmed belysa handelsrättsliga problem i 

gränslandet mellan straffrätt och civilrätt i situationer som påverkar företagande såväl 

som kultur. Läsaren förutsätts bekant med begrepp som verk och upphovsman som 

därför inte behandlas ingående i teoridelens kapitel två. Primärt diskuteras 
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upphovsmannens ensamrätt, såväl ideell som ekonomisk men även närstående rättigheter 

berörs, eftersom upphovsmän kan ha andra befogenheter och annorlunda rättsskydd än 

andra rättighetshavare. Utifrån den s.k. nordiska modellen inom svensk musikindustri 

behandlas några av de närstående rättigheterna, främst de som innehas av 

upphovsmannen, och som kan komma i fråga vid fonogramframställning samt då 

ljudupptagningar göres tillgängliga för allmänheten. Vid genomgång av rättsvårdande 

myndigheters tillämpning av sanktioner och analys av relevant rättspraxis, görs en 

avgränsning genom att fildelningsbrott exkluderas så långt möjligt. Skälet härför är den 

fokusering som gjorts på internetbrott och fildelning under senare år, både 

opinionsmässigt, lagändringsmässigt och med rättsväsendets motsvarande prioritering 

och förtur. Därav undersökningens fokus på intrång som inte avser fildelning. Vad gäller 

rättsfallsanalys och brottsbekämpande verksamhet görs avgränsningen även här till att 

främst omfatta brottskod 5102, det som kallas Brott mot upphovsrätten ej genom 

fildelning. Emellertid tas exempel ur internetbrottslighet som analyseras i mindre 

omfattning för vissa av rättsreglerna.  

 

1.5 Metod och material 

Många olika delar inom rättsområdet har bearbetats och en stor mängd material har sökts 

i många olika källor, främst officiellt juridiskt material men även annat material som 

anses relevant och som framgår av källförteckningen. Metoden tar sin utgångspunkt i 

traditionell rättsvetenskaplig metod för att analysera lag, förarbeten och praxis inom 

problemformuleringen. Genom att kritik eller andra ställningstaganden inryms i 

uppsatsen kan den anses rättsdogmatisk vad avser analysen av rättsliga problem.
5
  

För att inhämta viktiga upplysningar för tolkning och tillämplighet av 

upphovsrättslagstiftningen måste stor del inhämtas i lagförarbeten. Det är viktigt att 

erinra om vikten att sortera och skilja på de olika förarbetena, då tyngd och betydelse 

varierar. Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, har gett uttryck för sin 

uppfattning och uttalade; Propositionerna kan med fog betecknas som de generellt 

viktigaste lagförarbetena.
6
 

Tillvägagångssättet i undersökningen har varit inriktat på att i första hand tolka och 

systematisera gällande rättsregler med hjälp av lagförarbeten, så kallat primärmaterial. 

                                                 
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 uppl., 2011, Nordstedts Juridik, s. 53. 
6 Bernitz et al, Finna rätt, 2010, s. 112 ff. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor_emerita
http://sv.wikipedia.org/wiki/Straffr%C3%A4tt
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Genomgånget material omfattar utredningar, betänkanden, lagrådsremisser och 

propositioner m.m. sedan 1950-talet. Efter vedertagen rättskällehierarki behandlas lag, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin i nämnd ordning. EU rättsligt material beaktas också, 

även om det inte har direkt med själva frågeställningarna att göra. 

Lagstiftningsprocessen
7
 och de dokument som produceras i lagkedjan har beaktats för att 

söka motiven till upphovsrättslagar och förändringar vid olika tidpunkter. Metoden 

inbegriper en kvalitativ undersökning av rättskällor genom textanalys av olika förarbeten, 

praxis och en omfattande genomgång av doktrin där främst lagkommentarer analyserats 

och jämförts med äldre förarbeten. I andra hand bearbetas sekundärmaterial för att 

fördjupa diskussionen. Doktrinen används där den kan anses relevant för 

undersökningens syfte, i den mån [doktrin] alls tillerkänns ställning som rättskälla
8
. 

Doktrinen har använts för fördjupande teoretisering av uppsatsämnet och jag menar att 

undersökningen därmed blivit mer allsidigt belyst och analyserad.  

Kapitel fem behandlar brottsbekämpning och tillämpning utifrån inhämtat material, som 

inte framgår av primära eller sekundära rättskällor, i syfte att ytterligare berika analysen 

och ge stöd åt mina slutsatser. Den teoretiska beskrivningen och motiveringen vinner 

stöd i den s.k. triaden som beskriver att uppsatsämnet är överordnat materialet som i sin 

tur är överordnat metod.
9
 Mot denna bakgrund tas stöd, för att berika analysen och för att 

ge ståndpunkter inför mina slutsatser, även utifrån empiriskt material såsom interna 

promemorior och statistik från rättsvårdande myndigheter, som beställts för att knyta an 

till uppsatsämne och gällande rätt.  

Det har visat sig att nyare praxis under ett antal år helt dominerats av brott som härrör till 

fildelning eller annan internetrelaterad brottslighet. Då detta ligger utanför avgränsningen 

har även några av underrätternas avgöranden analyserats. Utöver domstolsavgöranden 

belyses Regeringsdirektiv, myndigheternas prioriteringar och utveckling av statistik hos 

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen. I analysen tillämpas ett 

rättighetshavarperspektiv. Med utgångspunkt i inhämtat underlag, promemorior och 

statistik beskrivs brottsbekämpande verksamhet inom de rättsvårdande myndigheterna 

för en sammanfattning av metoder och resultat. 

Utöver det som utgör uppsatsens huvudämne beskrivs musikindustrin i några delar som 

påverkar rättigheter och åtalsprövning för upphovsmannen. I denna del beskrivs 

branschspecifika regelverk som påverkar upphovsmän, mindre musikförlag och andra 

                                                 
7 Regeringen, Så styrs Sverige, www.regeringen.se.  
8 Sandgren, Juridisk Tidskrift, 1999-00 NR 4, s. 868. 
9 Sandgren, Claes, a.a, s. 45-46. 

http://www.regeringen.se/
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aktörer samt branschorganisationernas roll och påverkan. Det senare är till del egna 

reflektioner, men som tar sin grund i rättskällor och andra källor som anges separat. 

 

Jag har gjort en förhållandevis grundlig genomgång av ett ganska brett material inom 

musikindustrin och musikrelaterade upphovsrätten, i syfte att beakta innebörden av 

rättsområdet, för att kunna analysera såväl sanktionsregler som effekter för upphovsmän 

vid intrång.  Jag har även undersökt andra förarbeten mer översiktligt, som exempelvis prop. 

2004/05:110 som medförde ändringar i ensamrätten genom införandet av Infosocdirektivet.10 

Vidare inkluderas rättsfallsanalys av relativt fåtal avgöranden som är relevanta för 

uppsatsens ämne och syfte. Några publicerade artiklar och webbsidor har använts i 

begränsad omfattning.  

 

Sökningar i forskningsoutput inom avgränsningarna beträffande intrång i upphovsrätt, 

ger inte särskilt mycket specifikt för forskning inom syfte och avgränsningar. Mycket 

forskning behandlar hela immaterialrätten och eller berör främst det industriella 

rättsskyddet.  

Uppsala universitet har i avslutat forskningsprojekt 2014-2016, med hjälp av medel från 

Internationella handelskammaren (ICC), undersökt olika frågeställningar kring allmänt 

åtal för immaterialrättsbrott men resultatet redovisas inte inom ramen för detta arbete. 

 

1.6 Disposition  

Efter denna inledning utgörs kapitel två av ett deskriptivt teorikapitel om svensk 

upphovsrätt. Fördjupningen berör upphovsrättens olika rättigheter, ideella ekonomiska 

och närstående rättigheter. Kapitel tre behandlar uppsatsens huvudämne, 

intrångsmomentet och rekvisit utifrån rättskällor och doktrin samt analys av relevanta 

rättsfall, och den första, andra och tredje frågeställningen. Kapitel fyra omfattar en mer 

allmän rättsfallsanalys som har bäring på uppsatsämnet. Kapitel fem beskriver delar av 

den brottsbekämpande verksamheten utifrån visst empiriskt material som inhämtats 

särskilt och bearbetats för att knyta an till uppsatsämnet. Dessutom redovisas en del av de 

rättsvårdande myndigheternas organisation för brottsbekämpning, hur organisationen 

förändrats och resultaten förbättrats. I kapitel fem ges också svar till den fjärde 

                                                 
10 Direktivet 2001/29/EEG av Europaparlamentet och rådet av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.   
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frågeställningen. I kapitel sex ges en djupare analys av bland annat intrång, sanktioner 

och brottsbekämpning utifrån problemformuleringen om intrång i upphovsmans rätt.  

 

Kapitel sju avslutar uppsatsen med slutsatser, sammanfattning och kort något om egna 

reflektioner utifrån problemställningen. Denna avslutande del är av mer argumenterande 

karaktär för att belysa konsekvenserna av rättsläget och rättstillämpningen och ska ses 

som en rättspolitisk argumentation och försök till kritisk granskning av rättsläget och 

tillämpning av sanktionssystemet.  
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2 Svensk upphovsrätt 

 
 

2.1 Upphovsrättslagen  

För undersökningen måste klargöras vem som innehar vilka rättigheter och vem som är 

s.k. rättsinnehavare med talerätt. Upphovsrättslagen bygger på den grundläggande 

principen att upphovsmannen ensam ska ha förfoganderätten över verket. Denna rätt är 

också grundlagsskyddad i Regeringsformens 2 kap. 19 § som slår fast att, Författare, 

konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i 

lag.
11

 Upphovsrättslagens portalparagraf slår fast att upphovsmannen är den som har 

skapat ett verk. Ett av många betänkanden för upphovsrätt på senare år ger en distinkt 

förklaring om vem upphovsrätten tillkommer. Sammanfattningsvis kan upphovsrätt alltså 

innehas av upphovsmannen själv eller av någon annan fysisk eller juridisk person, dvs. 

den som innehar upphovsrätten.
12

 

Upphovsrättslagen tillkom efter ett stort samnordiskt samarbete vilket återges i den s.k. 

Auktorrättskommitténs (AK) redovisade betänkande 1956.
13

 Utredningen framstår som 

en källa till insikt i tolkning av upphovsrättslagen (1960:729). I propositionen fanns 

förslag om ny lagstiftning för att förstärka upphovsmannens rätt. Bl.a. ökat skydd åt de 

ideella och personliga intressen [som upphovsmannen] förbinder med verket.
14

 Just 

förarbetena till denna 1961-års lag anses viktiga för att förstå svensk 

upphovsrättslagstiftnings grundläggande regler. 

Sedan 1906 är Sverige anslutet till Bernkonvention om upphovsrätt (BK). BK tillämpar 

principerna om minimiskydd, dvs. den lägsta skyddsnivå som medlemsländernas 

lagstiftning ska upprätthålla för litterära och konstnärliga verk. För utövande konstnärer 

finns istället den s.k. Romkonventionen om närstående rättigheter och för producenter 

den s.k. Fonogramkonventionen.
15

 Upphovsrättsskyddet är utformat så att konstnärliga 

rättighetshavare ges ensamrätt till sina verk och prestationer i syfte att denne ska kunna 

tillvarata sina ekonomiska och ideella intressen.
16

 Lagen skiljer på dessa två huvudtyper 

av ensamrätter, dels ideella rättigheter och dels ekonomiska rättigheter.  

                                                 
11 SFS 1974:152. 
12 SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag s. 130. 
13 SOU 1956:25 Upphovsmannarätt. 
14 Prop. 1960:17 Kungl. Maj:ts proposition. 
15 Nordell, Per Jonas, Traktatsamling i immaterialrätt, 2003, Auktor förlag, s. 45. . 
16 Stannow, Henrik, Musikjuridik, CKM förlag 2014, s. 47. 
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2.1.1 Lagförändringar till följd av EU-direktiv  

Svensk upphovsrättslag har genomgått översyn vid ett antal tillfällen sedan 1961 med 

totalt 22 propositioner inkluderat den senaste lagändringen beskriven i 2.3 nedan.  

EU-medlemskapet har givit upphov till flera ändringar i den svenska lagstiftningen i 

enlighet med bestämmelser i EU-direktiv.
17

 En förändring följde av Europaparlamentets 

och rådets s.k. Infosoc-direktiv, som införlivades i den svenska upphovsrättslagen den 1 

juli 2005. Förutom att harmonisera lagstiftningen gjordes sakliga och strukturella 

ändringar.
18

 Propositionen anger att upphovsmannens rätt till framställning av exemplar 

innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent exemplarframställning, 

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

delvis.
19

 Beslutet innebär att ett tydligt förbud införs mot nedladdning av musik, bilder 

och annat material på internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd. Personer 

som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det 

vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit grovt 

oaktsamma.
20

 

 

Genomförandet av EU:s direktiv om säkerställande av skyddet för immateriella 

rättigheter (2004/48/EG) – direktivet benämns ofta civilrättsliga sanktionsdirektivet eller 

IPRED – har medfört att flera nya bestämmelser har införts (prop. 2008/09:67).
21

 

Bestämmelserna är civilrättsliga varför de här bara nämns rent översiktligt. EU-rätten är 

betydande inom upphovsrättens område och EU-direktiven syftar till att harmonisera 

medlemsstaternas upphovsrätt. Åtta direktiv är genomförda, har trätt i kraft och utgör en 

del av den svenska upphovsrätten.
22

 Trots betydande internationell påverkan, så är det i 

svenska rättsregler svaren till frågeställningarna sökes. 

 

2.1.2 Några begrepp  

Inom ramen för uppsatsens avgränsningar förutsätts kunskap om grundläggande 

upphovsrättsliga begrepp såsom verk, verkshöjd, upphovsman och skyddstid. I denna 

begreppsteori fokuseras främst på upphovsrättsliga rättigheter, och de grundläggande 

                                                 
17

 Direktiv m.m. http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/docs/index.htm   
18

 Olsson, Henry, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, s. 231. 
19

 Prop. 2004/05:100 s. 51 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. 
20 Riksdagen dokument & lagar https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/upphovsratten-i-

informationssamhallet--_GS01LU27  
21 SOU 2013:38 Betänkandet Vad bör straffas? 
22 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 10 uppl., 2011, Norstedts Juridik, s. 58-68. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/upphovsratten-i-informationssamhallet--_GS01LU27
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/upphovsratten-i-informationssamhallet--_GS01LU27
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bestämmelser som kommer ifråga vad gäller vid intrång och sanktioner därav. 

Grundprincipen att ensamrätten tillkommer den som skapat ett verk, kommer av 1 § med 

en presumtionsregel i 7 § URL. Upphovsrätt uppkommer formlöst och skydd kräver inte 

registrering.
23

 Skaparen och upphovsmannen är alltid en bestämd fysisk person.
24

 Den 

ekonomiska rätten till ett verk är en ensamrätt som delas in i exemplarframställningsrätt 

och tillgängliggöranderätt. Begreppet utövande konstnär är inte definierat i 45 § URL 

men anses omfatta bl.a. musiker, sångare, skådespelare, dirigenter m.fl. Om verket 

skapats av flera upphovsmän gemensamt, blir upphovsrätten gemensam med regler i 6 § 

URL. Om verket ges ut av ett förlag, ofta kallad förläggare, blir denne rättighetshavare.  

 

Copyrightmärkningen eller symbolen © saknar egentlig juridisk betydelse i ett land 

anslutet till Bernkonventionen.
25

 Det hindrar inte att symbolen ofta används i praktiken 

inte minst för att signalera att ett verk är skyddat av upphovsrätt. I anslutning härtill vill 

jag komplettera begreppsbeskrivningen med att upphovsmannen kan överlåta sin rätt helt 

eller delvis. Upphovsrättslagen skiljer inte begreppet upplåtelse från överlåtelse, vilket 

jag föredrar att göra. Även utredare har numera anammat begreppet upplåtelse. Se t ex i 

delbetänkande till upphovsrättsutredningen Avtalad upphovsrätt: En överlåtelse eller 

upplåtelse avser den ekonomiska rätten, alltså förfoganderätten. Den ideella rätten kan i 

princip inte överlåtas, med undantag i 40 a § URL som gäller datorprogram skapade i 

anställningsförhållanden.
26

 Ideella rättigheter kan däremot efterges.
27

 Upphovsrätt kan 

övergå till annan än upphovsmannen, förutsatt att detta avtalats. 

Överlåtelse innebär i korthet att upphovsmannen frånsäger sig och överlämnar hela eller 

delar av den ekonomiska rätten till någon som blir ägare till rätten och rättighetshavare.  

Upplåtelse innebär att upphovsmannen ger någon annan rätt att på visst sätt och under 

viss tid utnyttja hela eller delar av de ekonomiska rättigheterna till verket, till exempel till 

ett förlag för utgivning. Därefter går rätten tillbaka till upphovsmannen. Upplåtelse kan 

utgöras av en licens som ger mottagaren en nyttjanderätt på sätt som utan licensen vore 

ett intrång, medan äganderätten förblir hos upplåtaren (upphovsmannen). 

Licensupplåtelser kan dessutom vara exklusiv eller icke-exklusiv, där den senare ger 

upphovsmannen möjlighet att dela ut flera licenser. Jan Rosén ger en grundlig 

beskrivning av upphovsrättens avtal och menar att en fullständig övergång ska benämnas 

                                                 
23

 Levin, Marianne, aa, s. 72. 
24

 Levin, Marianne, aa, s. 115. 
25

 Stannow, Henrik, a.a, s. 41. 
26

 Olsson, Henry, a.a, s. 119. 
27 SOU 2010:24, Avtalad upphovsrätt, s. 67. 
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överlåtelse, medan vad gäller förvärv som är inskränkta i tid eller i annat avseende bör 

benämnas upplåtelse. Enligt Rosén torde ett förvärv från upphovsmannen alltid vara en 

upplåtelse, eftersom denne inte kan överlåta all sin rätt.
28

 Inom musikindustrin överlåter 

upphovsmän som regel rättigheter till (STIM). Mer om detta under avsnitt 2.4 nedan. 

 

2.2 Ekonomiska ensamrättigheter  

Upphovsrätten ger upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över verket och att 

göra det tillgängligt för allmänheten. En ensamrätt som gäller alla nyttjanden av verket, 

som även kallas de ekonomiska befogenheterna. Ensamrätt att förfoga över verket 

regleras i 2 § URL, och där finns även undantag.
29

 Rättigheterna ger upphovsmannen rätt 

att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det, samt ger upphovsmannen 

rätt att bestämma över om och hur verket ska göras tillgängligt för allmänheten. 

Rättigheterna beskrivs som en uteslutande rätt som kommer ur 2 § 1 st. URL.  

 
 

fig. 1 

  

                                                 
28 Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 uppl. 2006, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 87. 
29

 Adamsson, Peter m fl., Lagarna inom immaterialrätten, kommentarer till lagstiftning, Nordstedts Juridik AB, 2008, 

s.16 

UPPHOVSRÄTT 

Ekonomisk rätt 

Exemplarframställning Tillgängliggörande  

Överföring till 
allmänhetent 

Framföranderätt 

Visningsrätt 

 Ideell rätt 

Namnangivelserätt Respekträtt Annan ideell rätt 
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Det första sättet som förfoganderättigheterna gäller inbegriper att framställa exemplar av 

verket, även kallad exemplarrätten eller mångfaldiganderätten. Här omfattas rätten att 

ensam bestämma över alla former av mångfaldigande, oavsett på vilket sätt eller genom 

vilken teknik verket mångfaldigas. Vid lagreglernas uppkomst åsyftades sannolikt vanlig 

kopiering, men genom teknikutvecklingen menas att exemplar framställs vid lagrande av 

bilder, texter, datorprogram eller databaser för datorer eller webbsidor. 

Förfoganderättigheten att göra verket tillgängligt för allmänheten inbegriper fyra 

förfoganden. 

1) Överföring till allmänheten är ett nytt begrepp i svensk URL som gjordes 

juridiskt känt genom införlivandet av Infosoc-direktivet med den svenska 

upphovsrättslagen. Begreppet täcker främst in traditionell radio- och TV-

sändningar men även webcasting och andra former av internetsändningar och 

därmed alla möjliga distansöverföringar till allmänheten. Bestämmelsen är 

teknikneutral och överföringssätt saknar därför betydelse. Bland typfallen av 

överföring till allmänheten kan nämnas utsändning av upphovsrättsligt skyddade 

verk genom en radio- eller televisionsutsändning, eller när ett verk tillgängliggörs 

på internet genom att laddas upp på en webbsida.
30

 

2) Offentligt framförande. Denna framföranderätt är särskilt viktig för musik och 

film, varför tre fall beskrivs här. Det första uppkommer då musiker spelar inför en 

närvarande publik. Det andra då verk framförs med hjälp av tekniska hjälpmedel, 

också här inför en närvarande publik. Och det tredje fallet uppkommer då ett 

radio- eller TV-program sänds ut till en närvarande publik på plats. Noterbart att 

det då även blir fråga om överföring till allmänheten om det t ex. rör en 

direktsändning. Definitionen för ett offentligt framförande är att det finns 

närvarande åhörare i rummet, annars blir det överföring till allmänheten.
31

 En 

grundläggande förändring som kom genom införlivandet av Infosoc-direktivet 

med den svenska rätten.
32

 

3) Offentlig visning är främst viktig för bildkonstverk, noter och böcker. Visning 

förutsätter att verket görs fysiskt tillgängligt för människor för att direkt iakttas. 

Även här skedde en större förändring med Infosoc-direktivet, så att visningsrätten 

inskränktes till att enbart omfatta direkt visning. 

 

                                                 
30 Prop. 2004/05:110 s. 70 ff. 
31 Levin, Marianne, a.a, s. 140-142. 
32 Olsson, Henry & Rosén, Jan, a.a, s.78. 
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Ensamrättens innebörd är en förfoganderätt som är grunden till upphovsmannens rätt, att 

kunna utnyttja sitt verk samt till ekonomisk ersättning.  Därutöver syftar ensamrätten till 

att främja skapandet och därtill motivera till fortsatt skapande. För att rättighetshavarna 

ska få sina rättmätiga ekonomiska krav tillgodosedda, inte minst till följd av förändringar 

genom teknikutvecklingen, krävs komplexa regelverk. 

 

2.2.1 Ideell rätt  

Det personliga förhållandet mellan konstnären och hans verk kan gälla konstnärligt 

anseende och egenart, något som går utöver de ekonomiska intressena. Detta benämns 

ofta enligt den klassiska, franska terminologin för droit moral, dvs. den moraliska eller 

ideella rätten.
33

 Den ideella rätten regleras i 3 § URL och omfattar rätten att få gälla som 

upphovsman, namnrätten samt rätten till respekt för verket. Även för detta finns franska 

termer som inte vidare utvecklas. Namngivelserätten innebär att upphovsmannens namn 

ska anges i samband med användning av verket. Respekträtten ger upphovsmannen rätt 

att motsätta sig kränkande användning och ändring. Respekträtten behandlas grundligt i 

rättsfallet NJA 2008 s. 309 (Hajen och Alfred). Högsta domstolen (HD) hade att ta 

ställning till om reklamavbrott vid TV-visning av film kränkte upphovsmännen och 

regissörerna Claes Eriksson och Vilgot Sjöman. Underrätterna och HD dömde till 

upphovsmännens fördel.  

 Detta ideella skydd var högst begränsat före 1961 års lag och reglerna om 

ändringsförbud var dispositiva, vilket de inte är idag. I ett av de viktiga förarbetena till 

1961-års lag beskrivs ett samband mellan upphovsmannen och dennes verk enligt 

följande: Dessa upphovsmän äro därför på ett helt annat sätt än andra producenter 

känsliga för vad som händer med deras andes barn.
34

   

För att kränkning av den ideella rätten ska anses föreligga ska den vara av det slag som 

beskrivs i bestämmelsen, 3 § 2 st. URL. Respekten till verket ska värnas och främst vad 

gäller ändringar i verket, men även om verket görs tillgängligt för allmänheten på sätt 

som kommer ur bestämmelsens andra paragraf. Handlingen ska alltså vara kränkande för 

upphovsmannens anseende eller egenart som upphovsman. Att upphovsmannen helt 

allmänt känner sig kränkt räcker inte.
35

 

                                                 
33 Levin, Marianne, a.a, s. 160.  
34 SOU 1956:25, s. 85. 
35 Olsson, Henry & Rosén, Jan, a.a, s.96. 
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2.2.2 Närstående rättigheter  

Vad gäller musikskapandet finns nära band till flera funktioner samt musikaliska och 

artistiska prestationer.  Vid sidan av upphovsrättens syfte att ge skydd åt skapandet, ges 

även skydd åt prestationer för den grupp som vanligen kallas utövande konstnärer. 

Reglerna kring detta har sitt ursprung i 1961 års Romkonvention. Utöver den egentliga 

upphovsrätten som beskrivits ovan finns även så kallade vissa upphovsrätten närstående 

rättigheter i 5 kap. URL. Dessa kategoriseras av utövande konstnärer (artister), 

fonogramproducenter, framställare av ljud- eller bildinspelningar, radio- och TV-företag, 

framställare av kataloger m.m. och fotografer. Skyddet för utövande konstnärer är sedan 

1 juli 2005 utformat som exklusiva ensamrättigheter, vilka behandlas i 45 § URL. 

Genom undersökningens avgränsningar behandlas de närstående rättigheter som innehas 

av upphovsmannen själv, och då främst kategorierna utövande konstnärer och 

framställare av ljud- och bildupptagningar (fonogramproducenter). 

45 § URL innehåller huvudbestämmelserna om utövande konstnärers rättigheter.
36

  

45 a-45 d §§ URL trädde i kraft 2013 för att implementera EU- direktiv om bl.a. 

skyddstiden för närstående rättigheter, som höjdes från 50 till 70 år. 

46 § URL innehåller huvudbestämmelserna om skyddet för fonogramställare och 

framställare av upptagningar av rörliga bilder.
37

 

Hänvisningen i 45 § 3 st. till bl.a. 2 § 3 och 4 st. URL klargör utövande konstnärers 

uteslutande rätt [i dessa delar] till tolkning på samma sätt som för upphovsmän.
38

 

 

2.2.3 Inskränkningar i upphovsrätten  

För att allmänheten ska ha tillfredställande tillgång till verk har vissa inskränkningar i 

upphovsmannens rätt ansetts vara påkallade. De allmänna principerna om inskränkningar 

finns i 2 kap. URL och syftar till en lämplig samhällsmässig avvägning.
39

 Grundtanken i 

upphovsrätten är att skydda upphovsmannens individuella intressen av att kunna utnyttja 

sitt verk och skydda de ekonomiska och ideella rättigheterna. Upphovsmannens 

individuella intresse ställs här mot ett starkare intresse hos samhället eller allmänheten att 

i vissa situationer kunna utnyttja verk utan upphovsmannens tillstånd.
40

 Denna 

avvägning har i svensk rätt kommit till uttryck genom specifika inskränkningar av 

                                                 
36 Olsson, Henry & Rosén, Jan, a.a, s.347. 
37 Olsson, Henry & Rosén, Jan, a.a, s.378. 
38 Levin, Marianne, a.a, s. 170. 
39 Levin, Marianne, a.a, s. 192. 
40 Olsson, Henry, a.a, s. 123. 
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upphovsmannens ekonomiska rättigheter. I en lagkommentar förklaras syftet med att fall 

där lagstiftaren har ansett att intresset av att bereda upphovsmannen skydd, måste ge vika 

för ett starkare intresse hos samhället eller allmänheten att utan tillstånd och i vissa fall 

helt fritt kunna utnyttja verk.
41

 Det finns rena inskränkningar samt tvångslicenser. Jag 

skulle beskriva att en ren inskränkning ger användaren rätt att citera eller nyttja ett verk 

utan tillstånd av, eller ersättning till, upphovsmannen. Vid tvångslicens måste däremot 

ersättning utgå även om nyttjandet av verk kan göras utan att först be om tillstånd. 

Upphovsmannen är tvungen att acceptera annans nyttjande av verket. 2 kap. URL är 

utformade i överensstämmelse med internationella förpliktelser, främst BK. En mer 

detaljerad återgivning av samtliga inskränkningar inbegrips inte i denna undersökning. 

Noteras bör att tillämpningen av inskränkningarna kan begränsas genom avtal.  

 

2.3 Ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt  

1 januari 2017 trädde en ny lag i kraft som gäller kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Lagen bygger på ett direktiv från EU som ska implementeras i medlemsländerna med 

viss möjlighet att anpassa reglerna. Den 26 februari 2014 antog Europaparlamentet och 

rådet direktivet (2014/26/EU) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående 

rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för 

användning på nätet på den inre marknaden (direktivet, EUT L 84/72, 20.3.2014).
42

 

Lagen syftar bland annat till att rättighetshavare ska garanteras insyn i organisationens 

verksamhet och att villkoren i de licensavtal som ingås mellan kollektiva 

förvaltningsorganisationer och användare är rimliga.  

I Sverige förvaltas upphovsrätt ofta av organisationer som företräder ett stort antal 

upphovsmän, exempelvis STIM och Copyswede. På sin hemsida meddelar STIM att 

lagändringarna innebär förändringar av Stims verksamhet och anpassningar kommer att 

ske succesivt under 2017.
43

 Några remissinstanser har haft kritiska synpunkter till 

lagförslaget med farhågor som att det är för detaljerat med risk för överreglering. 

Svårigheter med att avgöra vilka organisationer som omfattas av definitionen ”kollektiv 

förvaltningsorganisation” har framförts. Regeringen har förtydligat att till exempel 

musikförläggare och producenter inte omfattas av dessa lagregler. 

                                                 
41 Adamsson, Peter m fl., a.a, 2008, s. 29.   
42

 Prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 
43

 STIM om nya lagen om kollektiv förvaltning, www.stim.se  

http://www.stim.se/
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2.4 Nordiska modellen med standardavtal 

Hittills rådande ordning har i Sverige varit frivilliga avtal och standardavtal, där stora 

organisationer själva fått bestämma i många av de frågor som EU-direktivet och den nya 

svenska lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt nu reglerar. 

STIM är dominerande intresseorganisation och företräder olika aktörer som, 

kompositörer, textförfattare, upphovsmän och utövande konstnärer, men också 

förläggare, små som stora musikförlag. Merparten av svenska upphovsmän upplåter vissa 

rättigheter genom att teckna STIM’s standardavtal, kallat anslutningskontrakt.
44

 Dessa 

medlems- och anslutningsavtal är alltså även licensavtal, något som är typiskt för den 

Nordiska marknaden men som inte återfinns på samma sätt i andra delar av världen.  

Nordic Copyright Bureau (NCB) har mer eller mindre monopolställning i att inkassera 

avgifter för rättigheter vid framställning av fonogram och andra s.k. mekaniska licenser. 

NCB samägs av de nordiska upphovsrättssällskapen inklusive STIM. 

Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) avtalar med artister och 

musiker att bevaka, tillvarata och administrera deras rätt till ersättning när inspelningarna 

används, genom att teckna avtal med företag som använder musik i sin verksamhet.
45

  

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier och 

hanterar det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.
46

 Bakom Copyswede 

står 14 organisationer som företräder upphovsmän och utövande konstnärer.
47

  

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) är en branschorganisation 

för svenska skivbolag. IFPI Sverige arbetar med upphovsrättsfrågor och inkasserar även 

ersättning när musik används och fördelar ersättningen till skivbolag. 

                                                 
44 STIM Handboken, 2002, s. 42-43. 
45 www.sami.se  
46 http://www.copyswede.se/om-copyswede/detta-ar-copyswede/  
47 Ex. Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Sveriges konsthantverkare och 

industriformgivare, Nordisk Copyright Bureau, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, Svenska 

Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet, Svenska Musikerförbundet, Stim, Sveriges Dramatikerförbund, 

Sveriges Författarförbund, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet.   

http://www.sami.se/
http://www.copyswede.se/om-copyswede/detta-ar-copyswede/
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3 Intrång i upphovsrätt 
 
 

3.1 Sanktioner vid intrång  

Regeln om att brott mot denna lagstiftning som huvudregel är angivelsebrott har sitt 

ursprung i att upphovsrätten till ett verk är en civilrättslig rättighet som ofta är starkt 

knuten till upphovsmannens personlighet. Därför bör denne få avgöra om ett 

straffrättsligt förfarande ska inledas mot någon som har kränkt hans eller hennes rätt. 

Före detta hovrättslagman Henry Olsson betonar att det krävs tre viktiga beståndsdelar i 

upphovrättslagstiftningen, nämligen lagstiftning, system för överlåtelser och ett effektivt 

sanktionssystem.
48

 

Genom en konsekvent och effektiv intrångsbekämpning kan rättighetshavarna skydda 

egna rättigheter och i förlängning produkternas existens. Vid sidan av straffrättsliga 

sanktioner har rättighetshavare och olika branschorganisationer anledning att arbeta för 

en allmänprevention som tillsammans med marknadsinformation om aktuella domar kan 

bidra till att risken för upprepade framtida intrång minskar.
49

 I kapitel fem nedan 

redogörs för brottsbekämpning och aktuell statistik på brottsområdet. 

Förändringar har skett över tid vad gäller straffbara brott mot upphovsrättslagen, som 

omfattas av åtalsprövningsregler.  

Det finns fyra slag av sanktioner som kan komma i fråga vid intrång i rättigheterna.
50

  

1) Straffansvar, 53 och 59 §§ men även 57 a och 57b §§ URL.  

2) Vitesförbud 53 b § URL.  

3) Skadeståndsansvar 54 § URL. 

4) Korrektionsåtgärder och förverkanden 53 a, 55, 56 §§ URL. 

Av 54 § 2 st. URL framgår att då ett verk utnyttjats utan tillstånd, och detta skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska skälig ersättning utgå för utnyttjandet och även för 

den ytterligare skada som intrånget medfört. 

Såväl rättsliga som kommersiella skäl finns till att se allvarligt på intrång i immateriella 

rättigheter. Sanktioner vid intrång har stora likheter inom immaterialrätten, men det finns 

också skillnader. Åtalsreglerna skiljer sig åt något mellan upphovsrätten och lagarna 

inom det industriella rättskyddet. Upphovsrättsliga skadeståndsregler har ändrats till, som 

                                                 
48 Olsson, Henry, a.a, s. 231. 
49 Bengtsson, Henrik & Lyxell, Rolf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, 2006, Nordstedts Juridik AB, s. 26-27. 
50 Olsson, Henry & Rosén, Jan, a.a, s. 476.  
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i 54 § URL, att berättiga till ersättning för otillåtna förfoganden över verk.
51

 I tillägg till 

dessa regler ska också tillämpas de allmänna principerna för skadestånd i SkL.
52

 

 

Som jämförande upplysning, något utanför den här undersökningen, bör nämnas att vid 

intrång utan att uppsåt eller oaktsamhet kan visas, ska ändå ersättning utges till 

rättighetshavare för nyttjandet i den mån det är skäligt. Regler om intrångsundersökning 

infördes 1999 i samtliga immaterialrättslagar och utgör en viktig del för bevissäkring, 

men utvecklas inte här då det ligger utanför uppsatsens avgränsningar. Häri behandlas 

främst punkten 1 ovan, om straffansvar vid intrång. 

 

3.2 Lagstiftningens utveckling  

Sanktionsbestämmelserna har i huvudsak funnits i sin nuvarande form sedan 

upphovsrättslagens nuvarande lydelse. Viktiga förarbetena till 1961 års lag är, som 

tidigare nämnts, utredningen Upphovsmannarätt av AK, vilken upptar bestämmelser för 

53 § URL om straff vid intrång.
53

  Följden av ny teknologi, som utvecklats under 1960- 

och 1970-talen, främst fotokopieringsteknik samt ljudinspelnings- och videoteknik, 

gjorde att exemplarframställning av skyddade verk utan rättighetshavares medgivande 

ökade starkt. Baserat på upphovsrättsutredningens promemoria presenterades i prop. 

1981/82:152, förslag till Skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång.
54

 I nämnda 

förarbeten konstateras, att en omfattande olovlig kopieringsverksamhet medför 

ogynnsamma konsekvenser för samhällsekonomin. Lagregler för verksamhet eller 

förfaranden som innebär upphovsrättsintrång trädde i kraft 1982. Det ger en spännande 

dimension till dagens teknikstyrda utveckling att återge ett av huvudskälen till att 

riksdagen tog upp frågan om nya åtgärder. I propositionens inledning beskrivs att på 

senare tid har man kunnat iaktta en oroande utveckling när det gäller framställning och 

distribution av s.k. piratkassetter, dvs. olovligt tillverkade ljudinspelningar och 

videogram.
55

  

 Utredningens viktigaste förslag berörde straffmaximum för intrång i skyddade 

rättigheter samt en ändring i åtalsbestämmelserna. Departementsförslaget om höjning av 

maximistraff för intrång i rättigheter enligt upphovsrättslagstiftningen från dåvarande 

                                                 
51 Rosén, Jan, a.a, s. 307. 
52 SFS 1972:207 Skadeståndslagen. 
53 SOU 1956:25, s. 423-428. 
54 Ds Ju 1981:7. 
55 Prop. 1981/82:152, Skärpta rättigheter mot upphovsrättsintrång, s. 7. 
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fängelse i högst sex (6) månader till fängelse i högst två (2) år trädde i kraft den 1 juli 

1982.
56

 Även förändringen att åtal framgent skulle kunna väckas, inte bara efter 

målsägares angivelse utan också, om åtal är påkallat från allmän synpunkt.
57

 

Beslutsförslagen välkomnades av en enhällig remissopinion där samtliga remissinsatser 

tillstyrkte förslagen eller lämnade dem utan erinran.
58

 Höjningen av straffmaximum 

ansågs av vissa behöva en indelning i lindrigare och grövre brott. Jag finner det 

retrospektivt intressant att konstatera, att Brottsförebyggande rådet föreslog att 

straffmaximum skulle sättas högre än två år, vilket framgår av proposition till 1982 års 

lagändring.
59

  

 

För den kunnige inom straffrätt framstår påföljdsförändringen viktig även av andra skäl, 

som inte minst berör polis och åklagares möjligheter till åtgärder inom ramen för 

förundersökning. Straffmaximum fängelse i två år innebär att gängse regler om beslag, 

häktning och anhållande enligt 27 respektive 24 kap. RB är tillämpliga liksom 

bestämmelsen om åtalspreskription i RB 35:1 samt att häktning kan komma i fråga enligt 

RB 24:1.
60

 Vid 1994 års revision av den svenska immaterialrättens sanktionssystem 

harmoniserades kraftfullare sanktioner inom hela immaterialrätten. Ett av skälen var att 

stärka rättighetshavarnas ställning vid intrång samt att det upphovsrättsliga regelsystemet 

kommit att spela en allt större kulturpolitisk och ekonomisk roll. För upphovsrätten, som 

redan givits en lagskärpning genom 1982 års lagändring, var ytterligare en nyhet från 

1994 ett införande av vitesförbud vid fortsatt intrång efter beslut av domstol.
61

 

 

Enligt 59 § URL, som även behandlar talerätten, är intrång ett målsägandebrott men det 

kan också vara så att åtal är påkallat ur allmän synpunkt.
62

  Skillnader i åtalsregler mellan 

URL och andra immaterialrättslagar när det gäller straffsanktionen är intressant och 

berörs genom uppsatsens syfte. Den ursprungliga synen på upphovsmannen till ett verk 

kan vara skäl till att lagstiftaren sett den ensamme konstnären i större behov av 

samhällets stöd och lagens rätt än företrädare för industriellt rättskydd. 

 

                                                 
56

 Prop. 1981/82:152, Skärpta rättigheter mot upphovsrättsintrång. 
57 1982 års förändring av 59 § URL. 
58

 Prop. 1981/82:152, s. 9-10. 
59 Prop. 1981/82:152 s. 17. 
60 Rosén, Jan, a.a, s. 305. 
61 SFS 1994:233. 
62 Rehncrona, Pia Valentin, Immaterialrättens grunder, Studentlitteratur, 2012, s. 118. 
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Skärpta straffrättsliga åtgärder har föranletts av behovet att effektivt kunna bekämpa s.k. 

piratkopiering och spridning till allmänheten.
63

 Intrång behöver naturligtvis inte vara 

fientligt utan kan ske av misstag eller okunskap och så snart intrång skett, ska nyttjandet 

ersättas med skäligt vederlag, vilket även gäller i fall användaren haft okunskap om att 

det var fråga om intrång. Vad som är skäligt vederlag kan t.ex. vara licensavgift eller 

annan ersättning som skulle ha betalats om tillstånd inhämtats och erhållits. Skäl för att 

ersättning ska utgå även i det fall användaren inte känt till att det skett ett intrång, bygger 

på principen att olovliga användare inte ska hamna i bättre ställning än den som följer 

regelverket och förvissar sig om tillstånd före nyttjandet.  

 

Det tål att reflektera över ogynnsamma konsekvenser för samhällsekonomin som alltså 

konstaterades av regeringen redan 20-25 år före det att intrången eskalerade genom 

internet. Olika regeringar borde föreslagit tidigare och tydligare lagändringar för att 

mildra skadeverkningarna. Det jag syftar på kan åskådliggöras av många och utdragna 

processer, innan det stod klart att gärningsmännen bakom The Pirate Bay begick intrång. 

Inom de allmänna utgångspunkterna i departementsförslaget till 1982 års straffskärpning 

framfördes något som mer eller mindre kom att besannas på 2000-talet. Av 

grundläggande betydelse är att polis och åklagare, liksom upphovsmännens 

organisationer […], ägnar stor uppmärksamhet åt piratkopieringsproblemen.
64

 

 

3.3 Straffrättsligt ansvar  

Straffrättsligt ansvar utreds för att i efterhand fastställa vem som ska hållas ansvarig för 

ett intrång. Straffansvar inträder vid överträdelse av upphovsmannens förfoganderätt 

enligt 2 § URL, dvs. då verket utan att tillstånd föreligger eller att någon bestämmelse i 2 

kap. kan åberopas, ändå mångfaldigas eller görs tillgängligt för allmänheten. Straff 

inträder vidare vid intrång i upphovsmannens ideella rättigheter enligt 3 § URL.
65

 

Med intrång menas alltså åtgärder som begåtts utan att man har tillstånd och utan att man 

kan åberopa någon bestämmelse som skulle gjort utnyttjandet tillåtet.
66

 Straffansvar 

enligt svensk rätt måste alltid riktas mot en fysisk person. En juridisk person kan 

visserligen utsättas för andra rättsverkningar av brott t.ex. företagsbot, sanktionsavgift 

                                                 
63 Bernitz m.fl., ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens”, 12 uppl., 2011, Jure Förlag, s. 128. 
64 Prop. 1981/82:152, s. 12. 
65 Olin, Anders, Karnov - lagkommentarer, Karnov Group, 2016, s. 197. 
66 Olsson, Henry, a.a, s. 234. 
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eller förverkande, men detta utgör inte straff i juridisk mening. Domstolen bestämmer 

var straffansvaret ska placeras och i straffhänseende kan t ex piratkopiering jämställas 

med stöld.
67

 Även försök och förberedelse till brott kan leda till straffansvar enligt 53 § 5 

st. URL, men det regleras inte i upphovsrättslagen utan i 23 kap. 1 och 2 §§ BrB.  

Objektiva förutsättningar eller rekvisit för brott och straffbestämmelsen avseende intrång 

i rättigheterna återfinns i 7 kap. URL som behandlar ansvar och ersättningsskyldighet 

m.m. Huvudbestämmelsen i detta hänseende finns i 53 § 1 st. URL med regler som 

omfattar den som vidtar åtgärder som innebär intrång, dessutom finns hänvisningar till 

vilka rättigheter i lagen samt vad påföljden kan bli.
68

 Det finns tre huvudfall för 

straffansvar. Inom ramen för denna uppsats behandlas huvudfall nummer ett, intrång i 

verksrättigheter enligt 1 och 2 kap. URL.  

 Reglerna om straffansvar innebär först och främst att straff inträder för den som gör 

intrång i upphovsmannen grundläggande ekonomiska rättigheter enligt 2 § URL, dvs. 

rätten att mångfaldiga verket och att göra det tillgängligt för allmänheten.
69

 I 57 § URL 

finns hänvisningar till reglerna i 53 § URL varigenom straffbestämmelserna görs 

tillämpliga också på intrång i rättigheter som avses i 5 kap., dvs. [närstående rättigheter 

och] skyddet för utövande konstnärer, producenter av ljud- och bildupptagningar m fl.
70

 

Straffansvar kan alltså inträda då ett verk har utnyttjats i strid mot någon i 2 § föreskriven 

rättighet, dvs. utan att föreskrivet tillstånd inhämtats. 2 § URL reglerar upphovsmannens 

uteslutande rätt och hänvisar till 3 § URL vilket ger straffrättsligt ansvar vid intrång i den 

ideella rätten. Avslutningsvis kan straffansvar inträda för gärningar som innebär 

överträdelser mot bestämmelse i 41 § angående testamentesföreskrifter och av reglerna 

för skydd mot titlar m.m. 50 §. 

 

De särskilda åtalsbestämmelserna i 59 § 1 st. ges inte någon särskilt bred vägledning i 

varken praxis eller doktrin. Som redogjorts för ovan förändrades paragrafen 1982 till att 

ge möjlighet för åklagaren att utan upphovsmannens påtalan inleda en förundersökning 

och väcka åtal i fall där åtal anses påkallat från allmän synpunkt. Då jag valt att 

inbegripa denna rättsregel som en av undersökningens frågeställningar framställs denna 

del med ett begränsat källmaterial, främst förarbeten, och något mer argumenterande. 

 

                                                 
67 Prop. 1981/82:152, s. 19. 
68

 Olsson, Henry, a.a, s. 234. 
69

 Ibid.  
70 Olsson, Henry & Rosén, Jan, a.a, s.478. 
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3.4 Straffprocessuell talan  

Som bekant skiljer straffrätt och civilrätt sig åt i många avseenden, inte minst vad avser 

processuell talan. En rättighetshavare som bedömer intrång som uppsåtliga eller grovt 

oaktsamma, kan välja mellan straffrättsliga alternativt civilrättsliga åtgärder. 

Rättighetshavaren står alltså inför det strategiska valet att använda sig av mer 

kostsamma, men måhända effektivare, civilrättsliga åtgärder, eller av mindre kostsamma, 

mer tidskrävande, och inte alltid framgångsrika straffrättsliga åtgärder.
71

 Det är också 

möjligt att använda sig av civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder samtidigt. Nedan 

redogörs för utgångspunkterna för vem som kan anmäla brott och fullfölja detsamma 

med att föra talan för att ange brottet till åtal. I brottmål är det vanligt att åklagaren också 

för målsägandens talan om skadestånd, s.k. enskilt anspråk (RB 22 kap. 1 §).
72

 

Kritiken har tidvis varit hård mot sanktionssystemen och 1994 förändrades och skärptes 

sanktionssystemet generellt för de olika slagen inom immaterialrätten. Inom doktrinen 

har publikationen Åtgärder vid immaterialrättsintrång varit viktig för denna uppsats. 

Författarna till denna anser den svenska, rättsliga synen på sanktioner förlegad och att det 

straffrättsliga sanktionssystemet inte står i paritet med den samhälleliga ekonomiska 

betydelse de immateriella rättigheterna har.
73

 

Lika viktigt som att i förundersökningen klara ut rätt intrångsgörare, är att den som anger 

intrång till åtal innehar talerätt. Motivuttalanden kan hämtas i förarbeten till 1961 års lag, 

och vad AK anförde 1956 i sitt betänkande Upphovsmannarätt. AK anger att ”vem som 

är att anse som målsägande får avgöras enligt allmänna regler”.
74

 Enligt dåvarande 

allmänna strafflagen angavs den som målsägare, som brott begåtts emot, som därmed 

blivit förnärmad eller som lidit skada. Därefter klargör AK vad som också blir min 

ståndpunkt. I dessa lagförarbeten anges att upphovsman alltid är målsägande, men även 

den som förvärvat rättigheter kan vara målsägande i sådana förekommande fall. ”I regel 

torde upphovsmannen själv alltid få anses »förnärmad» om intrång gjorts i rätt till hans 

verk, och detta även där intrånget skett i rättighet som han överlåtit till annan; intrånget 

kan nämligen påverka de intressen som han i övrigt förbinder med verket. I sistnämnda 

fall är även den som förvärvat rättigheten att anse som målsägande.
75

 I en 

licensupplåtelse kan förvärvaren få ensamrätt (exklusiv licens) vilket innebär att den som 

                                                 
71 Bengtsson, Henrik & Lyxell, Rolf, a.a, s. 71. 
72

 Carlson, Per & Persson, Mikael, Processrättens grunder, 7. Uppl, Iustus förlag, 2006, s. 58. 
73

 Bengtsson, Henrik & Lyxell, Rolf, a.a, s. 71. 
74 SOU 1956:25, Upphovsmannarätt, s. 442. 
75 SOU 1956.25, a.a. s. 442. 
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fått upphovsrätten upplåten på sig kan hindra andra från att utnyttja verket på det sätt 

som anges i avtalet och kan föra talan mot den som göra intrång i rätten.
76

 

Min undersökning omfattar fråga om talerätt och vidare svar på frågan, och vem som kan 

agera målsägande, sökes med stöd av några exempel inom doktrinen. För att framställa 

yrkanden […] måste sökanden [eller målsägande] vara antingen rättighetshavare eller 

licenstagare till den aktuella ensamrätten.
77

 Mot denna bakgrund är min tolkning av 53 b 

§ 1 st. att upphovsmannen alltid har talerätt, men i flera situationer har även förvärvaren 

talerätt inom det som utgör en exklusiv licens. Den som intrånget de facto är riktat mot 

har ställning som målsägare i brottmål.
78

  

 

3.4.1 Ansvarig för intrång  

Kretsen av straffrättsligt ansvariga för upphovsrättsintrång regleras i 23 kap. 

brottsbalken. Enligt 23 kap. 4 § BrB ska ansvar ådömas inte bara den som har utfört 

gärningen utan också den som har främjat gärningen genom råd och dåd.
79

 Åklagarens 

arbete är omgärdat av betydande bevisproblem för att klarlägga dels om brott föreligger 

och dels om för vem eller vilka straffansvar ska påkallas. Okunskap om ett verks skydd 

eller rättigheter friar inte från intrång. Hur långt användaren ska gå i sin undersökning av 

om det är tillåtet att använda verket eller ej (graden av användarens aktsamhet), beror på 

rådande bruk och omständigheter i det särskilda fallet. En inköpare eller licenstagare kan 

i normalfallet utgå ifrån att det som erbjuds av kända förläggare, är lagligt framställt. 

Som huvudregel hålles den som utför den olovliga handlingen också som ansvarig. Sker 

ett otillåtet nyttjande i enlighet med en beställning från annan, anses dock beställaren 

som den ansvarige. Genom att brottsbalkens regler om medverkan också bör tillämpas på 

gärningar som innebär intrång i upphovsrätt, kan ansvar inträda även för medhjälpare 

som uppsåtligt eller oaktsamt främjat ett intrång genom råd eller dåd.
80

  Straffansvar kan 

enligt huvudregeln inträda för även för anstiftan, medhjälp och medverkan, vilket medför 

att även den som inte varit gärningsman men som medverkat till ett brott kan riskera 

påföljd.
81

 Varje medverkande döms enligt allmänna principer efter det uppsåt eller den 

oaktsamhet som vederbörande har gjort sig skyldig till. Intrång kan sägas utgöra något av två 

kategorier: det primära brottet eller det sekundära brottet, även kallat medhjälp till 

upphovsrättsintrång. Ansvar för det sekundära brottet kräver att ett primärt brott har ägt rum. 

                                                 
76 Olsson, Henry, a.a, s. 217. 
77 Bengtsson, Henrik & Lyxell, Rolf, a.a, s. 54. 
78 Rosén, Jan, Upphovsrättens avtal, s. 308. 
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Vid bedömning av immaterialrättsliga tvister tillämpas gängse processrättsliga regler 

enligt RB.
82

 

 

3.4.2 Åtalsprövning och subjektiva rekvisit  

Åklagaren har så kallad absolut åtalsplikt för de flesta brott. Skyldigheten att väcka åtal 

är med andra ord obligatorisk och kommer ur 20 kap. 6 § RB. Åklagarens viktigaste 

uppgift är att bedöma om det föreligger tillräckliga skäl för åtal.
83

 Bevisfrågor måste 

klaras av, både vad avser att ett brott begåtts och därefter bevisa ansvar för gärningsman 

och eventuella medverkande. Objektiva rekvisit är sådana faktiska otillåtna handlingar 

som begåtts, vilka delvis kan bestå i intrång och olovligt brukande. Som framgår ovan 

måste det finnas objektiva omständigheter som ger den enskilde skäl att tro att 

verksförlagan är lovlig. För de här aktuella brotten är åtalsprövning påkallad, vilket 

omfattar en samlad bedömning och subjektiva rekvisit för straffbarhet. Målsägande kan 

väcka enskilt åtal enl. 20 kap. 8 § RB om åklagare underlåtit att väcka åtal.   

 Enligt nu gällande bestämmelser kan straff ådömas för intrång i rättigheter endast om 

gärningen har begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
84

 Departementsförslaget 

anför intressanta resonemang varför inte ändringsförslag framfördes i mars 1982 

gällande subjektiva rekvisit, huruvida straffbarhet skulle inträda redan vid oaktsamhet 

som inte är grov. Denna fråga diskuterades i Auktorrättskommitténs betänkande 1956. 

AK framförde en tydlig ståndpunkt gällande subjektiva rekvisit. Kommittén hade då som 

sin mening ”att ansvar inträder icke blott vid uppsåtliga handlingar utan även vid 

förfaranden, som ske av oaktsamhet”.
85

 AK lämnade detta som förslag till 

straffbestämmelse i 53 § URL, alltså att oaktsamhet skulle vara tillräckligt. Uppfattning 

väckte viss kritik vid remissbehandlingen och förslaget blev motargumenterat och 

förändrat i propositionen till 1961-års lag.
86

 Gränsen bör lämpligen dragas på det sättet, 

att straffbarhet endast skall inträda vid grov oaktsamhet.
87
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Alla omständigheter ska beaktas för att bedöma om en person vidtagit den förbjudna 

handlingen som medfört intrång uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Som exempel 

på grov oaktsamhet angavs i förarbetena att om en person visserligen inte har kännedom 

om att han eller hon utför ett kringgående men misstänker att så är fallet och undviker att 

ta reda på det rätta förhållandet [angående rättighetshavare].
88

 Observera att otillåten 

kopiering för privat bruk enbart kan leda till ersättningsskyldighet för nyttjande, men inte 

till straffansvar (böter eller fängelse). Inom doktrinen finns uppfattningen att det i många 

fall är svårt att förmå en åklagare att åtala mindre omfattande immaterialrättsintrång, som 

saknar inslag av piratkopiering […].
89

 Min undersökning syftar till att belysa och 

exemplifiera det som inte avser fildelning. I nämnda proposition som föregick 1982-års 

straffskärpning understryks att det i affärsverksamhet med försäljning av fonogram […] 

finns anledning att ställa krav på en tämligen hög grad av aktsamhet.
90

 Det kan nämnas 

att Högsta domstolen i civilrättsligt mål, det s.k. ”Tunikamålet” (NJA 1995 s. 164) – när 

det gällde skadestånd – gjorde viktiga uttalanden om det aktsamhetskrav som bör gälla 

för dem som yrkesmässigt handlar med upphovsrättsligt skyddade alster.
91

 HD anförde i 

sina domskäl bl.a. att  

om handlaren kränker någons upphovsrätt genom att sälja plagg, som han bort 

få kännedom om, får detta anses vara oaktsamt. I avgörandet slås även fast att det 

får anses föreligga en undersökningsplikt […]. Denna plikt bör då anpassas till 

bl. a varuslag, leverantör och risken för intrång i upphovsrätt. Vid inköp från en 

etablerad och välkänd tillverkare får undersökningsplikten sägas vara ytterst 

uttunnad. Detsamma är regelmässigt fallet vid direkt köp från en designer eller 

annat slag av upphovsman. Kraven på undersökning bör sättas högre, om inköp 

sker från tillverkare som kan misstänkas inte vara främmande för 

efterbildningsverksamhet och hos vilka inte heller något egentligt nyskapande 

förekommer.
92

  

HD utdömde skadestånd till upphovsmannens fördel.  

Aktsamhetskravet är således avhängigt av en mängd faktorer. Noteras bör att rättsfallet 

gällde civilrättsligt skadestånd där endast oaktsamhet krävs. Trots att jag därmed gått 

utanför avgränsningarna är det min uppfattning att avgörandet ger en viktig fingervisning 

kring aktsamhetskravet och bidrar till att ge svar på frågeställningarna, främst nr 1 och 4. 
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3.4.3 Påföljd och skadestånd  

En upphovsrättslig straffskala kan rimligen inte upprättas enligt gängse påföljdshandbok, 

som domstolarna använder för flertalet andra brott. Ovan redovisas att intrång straffas 

och ger sanktioner av olika slag, främst förbud, straff och skadestånd. Straffmaximum 

höjdes 1982 till böter eller fängelse i högst två år om intrånget har begåtts uppsåtligen 

eller av grov oaktsamhet. I förarbetena framgår att en kategoriindelning, i grova brott och 

andra, varken är nödvändigt eller lämpligt. Och att längden av ett fängelsestraff beror på 

brottets karaktär och omständigheterna i samband med det.
93

 

 Piratkopiering av videofilmer - fråga om påföljdsbestämning 

RH 1996:158 gällde försålda piratkopior av ca 400 videofilmer, åtalat som brott mot 

upphovsrättslagen. Rättsfallet behandlar främst fråga om böter eller fängelse som påföljd. 

Trots att det rörde sig om återfall i brott dömde Tingsrätten Vladimir Z till 150 dagsböter á 

30 kr. Svea Hovrätt ändrade emellertid på tingsrättsdomen och bestämde påföljden till 2 

månaders fängelse med bl.a. följande motivering. Ett skäl för den skärpning av straffskalan 

som infördes 1982 (prop. 1981/82:152) är att medge mera kraftfulla ingripanden mot 

piratkopiering i kommersiell skala. En piratkopiering kan, enligt förarbetena ovan, vara att 

jämställa med stöld. Vladimirs verksamhet har, som beskrivs i domen, haft en klar 

kommersiell riktning och skett i organiserade former. På grund av detta fann Svea hovrätt att 

straffet måste bestämmas till fängelse. 

Domen i Svea hovrätt förtydligar gärningsmannens ansvar efter återfall i brott, och 

bestämmer påföljden till två månaders fängelse med hänvisningen till 

straffskärpningen 1982 samt kommersiell brottslighet i organiserade former. 

 

Den som drabbas av ett upphovsrättintrång har rätt till skäligt vederlag, eller skälig 

ersättning, för detta. 54 § URL behandlar skadestånd. Genom vad som föreskrivs i 57 § 

är bestämmelsen tillämplig även vid intrång i de närstående rättigheterna.
94

  

 Jag sammanfattar ersättningen i tre delar: 

* Ersättning och skäligt vederlag ska utgå för utnyttjandet av verk (eller närstående 

prestation) enligt normala principer, där utnyttjande faktiskt har ägt rum, oavsett avsikt.  

* Ersättning kan utgå för den ekonomiska förlust upphovsmannen lider p.g.a. intrånget. 

Det kan vara fråga om minskad försäljning av originalexemplaren, skada för 
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upphovsmannens egen marknadsföring etc. För att denna ersättning ska utgå krävs 

uppsåt eller oaktsamhet vid utnyttjandet.  

* Av 54 § 3 st. följer att olovligt utnyttjande inte behöver leda till enbart ett rent 

ekonomiskt lidande. Upphovsmannen kan också känna sig kränkt eller känna att hans 

personliga anseende har skadats. Det kan berättiga till ett ideellt skadestånd under 

förutsättning att uppsåt eller oaktsamhet förelåg hos nyttjaren.  

Piratkopiering av dataspel/-program mycket stor omfattning - fråga om påföljd och 

skadestånd 

Exempel på högt skadestånd ges emellertid i hovrättsdomen RH 2002:69 där en man 

dömdes för upphovsrättsintrång efter att i mycket stor skala kopierat och spridit dator- 

och Tv-spel. Mannen dömdes i Tingsrätten även för andra brott som stöld och rattfylleri 

varför Svea Hovrätt dömde en gemensam påföljd till åtta månaders fängelse. I 

skadeståndsdelen fastställdes underrättens dom om 2 Mkr för skäligt vederlag för 

utnyttjandet och 1 Mkr i ett allmänt skadestånd. 

 

3.5 Kommentar  

Förutsättningarna för allmänt åtal ger skäl till strategiska avvägningar för 

upphovsmannen vid intrång i eget verk. Det finns ett flertal anledningar till att 

straffrättsliga sanktioner inte alltid är effektiva.
95

 Upphovsrättens primära rättsregler är 

förhållandevis entydiga och intrång anses allvarligt vilket framgår av många lagändringar 

genom åren. Detta till trots så krävs stark bevisning för att aktualisera de jämförelsevis 

svaga straff och påföljder som kan bli följd av intrång och överträdelser. För att 

understryka det angelägna behovet av fungerande straffrättsliga sanktioner vill jag 

framhålla legalitetsprincipen och begreppet kriminalisering som markerar mot 

uppfattningen att upphovsrättslagstiftningen ger ett för stort skydd till upphovsmän. 
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4 Praxis 

 

4.1 Tillämpning och bedömning i rättskedjan  

Rättsfallsanalys och redovisning av praxis följer här nedan. Med tanke på uppsatsens 

avgränsning finns inte särskilt många avgöranden för urvalet, särskilt inte 

musikrelaterade mål som inte gäller fildelning. Musikverk som sådana har inte prövats i 

någon större omfattning. Viss tradition av inspiration mellan musikverk kan förekomma 

utan att det bedöms som intrång.
96

 Utvalda och redovisade fall får anses viktiga som 

exempel eller som rättskällor även utan att hållas helt inom avgränsningarnas ram. Jag 

har gått igenom alla avgöranden och för undersökningen viktigare rättsfall har vävts in i 

kapitel 3 under respektive avsnitt. Nedan en kortare analys av andra viktiga och kända 

rättsfall trots att vissa inte överensstämmer med undersökningens syfte och 

avgränsningar. 

 

4.2 Danstillstånd  

Fråga om gärningsmans ansvar för intrång 

NJA 1973 s 699 gällde danstillställningar, där man utan tillstånd hade spelat skyddad 

musik. Fråga gällde vem som kunde göras straffrättsligt ansvarig för intrång. STIM 

angav till åtal och en person erkände och dömdes för intrång till böter. Det som gör saken 

mindre intressant för min undersökning är att händelserna inträffade 1970, och alltså före 

1982-års lagändring med straffskärpningar som omfattar fängelse. Emellertid hade 

sannolikt inte fängelse kommit i fråga som påföljd. 

 

4.3 Bootleg  

Fråga om skadestånd vid uppsåtligt intrång 

NJA 1984 s 34 Bootleg, är ett äldre fall från slutet av 1970-talet där två personer 

uppsåtligen genom import begått upphovsrättintrång i musikaliska verk och tillhörande 

texter. Bootleg användes främst för vinylskivor och piratkopiering, men även andra 

engelska termer förekommer såsom piracy eller counterfeit, vilket betyder förfalskning.
97
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Bootleg-skivan kunde ibland uppbringa ett högre pris än originalutgivningen om 

samlarvärde uppstod. Cirka 4 000 stycken s.k. kallade bootlegskivor hade utan tillstånd 

eller licens inspelats och utgivits olovligen, av vilka 1 865 st. hade sålts i egen butik för 

totalt cirka 67 000 kr. NCB hade talerätt och yrkade på ett solidariskt ekonomiskt 

skadestånd med 9 600 kr och ett allmänt skadestånd på 25 000 kr. Hovrätten dömde till 

ansvar likt tingsrätten, men sänkte det allmänna skadeståndet från 15 000 till 1000 kr. 

HD anförde att försäljning av olovligen tillverkade skivor medförde störningar och gav 

negativa verkningar på rättighetshavares försäljning av lagliga skivor. Även 

konsekvensen att försäljning av andra verk från samma upphovsmän framfördes i HD’s 

domskäl som även fann att upphovsmännen tillfogats ideell skada genom förfarandet.  

HD utvecklade begreppet annan förlust som återfinns i förarbetena till 54 § 1 st. URL.  

Det framgår att uttrycket annan förlust mer än uteblivet vederlag åsyftar 

ekonomiska biverkningar av utnyttjandet, t ex nedgång i försäljning av lagligen 

tillkomna upplagor, uteblivna beställningar och förlorad möjlighet att placera 

verket på ett särskilt vinstgivande sätt (SOU 1956:25 s 429 f och prop. 1960:1 s 

290 f och 294). Vad som sägs om lidande eller annat förfång avser enligt dessa 

förarbeten upphovsmannens eller hans rättsinnehavares obehag och olägenheter. 

Bevisning om skadans storlek saknades varför HD fastställde tingsrättens dom om ett 

allmänt solidariskt skadestånd om 15 000 kr.    

Det civilrättsliga avgörandet klargör gärningsmannens ansvar för intrång samt 

motiverar subjektiva rekvisit såsom rättighetshavens ekonomiska förlust genom 

negativa verkningar på dennes försäljning varför skadestånd utdömdes.  

 

4.3 30-sekunders demonstration  

Fråga om ansvar för intrång 

NJA 1986 s 702 gällde TV- och radioapparater mm som demonstrerades för kunder i en 

radioaffär i Uppsala. Musik spelades under korta stunder, 30 sekunder upp till en minut. I 

denna civilrättsliga process yrkade STIM ersättning utifrån talerätt genom 

utföranderättigheter. Förfarandet har ansetts innebära intrång i upphovsmännens rätt att 

göra verken tillgängliga för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Efter oaktsamt 

handlande ålades gärningsmannen att utge skäligt vederlag för det intrång i 

upphovsrätten som ägt rum i bolagets verksamhet.  
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HD anför i domskälen att upphovsmännens rätt att förfoga över sina verk utgör 

en så att säga fullständig och heltäckande rätt varifrån vissa i lag särskilt 

angivna undantag har gjorts i syfte att tillgodose samhälleliga intressen. Och 

motiverar vidare att med denna uppbyggnad av lagen finns endast ett synnerligen 

begränsat utrymme för domstolarna att i lagen intolka andra begränsningar av 

upphovsmännens rätt än dem som är angivna i lagen. Det synes vara nära nog 

uteslutet att uppställa sådana begränsningar i syfte att tillgodose andra intressen 

än samhällets, såsom kommersiella intressen. 

Avgörandet är inte straffrätt men understryker ensamrättens betydelse, även som i 

det här fallet genom överlåtelse. 

 

4.4 RH 1995:128  

Fråga om påföljdsbestämning 

Målet gällde brott mot upphovsrättslagen avseende brukskonst (jackor). Åtalet gällde 

fråga om verkshöjd, skyddets omfattning m.m. Frågan som är intressant för denna 

uppsats är om intrång skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 

Kortfattat gällde detta intrång i företaget KRISS AB’s upphovsrätt genom att låta 

tillverka i vart fall 36 exemplar av en jacka som ligger inom skyddsområdet för KRISS.  

Sammanfattningsvis fann Hovrätten att den oaktsamhet som kan läggas den ansvarige till 

last inte kan betraktas som grov. Åtalet ogillades. 

 

4.5 NJA 1998 s 838  

Skälet till att jag tar upp detta rättsfall för analys är att det berör den för uppsatsen 

centrala 59 § URL, där följande noteras ur HD’s domskäl. 

När det gäller åtalet kan noteras att angivelse från upphovsmannen eller hans 

rättsinnehavare inte längre är en nödvändig förutsättning för allmänt åtal (59 § 

upphovsrättslagen i dess lydelse från och med d 1 juli 1982). 

 

Ett långt, komplicerat och en smula udda mål som också berör rättighetsfrågor i 

Tyskland, där beslutats om konfiskering av Adolf Hitlers kvarlåtenskap, bl. a 

upphovsrätten till hans bok Mein Kampf, vilken senare överläts till Fristaten Bayern. 

Sedan ett svenskt förlag 1992 gett ut boken förs talan mot förläggaren angående intrång i 
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den upphovsrätt som Bayern sålunda ska ha förvärvat. Det tyska konfiskationsbeslutet 

har inte tillerkänts verkan beträffande upphovsrätten i Sverige till boken. Fastän det inte 

anses klarlagt i målet att Bayern innehar upphovsrätten i Sverige till boken har ansvar för 

upphovsrättsintrång utdömts. 

Ett omfattande avgörande av visst, men begränsat, intresse för min undersökning. 

För att ett åtal enligt 53 § upphovsrättslagen ska kunna bifallas är det inte en 

nödvändig förutsättning att det är klarlagt vem som innehar upphovsrätten. Det 

får anses tillräckligt att det i gärningsbeskrivningen anges att någon har kränkt 

en annans upphovsrätt utan att det finns uppgift om vem denne andre är.  

HD klargjorde ansvar och fastställde hovrättens dom; inträngaren förbjöds enligt 53a § 1 

st. URL, vid vite om 1 Mkr, att fortsätta utgivningen av Adolf Hitlers verk Mein Kampf. 

 

4.6 Drängarna/Regattafallet  

Frågor gällde den ideella rätten, om en melodi var skyddad och om intrång 

I NJA 2002 s 178, hade musikgruppen Drängarna att försvara musikstycke Om du vill bli 

min fru i ett uppmärksammat mål beträffande upphovsrättsliga intrång på 

populärmusikens område. EMI Music publishing förde talan för den 20 år äldre Tala om 

vart du skall resa av musikgruppen Landslaget. Hela saken hängde på hur pass lik 

Drängarnas låt var jämfört med Landslagets. Den rättsliga frågan handlade om intrång, 

men även verkshöjd som inte ingår i denna uppsats. Intrångsfrågan krävde bevisning om 

likheten och detaljerade musikaliska jämförelser. 

Tingsrätten lämnade yrkandet utan åtgärd, medan Svea Hovrätt ändrade domen. HD 

ansåg melodin vara en efterbildning och fastställde Hovrättens dom. Omfattande 

domskäl, här kort sammanfattat;  

Vid en så påfallande likhet som den som konstaterats föreligga mellan de båda 

melodierna, måste det ställas höga krav på den bevisning som skall styrka fråga 

om ett oberoende dubbelskapande. 

Avgörandet gäller en civilrättslig process men har tagits med här då det fick stort 

genomslag för att motverka musikaliska efterbildningar. Talerätt tillkom 

musikförlaget genom en överlåtelse 1973. 
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5 Brottsbekämpning 
 

 

5.1 Rättsvårdande myndigheters organisation och verksamhet  

Rättsväsendet består av en kedja av samverkande myndigheter. Dessa har olika uppgifter 

men är samtidigt i varierande grad ömsesidigt beroende av varandra för att kunna 

fullgöra sina uppgifter. Effektivitet i rättskedjan är självklart önskvärt, men inte enkelt att 

mäta. För denna uppsats har jag undersökt hur vissa myndigheter som ingår i rättskedjan 

arbetar med upphovsrättsliga brott, dels med avseende på tillämpning av gällande rätt och 

dels med avseende på samverkan och effektivitet för att ta hand om och beivra intrång. Levin 

beskriver en tendens att åtskilliga upphovsrättsliga tvister avslutas genom förlikning eller 

avgörs genom skiljedom. Även om detta är positivt för samhällsekonomin så är det negativt 

för rättsbildningen. Det är även väldigt negativt om detta har sin grund i bristande förtroende 

för domstolarna.98 I min analys hoppas jag belysa att effektiviteten hos polis och åklagare 

ökat under senare år för här aktuell brottslighet. 

Detta kapitel behövs för att ge ytterligare material till analysen. Den teoretiska 

beskrivningen och motiveringen vinner stöd i den s.k. triaden som beskriver att ämnet är 

överordnat materialet som i sin tur är överordnat metod.
99

 Primärt handlar 

undersökningen om gällande rätt, sanktioner, straffansvar och påföljder där också 

rättighetshavarperspektivet betonas. Mot denna bakgrund tas stöd för analys och 

ståndpunkter inför kommande slutsatser, även empiriskt material i form av interna 

promemorior och statistik som beställts för att knyta an till uppsatsämnet och gällande 

rätt. Dessutom intervjuas två nyckelpersoner inom polismyndigheten respektive 

åklagarmyndigheten. För att beskriva förändringar och arbetssätt beskrivs förhållanden 

före 2010, men framför allt efter 2010 då förhoppningsvis en mer ändamålsenlig 

organisation kan anses ha tagit form.  

 

5.1.1 Behov av samordning och specialisering  

Ett regeringsuppdrag gavs 2005 till de tre myndigheterna Åklagarmyndigheten, 

Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Rikspolisstyrelsen.
100

 Uppdraget bestod i att dels 
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beskriva hur verksamheten då fungerade och dels föreslå åtgärder i syfte att utveckla och 

effektivisera brottsbekämpningen […]. Åklagarmyndigheten sammanfattade i 

promemorian Översyn av den brottsbekämpande verksamheten på immaterialrättens 

område.
101

 Promemorian gav en negativ bild om dels att antalet ärenden, som hamnade 

hos polis och åklagare, var få till antalet och dels att myndigheterna var begränsade i 

resurser och kompetens för alltmer specialiserad brottslighet. Översynen visade att 

antalet upphovsrättsbrott ökade med hjälp av internet. Fler iakttagelser ur denna 

promemoria är att det saknades nationell överenskommelse mellan Åklagarmyndigheten 

och Rikspolisstyrelsen gällande fördelning av förundersökningsledning. Det gavs också 

en mörk bild över sakkunskapen hos åklagarkamrarna som uttalade; ”ärendena av denna 

typ är få”, ”då åklagarna har liten erfarenhet av ärendena krävs mycket tid för inläsning 

[…] startsträckan blir alltför lång”.
102

 EBM uttryckte liknande brister; ”Erfarenheten av 

brott mot dessa regler saknas nästan helt”. Synpunkter inhämtades också externt och IFPI 

uttryckte ”att polis och åklagare inte har tillräckliga resurser för att beivra 

upphovsrättsintrång borde inte accepteras. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i 

Malmö lämnade en delrapport i juni 2006 utifrån ett kompletterande regeringsbeslut, där 

särskilt påtalades behov av effektivisering av åtgärder mot immaterialrättsintrång som 

utförts med användning av internet.
103

 Ur rapporten framgår att rättighetshavarna visar 

ett stort engagemang och att målsägandens bidrag till utredningarna ofta är en 

förutsättning för att brotten ska kunna utredas.
104

 Resonemang fördes om antal åklagare 

och geografisk placering samt att dåvarande polismyndigheter i Stockholms, Västra 

Götalands och Skåne län skulle få i uppdrag att tillsätta utredningsgrupper med särskild 

kompetens för att utreda aktuell brottstyp. 

 

5.1.2 En effektivare brottsbekämpning  

I detta avsnitt beskrivs bakgrund och nödvändiga förändringar som företagits kring hur 

främst åklagare och polis arbetat med immaterialrättsliga brott sedan 2010. 

Regeringsuppdraget som beskrivs ovan resulterade i förslag till omfattande förändringar 

för hur både polis och åklagare skulle arbeta sedan dess. Riksåklagaren (RÅ) redovisade 

uppdraget efter en rapport från Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Malmö i 

januari 2007. I rapporten ges en analys av strukturen på ärendetypen och omfattningen av 

                                                 
101 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, Dnr Åm-A 2005/1121, 2005-08-30, s. 1. 
102 Åklagarmyndigheten, 2005-08-30, s. 3. 
103 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, Dnr Åm-A 2006-06-15, s. 1. 
104 Åklagarmyndigheten, 2006-06-15, s. 2. 
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ärendemängden. Det konstateras att statistiskt underlag är magert, främst p.g.a. avsaknad 

av särskilda brottskoder.
105

 Angiven statistik berör antalet lagföringar inom hela 

immaterialrättsområdet för åren 2002-2005, med utfallet 52 mål som gått till åtal för 

upphovsrätt. Dessa fördelades på två åtalsunderlåtelser, nio strafförelägganden och 41 

domar. Därutöver innehöll rapporten anmälningsstatistik för januari till oktober 2016. 

Sammanfattningsvis föreslogs RÅ att två specialiserade åklagare skulle utses att hantera 

samtliga anmälningar om brott mot immaterialrätten. Min tolkning av dessa rapporter är 

att Åklagarmyndigheten återger en bild av hur insikten infann sig inom myndigheterna, 

om behovet av specialisering för att nå en effektivare bekämpning av denna brottslighet. 

Såväl brottens komplexitet som omfattningen av ärendemängden skulle komma att öka 

markant. Det skulle visa sig, att resurserna behövde ökas kraftigt utöver de två åklagare 

som enligt rapporten ovan skulle klara mängden anmälningar och mål. Internationella 

Åklagarkammaren i Stockholm är ensam specialistkammare och har idag fyra 

åklagartjänster, varav en är vakant. Målet sattes till att öka mängden utredningar och 

väcka åtal i större utsträckning. 

 

5.1.3 Polisens handläggning av ärenden och ny organisation  

Rikspolisstyrelsen vidtog motsvarande undersökning som åklagarmyndigheten. Läsaren 

bör ha i minnet att vid denna tid var polisen fortfarande indelad i länspolisområden som 

var egna myndigheter. Polismyndigheten i Stockholm fick i uppdrag att inrätta och 

bemanna en funktion som nationell samordnare, vilken kom på plats 2010. 

Rikspolisstyrelsen fick ett direktiv, 2012-04-18, om en inspektion att granska 

polismyndigheternas handläggning av immaterialrättsliga brott.
106

 Inspektionsrapporten 

anger att enligt statistiken anmäls förhållandevis få brott, men antalet anmälda och 

uppklarade brott ökade 2012. Utan brottskoder fram till 2010 hamnade all statistik i en 

samlingskod för brott inom specialstraffrätten s.k. mängdbrott. Representanter för 

rättighetshavare intervjuades, vilka beskrev, att den förväntade ärendemängden skulle 

komma att öka i takt med att resurserna och kapaciteten ökades. Representanterna menar 

att rättighetshavare anmäler så mycket som polis och åklagare mäktar med att hantera. 

Efter ovan beskrivna granskning gjordes inom polisen en motsvarande 

organisationsförändring som inom åklagarväsendet. I korthet bestod den av följande: 

Nationella samordnaren sedan 2010, en civilanställd polis med en IT-forensisk bakgrund, 

                                                 
105 Särskilda brottskoder började användas först i juli 2010 www.bra.se  
106 Rikspolisstyrelsen, Direktiv Dnr VLK-128-887/12, bilaga till tillsynsrapport 2013:2.  

http://www.bra.se/
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hade uttalat behov av en polisiär förundersökningsledare. Genom riksdagens beslut i 

december 2012 om en ny polisorganisation som en sammanhållen myndighet kunde en 

ny utredningssektion bildas inom det som kallas NOA, Nationella Operativa 

Avdelningen. Härifrån sker numera all utredning av immaterialrättsliga brott. 

 

5.2 Egen undersökning av nuläge  

Här följer redovisning av ett empiriskt material som inhämtats särskilt och bearbetats för 

att knyta an till uppsatsämnet. Utifrån min bedömning har ett eget empiriskt material 

varit nödvändigt, inte minst då det saknas vägledande praxis för hur § 59 URL tillämpas 

av åklagare och domstolar. Först sökte jag kunskap om lämpligheten i att tillfoga 

material från intervjuer till en uppsats som denna. Det finns flera goda skäl och jag fann 

stöd för min uppfattning, men även betydelsefull varnande förmaning. Behov finns att i 

just detta kapitel tillfoga intervjuer och svar för att vidimera analys och senare slutsatser 

kring brottsbekämpning och hur de här aktuella lagreglerna tillämpas av de rättsvårdande 

myndigheterna. Helt enkelt berörda aktörers syn på rättsreglerna.
107

 Jag har därför 

utformat ett antal frågor som knyter an till gällande rätt och uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Jag sökte två specialister och nyckelpersoner inom den 

brottsbekämpande verksamheten för denna brottslighet. Deras positioner och betydelse 

för effektiva förundersökningar och åtalsprövningsprocesser gör båda synnerligen 

självklara att intervjua för att besvara frågeställningarna. Den ene är Kammaråklagare 

Henrik Rasmusson vid Internationella Åklagarkammaren (IÅK) i Stockholm, en mycket 

erfaren åklagaren inom immaterialrätt. Den andre nyckelpersonen som tillfrågats är 

polismyndighetens nationella samordnare Paul Pintér vid utredningssektionen inom 

Nationella Operativa Avdelningen (NOA) i Stockholm. Frågorna har utformats för att ge 

utökat material, dels vad gäller arbetssätt och effektivitet efter organisationsförändringar 

i rättsvårdande myndigheters organisering av personal och utredningsarbete, dels rörande 

tillämpningen av 59 § URL.  Statistik har samlats in som rör ärendemängder och 

måltyper för båda brottskoderna, men materialet har bearbetats och analyserats främst 

vad gäller brottskod 5102 – upphovsrättsbrott, som inte avser fildelning. 

 

                                                 
107 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap (del II), 1995-96 Nr 4 Juridisk Tidskrift. 
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5.2.1 Aktuell statistik  

Sedan juli 2010 gäller ny klassificering hos Brå för hur brott ska kodas, med nya koder 

för immaterialrätt och upphovsrätt, varav två för upphovsrätt. 5101 avser brott mot 

upphovsrättslagen genom fildelning och 5102 används för brott mott upphovsrättslagen – 

ej genom fildelning. Kod 5102 är i fokus för min undersökning. 

 

Frågor/svar vid intervju med polisens nationella samordnare Paul Pintér vid NOA.
108

 

Fråga: Jag har erhållit statistik från RÅ gällande inkomna och beslutade 

brottsmisstankar (BM) avseende brottskod 5102 för åren 2010-2015. Finns det 

jämförelsestatistik hos Polisen för åren före 2010?  

Svar: Nej tyvärr, eftersom det inte fanns någon grupp som hade hand om dessa ärenden 

och inga brottskoder (dessa kom först 2010). 

  

Fråga: Om statistik saknas, går det på annat sätt att jämföra effektiviteten och 

antalet mål idag jämfört med före specialiseringen inom NOA? 

Svar: Nej det gör det inte, men det man kan säga är att innan 2010 så behandlas 

immaterialrättsliga brott som vanliga mängdbrott. 

 

Statistik Brå, fig. 2 

      Anmälda brott år 2010 – 2015.
109

 

      Avseende brottskod 5101 och 5102 År År År År År År 

Brottsförebyggande rådet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

antal antal antal antal antal antal 

       5101 - brott mot upphovsrätten genom fildelning 19 41 40 37 27 34 

5102 - brott mot upphovsrätten ej genom fildelning 55 93 115 80 98 79 

        

  

                                                 
108 Pintér, Paul, intervjusvar, E-brev, 2017-01-02. 
109 www.bra.se  
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Statistik Riksåklagaren, fig. 3 

Inkomna respektive beslutade brottsmisstankar år 2013-2015,  

avseende brottskod 5102 - Brott mot upphovsrätten ej genom fildelning.  

(statistiken inhämtad i december 2016).
110

 

Inkomna 

brottsmisstankar  

       Period Antal 

       2013 45 

       2014 52 

       2015 87 

       Summa: 184 

                

Beslutade brottsmisstankar  

      

Period 

Brottsmiss-

tanken 

avslutas 
FU-ledning 

överlämnas 

FU 

inleds ej 

FU läggs 

ned Strafföreläggande Åtal 

Åtal 

väcks ej Totalt 

2013 2 2 2 31 - 21 - 58 

2014 1 2 4 33 2 19 2 63 

2015 16 2 3 26 3 23 - 73 

         Summa: 19 6 9 90 5 63 2 194 

         

Den statistik som inhämtats från Brå framgår av fig. 2 och redovisar den för uppsatsen 

aktuella brottskoden 5102 separat. Statistiken från Riksåklagaren (RÅ) i fig 3 är däremot 

sammanslagen.  

 I syfte att finna skillnader i ärendemängder och måhända åklagarnas prioriteringar har 

statistik inhämtats från RÅ också vad gäller tidigare år 2010-2012. Jag erhöll information 

om varje mål/ärendenummer för respektive brottskod. En analys av detta ger:
111

 

Totalt inkomna brottsmisstankar under tre år, 2010-2012: 218 st. 

- 96 st. gäller 5101 (Brott mot upphovsrätten genom fildelning) 

- 126 st. gäller 5102 (Brott mot upphovsrätten, ej genom fildelning). 

Detta ledde till olika beslut hos åklagaren, värt att peka på är dessa för brottskod 5102. 

- Förundersökning nedlagd i 34 av 45 ärenden, ca 76 %. 

- (motsvarande för kod 5101, fildelning, är 19 nedlagda av 37 ärenden), ca 51 %.  

- Åtal för 3 av de 45 ärenden, ca 7 %. 

- (motsvarande för brottskod 5101, fildelning, är 14 av 37 ärenden), ca 38 %. 

 

                                                 
110 Åklagarmyndighetens statistik, Inkomna respektive beslutade brottsmisstankar 2013-2015, erhållen 2016-12-19. 
111

 med reservation för att samma mål kan bestå av flera ärendenummer 
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5.2.2 Angivelsebrott eller påkallat ur allmän synpunkt  

I detta avsnitt beskrivs resultatet av min undersökning beträffande hur polis och åklagare 

tillämpar 59 § URL utifrån åtalsprövningsregeln. 

Frågor/svar vid intervju med polisens nationella samordnare Paul Pintér vid NOA.
112

 

Fråga: Känner du till något mål där åtal väckts utan att det inte anges till åtal av 

någon målsägare, men då åtal anses påkallat från allmän synpunkt enligt 59 § 

URL? 

Svar: Nej jag känner inte till något sådant ärende, de ärenden vi har haft har alltid haft 

en målsägarangivelse bakom anmälan. 

Fråga: Händer det att anmälan görs av annan än målsägare/rättighetshavare? 

Svar: Det händer att det kommer in anmälningar som inte initierats av en 

rättighetshavare/målsägare men vi ser till att ha dessa bakom anmälan innan man vidtar 

åtgärder. 

 

Frågor/svar vid intervju med Kammaråklagare Henrik Rasmusson vid IÅK.
113

  

Fråga: När ska åtal väckas av åklagare, om det inte anges till åtal av någon 

målsägande, men då åtal anses påkallat från allmän synpunkt enligt 59 § URL? 

Svar: Det finns inga särskilda riktlinjer om detta på upphovsrättsområdet. Generellt 

gäller att åtal kan vara påkallat från allmän synpunkt om det finns ett klart 

samhällsintresse av att brottet beivras eller när det finns starka skäl med hänsyn till 

målsäganden. Ett klart samhällsintresse kan föreligga om en brottstyp tar sig särskilt 

grova uttryck eller får en stor utbredning i samhället. Åtal ska dock bara väckas i 

undantagsfall så omständigheterna i det enskilda fallet måste skilja sig från vad som 

normalt gäller för brottstypen för att motivera åtal. Starka skäl med hänsyn till 

målsäganden kan vara när en enskild drabbas mycket hårt av brottet objektivt sett. 

 

Analys: I några avseenden överraskande svar, men framför allt viktig information om en 

av nyckelfrågorna i uppsatsen. Polisens nationella samordnare känner inte till något mål 

där åtal utfärdats med stöd av 59 §. Åklagaren har inga särskilda riktlinjer för när åtal 

kan vara påkallat från allmän synpunkt enligt 59 §. Han hänvisar till följande, att  

                                                 
112 Pintér, Paul, intervjusvar, E-brev, 2017-01-02. 
113

 Rasmusson, Henrik, kammaråklagare intervjusvar, E-brev, 2017-01-03. 
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- stort samhällsintresse krävs vilket kan föreligga om en brottstyp tar sig särskilt 

grova uttryck eller får en stor utbredning i samhället. Men även då ska åtal bara 

väckas i undantagsfall. 

- Starka skäl kan föreligga om en enskild drabbas mycket hårt av brottet objektivt 

sett. 

Fråga: Om åklagaren aldrig åtalat med hänvisning till 59 §, vad beror det på? 

Svar: Anledningen är att inga sådana brott som har kommit till myndigheternas 

kännedom har bedömts vara sådana att åtal är påkallat. Eftersom upphovsrättsintrång 

som huvudregel kräver angivelse bedrivs ingen aktiv spaning på området. Det är därför 

normalt bara de brott som anmäls som kommer till myndigheternas kännedom. 

 

Analys: Lagstiftaren angav skäl i förarbeten för lagändringen av 59 §, vilken ger stöd för 

en åklagare att väcka åtal utan angivelse från målsäganden, under förutsättning att 

rekvisiten i övrigt är uppfyllda.  

 

5.3 Kommentar  

För flera av de jämförda åren kan, med brottsstatistik utläsas en övervikt för 

fildelningsbrott eller annan internetrelaterad brottslighet. Jag menar att det också går att 

se en ökad ärendemängd från låga nivåer 2002-2005 då totalt endast 41 st. brott gick till 

åtal under fyra år. Det kan skönjas en generellt sett högre effektivitet, inte minst genom 

att antalet åklagare ökat från två till numera fyra tjänster, vara en vakant. Däremot kan 

jag inte utläsa att effektiviteten ökat för brottskod 5102 som detta arbete omfattar, varför 

jag ser ett behov av större fokus och bättre förståelse för de mindre brott som inte gäller 

internetrelaterad eller organiserad brottslighet. 

 

Vid uppföljande samtal med åklagaren och polisens nationella samordnare, mot 

bakgrund av analyserad statistik, har det framkommit fler behov att effektivisera för att 

kunna följa upp olika typer av brott. Att endast använda två brottskoder för upphovsrätt, 

5101 och 5102, räcker inte och polisen har framfört önskemål att få flera för att inte allt 

ska kategoriseras fildelning eller inte fildelning. Ett antagande från min sida är att de 

många fildelningsärenden på 00-talet påverkade. 
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6 Analys och diskussion 
 

Inom ramen för syftet och för att besvara frågeställningarna följer här min egen analys av 

vad rättskällorna medger och hur tillämpning och brottsbekämpning fungerar för den 

enskilda upphovsmannen. Analyskapitlet ges några underrubriker för att följas i sitt hela 

sammanhang eller i respektive delavsnitt. 

 

Intrång i upphovsmans rätt innebär att en inträngare vidtar åtgärder, inom området för 

upphovsmannens ensamrätt till de ekonomiska och ideella rättigheterna, utan att inhämta 

upphovsmannens tillstånd, eller åtgärder som går längre än vad som är tillåtet enligt de 

lagliga inskränkningarna i upphovsmannens rätt. Vid rättsfallsanalys respektive analys av 

åtalsprövning och brottsbekämpning kan märkas ett fokus mot högre belopp och större 

brottsliga förfaranden, inte sällan internetrelaterade eller knutna till organiserad 

brottslighet. Detta är bra och en viktig prioritering. Utifrån uppsatsens 

upphovsmannaperspektiv, inte minst för de kulturskapare utan stora förläggare eller 

skivbolag bakom sig, reflekterar jag över om nivån för åtal kommit för högt. Stöd i min 

reflektionsteori hämtar jag i ett av flera viktiga förarbeten till nuvarande URL där 

uppfattningen finns att straffansvar enligt 53 § skulle inträda ”även vid förfaranden, som 

sker av oaktsamhet”. 

 

6.1 Rättigheter och talerätt 

Upphovsmannens talerätt som målsägande beror på vilka rättigheter som omfattas för 

aktuell anmälan om intrång och om olika avtalssituationer gäller för verket. Har verket 

upplåtits eller överlåtits i hela eller delar av rättigheterna? Om detta skett exklusivt eller 

icke-exklusivt påverkar om upphovsmannen har kvar full talerätt eller om denna 

möjligen övergått till annan rättighetshavare. Mot bakgrund av upphovmannens rätt och i 

anslutning till det vill jag understryka, att analysen görs med denna utgångspunkt, att 

värna rättighetshavarens rättigheter. Detta ska ses i ljuset av syftet med 

upphovsrättslagstiftningen och den grundlagsskyddade principen att upphovsmannen 

ensam ska ha rätt att bestämma över förfoganden. 

 

Nordiska modellen med standardavtal för anslutning till STIM ger också NCB överlåtna 

ekonomiska rättigheter vad gäller inspelning- och exemplarframställning. Avtalet med 
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STIM syftar, enligt dem själva, till att utveckla musikskapandet. Om STIM avsett att 

minska upphovsmannens rätt genom detta standardavtal, borde avtalet förtydligas på den 

punkten. Som framgår i avsnitt 5.2.2 redovisar åklagaren att de har tillämpningsregler 

kring åtalsprövning som begränsar upphovsmannens talerätt vid intrång i eget verk. Jag 

har inte kunnat finna stöd i praxis för en sådan tolkning av talerätten, och inom doktrinen 

finns olika uppfattningar i frågan. Jag ansluter mig till vad AK anförde i förarbetet till 

1961-års lag och även andras uppfattningar, att upphovsmannen alltid ska ha talerätt för 

att ange intrång till åtal, såväl för att försvara ideella rättigheter som ekonomiska och 

närstående rättigheter. Det finns olika preskriptionstider inom immaterialrätten och min 

tolkning är att inom upphovsrätten, i de här aktuella sammanhangen, gäller allmän 

preskription om tio år.
114

 Inom doktrinen görs även gällande fem år, utifrån allmänna 

preskriptionstider. Om brottet är utsträckt i tiden gäller att preskriptionsfristen börjar löpa 

när upphovsbrottet upphörde.
115

  

 

6.2 Intrång och åtalsprövning 

De straffrättsliga åtgärderna leder sällan till optimala lösningar utifrån ett 

upphovsmannaperspektiv. På grund av det begränsade intresset [från upphovsmän] 

karakteriseras också det straffrättsliga området av ett, i jämförelse med de civilrättsliga 

åtgärderna, begränsat källmaterial.
116

 Är åtal påkallat från allmän synpunkt ska 

åklagaren, oaktat om upphovsman eller rättighetshavare anger brottet till åtal, inleda en 

förundersökning, med stöd av 59 § URL under förutsättning att övriga rekvisit är 

uppfyllda. Till bedömningen av de subjektiva rekvisiten vid en straffrättslig intrångstalan, 

måste åklagaren prestera bevisning som gör att det kan anses ställt utom rimligt tvivel, att 

intrångsgöraren medvetet har hållit sig okunnig om att dennes handlingar har utgjort 

intrång. Skillnaden mellan bedömd grov oaktsamhet och oaktsamhet kan bli skillnaden 

mellan åtal eller nedlagd förundersökning. 

 

Det är åklagaren som gör bedömningen huruvida åtal anses påkallat från allmän 

synpunkt eller inte. Vad som menas med "allmän synpunkt" avgörs från fall till fall 

beroende på omständigheterna vid brottet, straffets syfte och brottets art. Därutöver tar 
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 Bengtsson, Håkan & Lyxell, Rolf, a.a, s. 78. 
115 Stannow, Henrik, a.a, s. 140. 
116 Bengtsson, Håkan & Lyxell, Rolf, a.a, s. 23. 
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man hänsyn till sociala omständigheter, som målsägandens intressen.  Lagstiftaren angav 

skäl i förarbeten för lagändringen av 59 § URL. Enligt upphovsrättslagen kan en åklagare 

alltså, om övriga förutsättningar är uppfyllda, väcka åtal utan att någon angivelse finns 

från målsäganden.
117

 Detta förefaller som en renodlad lagregel, och inte som en 

utvecklad rättsregel, då tillämpning eller praxis inte gått att finna. Det förefaller som 

antingen en felaktig lagkonstruktion eller att skäl föreligger som jag inte lyckats finna, 

varför inga åtal väcks där målsägandens angivelse saknas. Väl fungerande sanktioner 

anses allmänt vara en viktig beståndsdel i upphovrättslagstiftningen.  

 I de intervjusvar jag erhållit är det intressant att § 59 URL, som ändrades 1982, inte 

tillämpas så som jag tolkar lagregeln beträffande möjligheten att åtala med stöd av 

formuleringen påkallat från allmän synpunkt. Kammaråklagarens svar, vilka är 

redovisade i avsnitt 5.2.2, anger att det inte finns särskilda riktlinjer för 59 § URL. Därtill 

återges bedömningskrav, omfattande samhällsintressen som tar sig särskilt stor 

utbredning eller en brottstyp som tar sig särskilt grova uttryck. Dessutom ska åtal bara 

väckas i undantagsfall, och hittills har kammaråklagare Rasmusson aldrig använt § 59 

URL för att väcka åtal. Min analys är att det är överraskande utifrån min tolkning av lag 

och förarbeten. Emellertid finns det skäl att anta att det är så åklagare ser på 59 § URL. 

Det märks inte minst i närmast obefintlig praxis för just 59 § URL.  

Om det förekommer oklarheter i 59 § URL, eller om lagtexten anses tvetydig menar jag 

att det finns förutsättningar för forskning eller översyn inom ramen för en statlig 

utredning. Sammanfattningsvis kan jag inte finna stöd för annat än att lagstiftaren ser 

allvarligt på intrång därav straffskärpning till max 2 år och innebörden i 59 § URL.  

 

6.3 Analys brottsbekämpning  

Straffbestämmelser finns inte enbart i brottsbalken utan även i den s.k. 

specialstraffrätten, som även omfattar upphovsrätten. Utredningen Vad bör straffas? har 

uppdraget att kartlägga det straffsanktionerade områdets utveckling för specialstraffrätten 

samt att analysera om det går att vara mer återhållsam med användningen av straffrätt på 

olika områden, främst inom specialstraffrätten.
118

 

I utredningen ges resonemang om hur immaterialrätten skulle kunna avkriminaliseras, då 

civilrätten används i stor utsträckning redan idag. Jag vill också framhålla följande citat 

                                                 
117 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, En kommentar, s.570. 
118 SOU 2013:38 Vad bör straffas?, s. 17.  
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från betänkandet. Betydelsen av en straffsanktion framstår däremot i de flesta fall som 

begränsad, i vart fall när det gäller intrång som begås av en juridisk person.
119

 

 

En tendens kan skönjas att domstolarna låter påföljdsbestämningen påverka 

skadeståndsbedömningen och vice versa, vilket innebär att de utdömda skadestånden kan 

bli lägre i en brottmålsprocess än om skadeståndskravet drivits på civilrättslig väg.
120

 

 

Inom ramen för min undersökning finner jag erfarenhetsåterföring om omorganisationen 

2010 hos internationella åklagarkammaren och införande av nationella samordnaren hos 

polisen. En viktig upplysning finns i tillsynsrapport 2013:2 om en samlad bedömning 

såsom den beskrivs från branschorganisationers representanter och rättighetshavare. 

Dessa anger att utredningsverksamheten har blivit effektivare sedan år 2010.    

                                                 
119 SOU 2013:38, s. 22. 
120 Se NJA 1984 s 34, Bootlegfallet 
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7 Sammanfattning och slutsatser 

 

 

7.1 Sammanfattade resultat  

Intrång i upphovsmans rätt uppstår då en inträngare vidtar åtgärder, inom området för 

upphovsmannens ensamrätt till de ekonomiska och ideella rättigheterna, utan att inhämta 

upphovsmannens tillstånd. 53 § URL omfattar åtgärder som innebär intrång. Det finns tre 

huvudfall för straffansvar och det fall som behandlats här gäller intrång i verksrättigheter 

såsom de anges i 1 och 2 kap. URL. 

 

I flera av rättsfallsanalyserna framkommer att intrång i stor skala med ekonomisk skada i 

stora belopp ofta ger fängelsestraff. I målet RH 1996:158 dömde Svea hovrätt med 

förtydligande av gärningsmannens ansvar med hänvisningen till straffskärpningen 1982 

samt kommersiell brottslighet i organiserade former. 

 

Frågan om talerätt har blivit allt viktigare under den tid jag arbetat med undersökningen. 

Utifrån det samlade källmaterialet, och därtill allt som jag läst översiktligt, så vågar jag 

påstå att det finns olika uppfattningar i frågan. Min uppfattning tar sin utgångspunkt i 

lagförarbetena till den nuvarande 1961-års lag. Upphovsmannen har alltid talerätt för 

intrång i sin ideella rätt. Upphovsmannens talerätt som målsägande, för att ange intrång i 

ekonomisk rätt till åtal, beror på om rättigheter som omfattas av intrångsanmälan 

upplåtits eller överlåtits i hela eller delar av rättigheterna samt om detta skett exklusivt 

eller icke-exklusivt. Om förvärvare erhållit ensamrätt genom en licensupplåtelse 

(exklusiv licens) kan den som fått upphovsrätten upplåten på sig även hindra andra från 

att utnyttja verket på det sätt som anges i avtalet och föra talan mot en inträngare. 

 

Är åtal påkallat från allmän synpunkt ska åklagaren, oaktat om upphovsman eller 

rättighetshavare anger brottet till åtal, inleda en förundersökning, med stöd av 59 § URL 

under förutsättning att övriga rekvisit är uppfyllda. Till bedömningen av de subjektiva 

rekvisiten vid en straffrättslig intrångstalan, måste åklagaren kunna prestera bevisning. 

I avsnitt 5.2.2 finns en intervju med specialiståklagare bl.a. beträffande bedömningen om 

åtal ska anses påkallat ur allmän synpunkt. Utan att min undersökning har ett 

komparativt syfte är det väsentligt att sammanfatta upphovsrättens särställning i 
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förhållande till de andra immaterialrätterna. Särställningen kan motiveras av den 

egentliga upphovsrättens syfte att värna ensamrätten samt skydda intellektuella 

prestationer, och inte i första hand ekonomiska prestationer. 

 

Det har visat sig att skadeståndsfrågan är väl så viktig vid sidan av polisanmälan för 

straffrättsliga åtgärder i syfte att beivra upphovsrättsliga intrång. Höjda skadestånd gör 

det mer obekvämt att fortsätta med intrångsverksamhet. Vid många olagliga gärningar 

måste intrångsåtal därför kombineras med andra åtal, ofta civilrättsliga, för att ge avsedd 

effekt i att beivra intrånget.  

 

Riksåklagaren rapporterade 2007, att det inom myndigheterna infann sig en insikt om att 

det krävs specialisering för att nå en effektivare bekämpning av denna brottslighet. 

För flera av de jämförda åren kan utläsas ur brottsstatistik, en övervikt för 

fildelningsbrott eller annan internetrelaterad brottslighet. Det går att se en ökad 

ärendemängd från låga nivåer 2002-2005 då endast 41 st. brott gick till åtal.  

 

7.2 Slutsatser  

Huvudbestämmelsen för straffrättsligt ansvar finns i 53 § URL och reglerar gärningar vid 

intrång i rättigheter som är reglerade i 1 och 2 kap. URL. Genom hänvisningar i 57 § 

URL görs straffbestämmelserna även tillämpliga för intrång i närstående rättigheter. 

Straffansvar kan inträffa för en fysisk person, en gärningsman för vidtagna åtgärder som 

de objektiva rekvisiten. Därtill krävs bevisning av subjektiva rekvisit och lägst grov 

oaktsamhet. Aktsamhetskravet är avhängigt av en mängd faktorer men HD gav en 

vägledning i det s.k. Tunikamålet som tillsammans med förarbetena till 1982-års 

straffskärpning understryker att det i affärsverksamhet med t.ex. försäljning av fonogram 

finns anledning att ställa krav på en tämligen hög grad av aktsamhet. 

Sammanfattningsvis krävs viss undersökningsskyldighet och omfattningen beror på 

situationen och förutsättningarna i övrigt. 

 

För att ange till åtal krävs talerätt, som ansluter till den andra frågeställningen. 

Upphovsmannen har alltid talerätt gällande den ideella rätten till sitt verk. Överlåtelser 

och licenser kan ge talerätt åt rättighetshavare som förvärvat exklusiva rättigheter. I de 

viktiga förarbetena till 1961-års lag uttalade Auktorrättskommittéen att talerätt får 
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avgöras enligt ”allmänna” straffrättsliga regler. Med stöd av bl.a. AK är min slutsats att 

en upphovsman alltid är målsägande, utöver den som förvärvat rättigheter i sådana 

förekommande fall. Som en viktig motivering är att intrånget kan påverka intressen som 

upphovsmannen förbinder med verket. Det förefaller orimligt att upphovsmannen inte 

skulle ha talerätt i det fall en förvärvare av exklusiva rättigheter avstår att ange intrång i 

ensamrätten till åtal. Jag har emellertid inte kunnat finns stöd för detta i rättsfall, inom 

ramen för undersökningen varför det får utgöra underlag för vidare undersökning. 

  

Fördelarna med straffsanktioner synes emellertid överskuggas av flertalet väsentliga 

brister. Svar på frågeställningen om vad som krävs för att åklagare ska anse åtal påkallat 

ur allmän synpunkt, och väcka åtal utan målsägandes angivelse, får ges utifrån min 

teorianknytning och analys utifrån empirin om brottsbekämpning. På grund av den 

hittills uteblivna tillämpningen av bestämmelsen i 59 § URL förefaller allmänpreventiv 

verkan låg. Som målsägande finns ingen rätt att föra straffrättslig talan mot 

intrångsgöraren. Systemets trovärdighet riskeras om rättighetshavare drar sig för att 

anmäla intrång då de ekonomiska riskerna är stora, och chansen till att vinna bifall små. 

 

Till följd av stränga åtalsprövningsregler, tillsammans med olika tolkningar av 

betydelsen av förarbetena till 59 § URL, förefaller förutsättningar saknas för en effektiv 

tillämpning för att åtala utan angivelse. Om åtalsplikten avtar pga. snedvridna 

bedömningar för 59 § URL, kan onormalt många situationer uppstå där åklagarens beslut 

blir att inte inleda förundersökning. Denna inställning hos rättsvårdande myndigheter 

synes i praktiken utgöra ett skäl till åtalsprövningsreglernas upplevda restriktivitet, vilket 

i sin tur får följden att straffbestämmelsen blir ineffektiv som sanktionsmedel. Om 

tolkning och tillämpning hos de rättsvårdande myndigheterna skiljer sig från förarbeten 

och utredningar, kan åtalsprövningsreglerna komma att utgöra ett hinder för en effektiv 

tillämpning av 59 § URL, utifrån min analys av förarbetena. Konsekvensen av en 

diskrepans, kan bli att upphovsmannen inte använder sig av straffrättsliga sanktioner i 

den omfattning som ligger i linje med lagstiftarens avsikt. 

 

Till den fjärde frågeställningen om hur 53 1 st. och 59 §§ URL tillämpas av de 

rättsvårdande myndigheterna, särskilt vad gäller för brottskoden 5102 – 

upphovsrättsbrott, ej fildelning. I undersökningens resultat framkommer en generellt sett 

högre effektivitet, inte minst genom att antalet specialiståklagare vid IÅK ökats från två 



 53 

till numera fyra tjänster, varav en vakant. Däremot förekommer få avgöranden på senare 

tid och jag kan inte utläsa att effektiviteten ökat för brottskod 5102, varför jag ser ett 

behov av större fokus för de mindre brott som inte gäller internetrelaterad eller 

organiserad brottslighet. Som beskrivits i slutsatser ovan används 59 § inte alls. 

Samtidigt kan jag inte finna stöd för annat än att lagstiftaren ser allvarligt på intrång 

därav straffskärpning till max 2 år och innebörden i 59 § URL. En civilrättslig talan 

omfattas av andra rekvisit och kräver ”endast” att intrångsgöraren agerat med 

oaktsamhet. Civilrättsliga åtgärder kan komma att behövas oftare av flera skäl, bland 

annat pga. åtalsprövningsregler och åklagarnas bedömningar för att gärningar ska nå upp 

till grov oaktsamhet, men även till följd av praxis för tillämpning av § 59. 

 

De undersökta straffbestämmelserna avser att värna skyddade verk som omfattas av 

straffrättsligt skydd. Ett straffrättsligt förfarande innebär rimligen lägre kostnader för 

upphovsman eller rättighetshavare, genom att utrednings- och rättegångskostnader 

stannar hos staten eller motparten. Det är inte otänkbart att även ett ogillat åtal kan 

användas som ”hävstång” av rättighetshavaren vid en senare civilrättslig talan. En 

civilrättslig talan omfattas av andra rekvisit och kräver ”endast” att intrångsgöraren 

agerat med oaktsamhet. Min slutsats i denna del är att brottsanmälan ska göras vid 

intrång även om ett civilrättsligt förfarande väljs parallellt. Civilrättsliga åtgärder för 

intrång i upphovsmans rätt, kan komma att bli nödvändigt i högre utsträckning. 

 

7.3 Avslutande reflektioner  

För att möjliggöra kontinuerligt musikskapande i ett kommersiellt syfte krävs att 

upphovsmannen får ersättning. Inställningen att den illegala fildelningen resulterat i att 

musik spridits till konsumenter till gagn för skapare av upphovsrättsskyddad musik kan 

inte vederläggas, utan bör avfärdas som en partsinlaga.  

 

STIM är dominerande och en intresseorganisation som säger sig företräda både 

musikskaparen – upphovsmannen och rättighetshavare för ideella och ekonomiska 

rättigheter – samt utgivare inom branschen. Dessa flera roller, centralt inom svensk 

upphovsrätt, är en i många avseenden nordisk konstruktion, som har ifrågasatts bland 

annat av svenska TV-bolag. TV3, TV4 och Kanal 5 anmälde STIM för missbruk av 

dominerande ställning utifrån konkurrenslagstiftingen och TV3 drev vidare en långvarig 
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process som löstes först under 2004.
121

 TR’n ansåg det inte utgöra dominerande 

ställning, i konkurrenslagens mening, och TV3 överklagade varvid Marknadsdomstolen 

fastställde tingsrättens dom.
122

 Flera domstolar konstaterade att STIM har dominerande 

ställning, dock inte inom området konkurrensrättsligt tillåten prissättning vad gäller 

licenskonstruktion mot TV-stationer. Efter Marknadsdomstolens begäran om 

förhandsavgörande meddelade EU-domstolen dom den 11 december 2008, vilken klargör 

på vilket sätt STIM får agera med prissättning av licenser utifrån sin dominerande 

ställning i Sverige.
123

 Min invändning avser dominerande ställning i detta avseende utan 

den ställning STIM skaffat sig såsom företrädare för en mängd olika rättigheter 

samtidigt. Jag menar att konstruktionen med automatisk överlåtelse av rättigheter till 

STIM och därmed talerätt kan komma visa sig omodern om att den som är förnärmad 

också ska ha talerätt. Jag skulle gärna se saken prövar, om upphovsmannen inte skulle ha 

talerätt i det fall STIM avstår att ange intrång till åtal.  

 

De olika roller som STIM självmant påtagit sig, vilka skulle framkallat jävssituationer i 

en annan kontext och i en annan lagstiftning bör ifrågasättas, kan vara till nackdel för 

upphovsmannen och dennes grundlagsskyddade rättigheter. Värt att utreda är om 

standardavtalet som anslutning till STIM betraktas som en automatisk överlåtelse av de 

ekonomiska rättigheterna i upphovsrättslagens mening och på vilket sätt STIM i så fall 

beskrivit detta i avtalet. Detta får stor påverkan när det gäller tillämpning och 

åtalsprövning i fråga om talerätt. Licensavtal är inte inom ramen för uppsatsens 

avgränsningar, varför det får bli ett konstaterande och en fråga som återstår att utreda. 

Innehar STIM, genom sitt standardavtal, en exklusiv rätt för ekonomiska rättigheter och 

därmed ensamma kan ange intrång i musikaliska verk till åtal? Väsentligt att beakta är att 

STIM är säger sig företräda både upphovsmän med ideella och ekonomiska rättigheter 

samt och fonogramutgivare och andra aktörer inom. Standardavtalen ger STIM dubbla 

roller, vilket kan ifrågasättas huruvida det är förenligt med upphovsrättslagens motiv i 

allmänhet och om förändringar blir nödvändiga efter infört EU-direktiv i den nya lagen 

om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som beskrivs i avsnitt 2.3 ovan. Jag får bli svaret 

skyldig inom ramen för denna uppsats, men ser möjligheter till att utreda och besvara 

frågeställningen i annat sammanhang.  

                                                 
121 TV3 vs. STIM, dom Stockholms tingsrätt, 2003-12-19. 
122 MD 1998:5, STIM mot TV3. 
123

 EUD C-52/07. 
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Abstract 

 

 

Ownership rests on the exclusive rights to dispose of one’s own work. Copyright law 

intends to protect right holders, and to prosecute cases of infringement. Copyright 

infringement is an indication crime, meaning the right holder must define the crime to be 

prosecuted. This thesis addresses copyright infringement from a criminal perspective. As 

the title suggest, the thesis focuses on the copyright holder as the utmost right holder. In 

context, however, the significance of other copyright holders and organizations are also 

discussed. 

 

This study also addresses copyright holders with right of speech, and how this right is 

affected by transfers of such rights, common in the Swedish music industry.  

 

Important inquiries relating to consideration of charges are analyzed, likewise the 

minimum level of proof needed for the prosecutor to be able to - or even by mandatory - 

press charges, independent from a report or plaintiff to inform against in situations where 

prosecution else are reasonably called for by general consideration. In addition, 

enforcement of copyright infringement unrelated to file sharing, and the investigation by 

- as well as reorganization of - law enforcement authorities are also primarily discussed. 

 

53 § The Swedish copyright law (1960:729) regulates infringement, i.e. when a legal 

person commits an unauthorized act, irrespective of non-profitable or economical rights 

from the copyright holder. Other relevant conclusions are also discussed, from a 

copyright holder’s perspective, and, how the application of the copyright law affects the 

creativity of arts. 
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