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Sammanfattning 

Förhållandet mellan upphovsrätt och integritet är komplicerad och det förekommer 

svårigheter att balansera rättigheterna. Upphovsrätten kan ses som oinskränkbar, vilket 

innebär att integritet inskränks i konflikter mellan de båda intressena för att säkerställa de 

ekonomiska rättigheter en upphovsrättsägare har.  

IPRED-direktivet implementerades i Sverige och innebar en stor förändring där privata 

aktörer fått möjlighet att tillskansa sig information om individer, som misstänks göra 

intrång ägarens upphovsrätt, via ett informationsföreläggande i domstol både innan och 

under process. Denna implementering har konstaterats gå utöver vad IPRED-direktivet 

kräver samt innehar ett lägre beviskrav, vilket i sig gett upphov till diskussion om huruvida 

IPRED-lagen är förenlig med EU-rätten. ePhone målet gav svar på detta då domstolen 

stadgade att ett informationsföreläggande innan åtal är möjligt då en proportionell 

avvägning görs mellan upphovsrätt och integritet. Detta kan anses avsluta diskussionen om 

huruvida EKMR är inskräkningsbar till fördel för upphovsrätten. I teorin ger författarens 

förslag på en implementering av IPRED-direktivet upphov till en bättre avvägning av de 

båda sidornas intresse, där integriteten inte inskränks i lika hög omfattning. Dock 

förekommer i realiteten faktorer som innebär att upphovsrätten skulle inskränkas genom 

det föreslagna alternativet och därmed blir avvägningen annorlunda. Resultatet hade blivit 

att en upphovsrättsägare inte skulle ha samma möjlighet att värna om sina rättigheter. 

Därmed anser författaren att den förekommande implementeringen är att föredra.  

För att kunna angripa fildelning på ett effektivt sätt bör, utöver lagstiftarens justeringar och 

införande av straffkonsekvens för intrångsbrott, även upphovsrättsägarna söka att finna 

lösningar som leder enskilda att söka ett legalt istället för ett olagligt alternativ.  
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Abstract 

The relation between copyright and the right to privacy is complex and difficulties exist in 

balancing the rights. Copyright should not be limited. Therefore, to ensure the economic 

rights of the copyright owners, must the right to privacy instead be limited whenever the 

two rights collide. 

The implementation of IPRED into Swedish Law meant a vast change as private operators 

are able to request information concerning a suspected infringer before as well as during a 

proceeding concerning an infringement of intellectual property. The chosen 

implementation method goes beyond IPRED’s requirements and also sanctions a lower 

standard of proof to grant the requested information. These deviations have given rise to 

critique whether the implementation is consistent and in accordance with EU-legislation. 

The court ruled in the ePhone case that providing a copyright owner with a suspected 

infringer’s information before prosecution is in accordance with EU-legislation. The 

motivation was that the Swedish court makes a proportionality assessment before granting 

the requested information. This ruling can be considered to close the discussion whether or 

not the European Convention on Human rights can be limited in favor of copyright. 

The author’s suggestion of an alternative implementation of IPRED gives, in theory, rise to 

a better balance between both sides interests, where integrity would not be affected by as 

an extensive restriction. However, in reality, there are factors limiting copyright via such an 

implementation. Therefore the balance would shift as copyright owners would not possess 

the same possibilities to protect and defend their rights. The author therefore concludes 

that the preferred implementation is the currently established implementation.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fildelning har redan innan implementeringen av det omdiskuterade IPRED-direktivet1 varit 

stora nyheter i media då verk spridits illegalt. Upphovsrättsägare har blivit mer aktiva och 

lämnar in allt fler anmälningar om intrång i deras rättigheter samtidigt som Statistiska 

centralbyråns statistik påvisar att omkring tjugo procent av den svenska befolkningen ägnar 

sig åt fildelning.2 Fildelning har fortsatt och trots att flera fall tagits upp i domstol har det 

inte upphört. Risken att bli utredd och straffad anses vara liten och polisen ser fildelning 

som ett oprioriterat brott, vilket lett till att upphovsrättsägare själva eller via utredare, som 

agerar i upphovsrättsägarens ställe, insamlar bevis inför en rättsprocess.3 Detta medför en 

oro då en part får insyn i information som enbart myndigheter ska ha tillgång till.  

Fildelning innebär ett tillgängliggörande av filer på en dator för kopiering från andra 

datorer i samma datornät där någon form av fildelningsprogram används för att koppla 

samman datorerna. Det första system som användes för att fildela var Napster vars teknik 

byggde på att användare anslöt sig till en server, som Napster ansvarade för, som i sin tur 

kopplade samman användarnas datorer så att de kunde ta del av filerna på varandras 

datorer. Napsters server blev efter rättslig prövning nedstängd.4  

Efter Napster utvecklades den så kallade peer-to-peer tekniken, vilket är datorer kopplade i 

ett icke-hierarkiskt nätverk där internetanvändarnas datorer ansluts till varandra med hjälp 

av olika program. Informationsutbyte sker direkt mellan datorerna och inte via en central 

server. De populäraste peer-to-peer protokollen är Direct Connect, nedan DC, eller 

BitTorrent. BitTorrent delar upp en digital fil i mindre delar och tillåter nedladdning och 

uppladdning av de mindre delarna från alla som har den specifika filen. Detta innebär 

snabbare nedladdning och att personen inte är beroende av att en enskild användare har 

materialet tillgängligt. Användarna kommunicerar inte med varandra annat än genom 

nedladdning av en så kallad torrentfil. Denna torrentfil innehåller enbart information om 

var den egentliga filen kan laddas ned och från vilka användare. DC har, istället för 

                                                 
1 Direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. 
2 DN Kultur, Sten Gustafsson/TT, Polisen rustar upp mot fildelarna, http://www.dn.se/kultur-noje/polisen-
rustar-upp-mot-fildelarna, publicerad 2012-01-14 klockan 12:55, senast besökt 2013-04-20.  
3 Åklagarmyndigheten, Så arbetar åklagare och polis mot olovlig fildelning, 
http://www.aklagare.se/Media/Nyhetsarkiv/Sa-arbetar-aklagare-och-polis-mot-fildelning/, publicerad 2010-
09-14, senast besökt 2013-02-08.  
4 Ds 2007:29 Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?, s. 335.  

http://www.dn.se/kultur-noje/polisen-rustar-upp-mot-fildelarna
http://www.dn.se/kultur-noje/polisen-rustar-upp-mot-fildelarna
http://www.aklagare.se/Media/Nyhetsarkiv/Sa-arbetar-aklagare-och-polis-mot-fildelning/
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torrentfiler, sökfunktioner för att hitta filerna hos respektive användare, där användarna har 

anslutit sig till en hubb och indikerat i vilka mappar på datorn filerna är tillgängliga för 

fildelning. Programmets sökfunktion tillhandahåller en lista med användare som tillåter 

nedladdning och sedan utförs överföringen enbart mellan de två användarna.5  

Problematiken med fildelning är att fildelning i sig inte är olagligt, men det är olagligt att 

göra upphovsrättsskyddat material tillgängligt för allmänheten utan upphovsrättsägarens 

samtycke.6 Vid fildelning är det inte möjligt att avgöra vilken dator som använts utan det 

går enbart att avgöra från vilken IP-adress det skett. En IP-adress är en unik adress som 

används för att identifiera en specifik användare som är kopplad till internet.7 Vanligtvis har 

användare dynamiska IP-adresser vilket innebär att en internetanvändare varje gång denne 

kopplar upp sig mot internet får en ny IP-adress av sin internetleverantör vilket kan 

resultera i att flera abonnenter under loppet av en dag kan haft samma IP-adress.8 En IP-

adress klassas som en personuppgift då den kopplas till en fysisk person, något som annars 

är förbjudet att behandla för andra än myndigheter.9 

Problematiken denna uppsats behandlar är att de lagliga alternativ en upphovsrättsägare 

kan använda för att värna om sina rättigheter innebär att enskild individs skyddade rätt till 

privatliv inskränks. Vid misstanke om intrång via fildelning har en upphovsrättsägare 

möjlighet att be en domstol förlägga internetleverantörer med ett så kallat 

informationsföreläggande där internetleverantörerna måste lämna ut den misttänktes IP-

adress. Genom detta undantag från bestämmelsen åsidosätts den enskilda personens 

integritet då annan part än myndighet förfogar över dessa uppgifter. Därför utreder denna 

uppsats intressekonflikten mellan rättigheterna genom att undersöka avvägningen mellan 

upphovsrätt och rätt till integritetsskydd och genom att föreslå en annan möjlig 

implementeringsmetod.  

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att utreda avvägningen mellan upphovsrätt och integritetsskydd 

vid implementeringen av IPRED-direktivet. Därmed utreds hur lagstiftaren skyddar 

                                                 
5 Ds 2007:29, s. 335-336. 
6 Ds 2007:29, s. 337. 
7 Proposition 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 
2004/48/EG, s. 124.  
8 Ds 2007:29, s. 336. 
9 Proposition 2008/09:67, s. 126, jämför även 21 § Personuppgiftslag (1998:204), nedan PUL, med 53 g § Lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, nedan URL.  
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upphovsrätten och vilka inskränkningar av integriteten som ansetts nödvändiga. Uppsatsen 

utreder utöver balanseringen av dessa rättigheter skillnaden mellan IPRED-direktivet och 

den nationella lagstiftningen beträffande det implementerade informationsföreläggandet. 

URL stadgar ett skydd för litterära och konstnärliga verk och för närstående rättigheter, 

med andra ord, upphovsrätt.10 Likaså föreligger en skyldighet att skydda den personliga 

integriteten enligt bland annat Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, nedan EKMR.11 I utredningar rörande 

upphovsrättsbrott via fildelning kolliderar en upphovsrättsägares rättsliga intresse av att 

skydda sitt verk med den enskildes rätt till integritetsskydd. Därför syftar uppsatsen till att 

även föra en diskussion om avvägningen mellan rättsområdena i ett eget förslag till 

implementeringsmetod av IPRED-direktivet. Uppsatsens ska i den föreslagna 

implementeringen analysera avvägningen mellan den enskildes rättssäkerhet och integritet 

vid säkerställande av en upphovsrättsägares rättigheter för att därefter avgöra det 

fördelaktigaste implementeringsalternativet.  

1.3 Avgränsning 

I denna uppsats ligger fokus enbart på den fildelning som innebär ett upphovsrättsligt 

intrång och det är det som hädanefter åsyftas med begreppet fildelning. Likaså menas både 

upp- och nedladdning av filer med begreppet fildelning.  

Enligt en utredning innan införandet av IPRED-direktivet uppfyllde Sverige redan 

direktivets krav i många avseenden, men justeringar gjordes i flertalet immaterialrättsliga 

lagar. Denna uppsats behandlar, beträffande den svenska regleringen, enbart 

upphovsrätten. Vidare fördjupar uppsatsen sig inte i verksbegreppet utan antar en mycket 

vidsträckt definition för uttrycket.12 

Uppsatsen syftar att främst behandla de situationer då privata aktörer kan tillgodogöra sig 

trafikuppgifter rörande en enskild person via ett informationsföreläggande. Uppsatsen 

lägger främst vikt på privata aktörers utredningar då fildelningsbrott är lågprioriterade av 

polisen och det är ovanligt att åklagare på eget initiativ inleder en förundersökning.13 Vidare 

                                                 
10 2 kap. 16 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, nedan RF, som hänvisar till 1 § URL.  
11 Artikel 8.1-2 EKMR 
12 Se den breda tolkning av verksbegreppet som görs i bland annat proposition 1960:17 till riksdagen med förslag 
till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m.m.; given Stockholms slott den 27 november 1059, s. 48.  
13 SvD Näringsliv, Tobias Olsson, Privata bolag gör polisjobb, http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/privata-
bolag-gor-polisjobb_6755751.svd, publicerad 2012-01-09 klockan 02:00, uppdaterad 2012-01-09 klockan 
08:42, senast besökt 2013-05-04.  

http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/privata-bolag-gor-polisjobb_6755751.svd
http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/privata-bolag-gor-polisjobb_6755751.svd
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är det genom att privata aktörer tar del av enskildas personuppgifter som resulterar i 

inskränkningar i integriteten. Rättssäkerhetsfrågor behandlas endast i den utsträckning som 

anses relevant för integritetsdiskussionen.  

Uppsatsen syftar inte till att i detalj granska upphovsrättsintrånget i sig och därmed 

utlämnas den bedömningen. Likaså behandlar denna uppsats inte huruvida någon part i de 

domstolsmål som behandlas gjort sig skyldiga till brott eller inte, utan behandlar enbart 

förfarandet, informationsföreläggandet samt konflikten mellan upphovsrätt och integritet 

fram till domslut.  

1.4 Metod och material 

Implementeringseffekten av IPRED-direktivet i URL är central för uppsatsen och därmed 

skrivs uppsatsen ur ett svenskt perspektiv och en rättsdogmatisk juridisk metod med 

studier i de fyra klassiska rättskällorna; lag, förarbeten, praxis samt doktrin för att söka att 

fastställa gällande rätt.14 För att kunna utreda och besvara syftet tillämpas även källor från 

EU-rätten. Följden blir att EU-lagstiftningen är utgångspunkten i metodiken då EU-rätten 

har suveränitet över nationell lagstiftning. Därmed tillämpas utöver en svensk 

rättsdogmatisk metod likaså en EU-rättslig metod.15  

Genom Sveriges medlemskap i EU är de grundläggande fördragen samt de rättsakter som 

antagits av de olika EU-institutionerna bindande för Sverige.16 Det innebär att det första 

steget är att tolka EU-rätten för att sedan tolka motsvarande bestämmelse i svensk rätt. 

Uppsatsen söker därmed först innebörden av EU-rättens relevanta källor för att därefter 

undersöka innebörden av svensk rätt med beaktande av EU-rätt. Uppsatsens fokus ligger 

främst på informationsföreläggandet, som återfinns i 53 c § URL, vilken tolkas i ljuset av 

EU-rätten.17 Den rättsdogmatiska metoden använder nationell lagstiftning, förarbeten och 

praxis som underlag. Dessa källor kompletteras av doktrin som tillför diskussion eller 

förklaring på områden som tidigare nämnda underlag inte behandlar.  

Den EU-rättsliga metoden delas in i primär- samt sekundärrätt, där primärrätt utgör 

grundläggande fördrag och sekundärrätt utgörs av den lagstiftning och rättsbildning som 

                                                 
14 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, upplaga 2:2, 
Norstedts Juridik AB, Vällingby 2008, s. 37-38. 
15 3 § Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till europeiska unionen.  
16 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till europeiska unionen 
17 Artikel 8 IPRED-direktivet. 
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ges av primärrätten, innebärande förordningar, direktiv och beslut.18 Primärrätten har högst 

rättskällevärde och ses därmed som den överordnade rättskällan som inte kan ifrågasättas 

av EU:s institutioner då primärrätten ligger till grund för hela EU:s existens.19 De nämnda 

rättsakterna inom sekundärrätten har till skillnad från svensk juridisk metod ingen tydlig 

hierarkisk ordning, dock existerar en underförstådd hierarki som avgörs av dess betydelse i 

lagstiftningsprocessen samt EU-institutionernas roll.20 Direktiv används i uppsatsen för att 

fastställa vad som EU-rättsligt stadgas, vidare analyseras rättspraxis då det är av betydelse 

hur EU-domstolen avgjort hur EU-rätt ska tolkas i nationell rätt.21 Ingressen i direktiven är 

av vikt för att påvisa syftet med rättsakten. Förarbeten kommer likaså att behandlas, dock 

ska poängteras att EU-rättsliga förarbeten skiljer sig mot förarbetens status och tillämpning 

nationellt.  Då lagstiftningsprocessen inom EU innebär kompromisser och förhandlingar, 

ger detta upphov till skillnader i förarbete och slutligt resultat. Därmed berörs EU-rättsliga 

förarbeten endast beträffande IPRED-direktivet och vikt läggs främst på direktiv samt 

praxis.22  

Rättspraxis är av stor betydelse i uppsatsen då praxis inom EU-rätten har betydelse för 

tolkningen av de bestämmelser som återfinns i fördrag, förordningar samt direktiv. Praxis 

kompletterar därmed den skrivna rätten med problemlösning.23 De rättsfall som behandlas 

i uppsatsen anses vara de mest relevanta för uppsatsens syfte och används för att förtydliga 

möjligheten till informationsföreläggande. Doktrin är i EU-rätt den lägst stående 

rättskällan, den ska anses som en kompletterande rättskälla,24 varvid den inte behandlas i 

större utsträckning.  

                                                 
18 Artikel 288 Europeiska unionens officiella tidning, EUT C 83, 2010-03-30, s. 47-200, Konsoliderad version av 
Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt.  
19 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, Norstedts 
juridik, Stockholm 2005, s. 26.  
20 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, Norstedts 
juridik, Stockholm 2005, s. 25-26 och 29.  
21 Se bland annat Mål C-461/10 förhandsavgörande i målet Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts 
Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB mot Perfect Communication Sweden AB, domstolens dom 
den 19 april 2012, nedan ePhone. 
22 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, Norstedts 
juridik, Stockholm 2005, s. 64.  
23 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, Norstedts 
juridik, Stockholm 2005, s. 30.  
24 Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud och Peter Seipel, Finna rätt – juristens källmaterial och 
arbetsmetoder, upplaga 12, Norstedts Juridik, Stockholm 2012, s. 183.  
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1.5 Disposition 

Detta inledningskapitel behandlar den förekommande problematiken med avvägningen 

mellan upphovsrätt och integritetsskydd, ge den tekniska bakgrunden till hur fildelning 

fungerar samt påvisa hur kollisionen mellan de båda rättigheterna uppstår. Fyra deskriptiva 

kapitel följder den inledande presentationen av uppsatsens syfte och metod.  

I kapitel två ges en deskriptiv redogörelse för upphovsrätten på en EU- och nationell nivå, 

den svenska regleringen av upphovsrätt samt implementeringen av IPRED-direktivet för 

att ge en grund att utgå från om hur lagstiftaren tänkt och vad syftet med regleringarna är. I 

tredje kapitlet behandlas internetleverantörens skyldighet att lagra sina abonnenters 

trafikuppgifter samt vad dessa uppgifter utgörs av. Kapitlet behandlar även myndigheters 

och polisens möjlighet att tillgodogöra sig sådana uppgifter utan ett behov av ett 

informationsföreläggande. Vidare behandlas Kommissionens kritik av 

Datalagringsdirektivet25.  

I kapitel fyra ges en deskriptiv bild över den enskilde personens rättigheter rörande 

rättsäkerhet, rättigheter inför process samt integritetsskydd samt den kritik som riktats mot 

de inskränkningar som görs i enskildas integritet. I kapitel fem beskrivs EU-rättslig och 

nationell praxis rörande möjligheten att utge informationsföreläggande till en privat aktör 

och huruvida detta är förenligt med gällande rätt för att ge en grund om nuvarande 

implementeringskonsekvenser.  

Dessa deskriptiva delar utgör grunden för att kunna besvara hur avvägningen mellan 

rättigheterna ser ut. Baserat på det formulerar författaren ett eget alternativ för hur 

implementering av IPRED-direktivet kunnat ske samt huruvida en annorlunda 

implementering av direktivet ger upphov till en bättre avvägning mellan rättigheterna. Då 

uppsatsen främst fokuserar på utredningar via privata aktörer och hur en enskild persons 

integritet inskränks, framställs därmed båda sidors intresse i uppsatsen.  

I kapitel sex analyseras den förekommande problematiken som uppkommer både genom 

själva fildelningens natur, men även på grund av det implementeringssätt som valts. 

Författaren föreslår vidare en alternativ implementering och redogör om för- och nackdelar 

med den alternativa implementeringsmetoden. Författaren argumenterar därefter om vilket 

                                                 
25 Direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och ändring av direktiv 2002/58/EG, nedan Datalagringsdirektivet.  
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alternativ som gett upphov till den bättre avvägningen mellan upphovsrätt och 

integritetsskydd. Slutligen framförs i uppsatsen ett avslutande kapitel med en 

sammanfattande slutsats.  
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2 Upphovsrätt 

2.1 Inledning 

Genom internet har möjligheterna till snabb kommunikation eskalerat och nyheter 

respektive information kan färdas världen över på ett fåtal sekunder. Detta innebär att en 

upphovsrättsägare inte bara i sitt hemland utan världen över behöver hävda sina rättigheter. 

Behovet av att samordna nationella upphovsrätter har resulterat i många olika 

internationella överenskommelser som reglerar upphovsrätt i länder världen över.26 Senast 

förhandlades ACTA-avtalet27 som syftade till att stärka skyddet för immateriella rättigheter 

genom samarbete mellan avtalsparterna28. Europaparlamentet avslog dock ratificeringen av 

ACTA-avtalet då en majoritet röstade för avslag.29 Utöver internationella 

överenskommelser respektive nationellt lagrum följer Sverige, respektive de andra 

medlemsländerna, även regleringar uppställda av EU.  

2.2 Internationell rätt 

Det äldsta och mest grundläggande internationella upphovsrättsskyddet härrörs från 

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk30, nedan Bernkonventionen. 

Bernkonventionen anger ett minimiskydd av upphovsrättigheterna och binder medlems-

länderna att skydda upphovsrätten på verk av upphovsmän från andra medlemsländer på 

samma sätt som de inhemska upphovsmännen skyddas av de nationella lagarna.31 Större 

delar av Bernkonventionen har integrerats in i TRIPS-avtalet32 som administreras av 

Världshandelsorganisationen, nedan WTO. Samtliga medlemmar i världshandels-

organisationen WTO blev år 1996 bundna av TRIPS-avtalet. TRIPS-avtalet bygger på två 

                                                 
26 Henry Olsson, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, 
s. 321. 
27 Europeiska Unionens råd, Interinstitutionellt ärende: 2011/0166 (NLE), Handelsavtal för bekämpning av 
varumärkesförfalskning mellan europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, 
Republiken Kores, Mexikos Förenta Stater, Konungarike Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, 
Schweiziska Edsförbundet och Amerikas Förenta Stater, Bryssel, 23 augusti 2011, nedan ACTA-avtalet.  
28 Se Artikel 2.3 ACTA-avtalet som hänvisar till syftet med Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, nedan TRIPs-avtalet, i Del 1 TRIPS-avtalet och specifikt Artikel 7 och 8 TRIPS-
avtalet, med vederbörliga ändringar.  
29 European Parliament, European Parliament President Martin Schultz, ACTA wrong solution to protect 
intellectual property,  
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2012/2012-
july/press_release-2012-july-3.html, skriven 2012-07-04, senast besökt 2013-02-13.  
30 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk av 1886.  
31 Henry Olsson, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, s 
323-327. 
32 Se Artikel 9 TRIPS-avtalet som hänvisar till Artiklarna 1-21 Bernkonventionen, Artikel 6bis undantagen.  

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2012/2012-july/press_release-2012-july-3.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2012/2012-july/press_release-2012-july-3.html
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principer kallade ”nationell behandling” respektive ”mest gynnad nationsbehandling”.33 

Principen om nationell behandling innebär att ett medlemsland ska ge alla medlemsländers 

medborgare samma rättigheter som ges till dess egna medborgare. Den andra principen, 

innebär att ett medlemsland ska behandla alla medlemsländers upphovsrätter på samma sätt 

som de upphovsrätter som härstammar från det egna landet. Dock exkluderas de särskilt 

nämnda fall som stadgats i Bernkonventionen.34  

TRIPS-avtalet stadgar att medlemsländerna ska införa okomplicerade, inte för kostsamma 

men samtidigt rättvisa förfaranden.35 Sådana förfaranden ska möjliggöra effektiva åtgärder 

mot intrång i immateriella rättigheter och medföra sanktioner för att avskräcka framtida 

intrång.36 Vidare stadgar TRIPS-avtalet att medlemsstaterna får reglera att en person som 

gör upphovsrättsintrång kan beläggas att utlämna information relaterande till intrånget.37 

TRIPs-avtalet stadgar även att myndigheten har auktoritet att snabbt och effektivt vidta 

åtgärder för att förhindra att intrång sker för att på så sätt bevara bevisning av betydelse för 

det påstådda intrånget.38 Implementeringen i svensk rätt av reglerna för rätt till 

intrångsundersökning kan återfinnas i bland annat 56 a § URL där det stadgas att föremål 

och handlingar som ”skäligen kan antas ha betydelse för utredningen av ett misstänkt 

intrång” får undersökas.39  

2.3 EU-rätt 

Skydd för immateriella tillgångar är en av de grundläggande rättigheterna i EUs stadgar och 

därmed har den svenska upphovsrätten formats av regleringar inom det immaterialrättsliga 

området från EU.40 Ett flertal direktiv har antagits på området då det funnits intresse för 

upphovsrättsfrågor och behandlas utförligare i detta avsnitt.  

                                                 
33 Se Artikel 3 och Artikel 4 TRIPS-avtalet.  
34 Se Artikel 3 och Artikel 4 TRIPS-avtalet. 
35 Se Artikel 41.2 TRIPS-avtalet.  
36 Se Artikel 41.1 TRIPS-avtalet.  
37 Se Artikel 47 TRIPS-avtalet.  
38 Se Artikel 50.1 b TRIPS-avtalet.  
39 Henrik Bengtsson och Ralf Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, upplaga 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm 2006, s. 113.  
40 Artikel 17.2 Europeiska unionens officiella tidning, EUT, C 303/01, 2007-12-14, Upplysningar från 
Europeiska unionens institutioner och organ, Europaparliamentet, Rådet, Kommissionen, Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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2.3.1 Infosocdirektivet 

Direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, nedan Infosocdirektivet, 

syftar bland annat till att anpassa och komplettera nuvarande lagstiftning för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna skydda verk som delas via internet.41 Medlemsstaterna ska 

genom föreskrifterna i Infosocdirektivet införa effektiva, avskräckande och proportionella 

sanktioner vid brott.42 Vidare ska medlemsstaterna se till att upphovsrättsägare kan begära 

ett förläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att begå intrång i 

en upphovsrätt eller närliggande rättighet.43 Infosocdirektivet stadgar vidare att detta 

direktiv inte påverkar bestämmelser rörande sekretess, dataskydd och skydd för 

privatlivet.44  

2.3.2 IPRED-direktivet 

Direktiv 2004/48/EG eller IPRED-direktivet i vanligt tal, är ett av de väsentligaste 

direktiven för att kunna svara på uppsatsens syfte, varvid detta direktiv behandlas mer 

ingående. Kommissionen utfärdade år 1998 en handlingsplan då definitionerna 

”pirattillverkning” och ”varumärkesförfalskning” i TRIPS-avtalet inte ansågs tillräckligt 

omfattande för vissa varor eller immateriella rättigheter.45 Syftet med handlingsplanen var 

att bedöma de ekonomiska konsekvenserna på den inre marknaden, bedöma den 

föreliggande lagstiftningen och potentiella juridiska förbättringar samt att göra en 

bedömning om det krävdes insatser från unionens sida för att uppnå målen för den inre 

marknaden.46 Ett par år senare utfärdade Kommissionen ett förslag till ett direktiv.47 Detta 

förslag omfattade dock endast ”intrång av affärsmässig karaktär” och ”intrång som vållar 

rättsinnehavaren väsentlig skada”.48 Det slutliga direktivet utfärdades år 2004.  

I utredningarna inför IPRED-direktivet fann kommissionen stora skillnader i medlems-

ländernas sätt att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter och konstaterade från den 

                                                 
41 Proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m., s. 
44.  
42 Se Artikel 8.1 Infosocdirektivet.  
43 Se Artikel 8.3 Infosocdirektivet.  
44 Se Artikel 9 Infosocdirektivet.  
45 KOM(98)569 slutlig, Grönbok, Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, 
Bryssel 15 oktober 1998.  
46 KOM(98)569 slutlig, s. 7.  
47 KOM(2003)46 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av 
immaterialrätter, Bryssel 30 januari 2003.  
48 Artikel 2 KOM(2003)46 slutlig, s. 19.  
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slutsatsen att skillnaderna omöjliggjorde ett likvärdigt skydd inom hela unionen.49  I 

ingressen förtydligas att syftet med IPRED-direktivet är att försäkra en hög, likvärdig och 

enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter och att utöka det redan existerande skyddet 

som finns genom de ingångna internationella konventionerna.50 Vidare stadgar direktivet 

att det bör säkerställas att det finns effektiva medel för att lägga fram, inhämta och skydda 

bevisning, vilket är en processuell bestämmelse snarare än en sanktionsbestämmelse.51  

De processuella bestämmelserna som återfinns i IPRED-direktivet berör främst bevisning 

men inkluderar även artikel 5 som stadgar en upphovsrättspresumtion om vem som ska 

presumeras som rättighetshavare. Denna typ av bestämmelser syftar till att säkerställa att 

målet i ingressen följs och stadgas i kapitlet om bevisning genom artiklar rörande 

framläggande av bevisning, bevissäkring och intrångsundersökning och rätt till 

information.52 Andra processregler behandlade i direktivet är talerätten samt hantering av 

rättegångskostnader.53 Principen är att processerna ska vara snabba, rättvisa och billiga.  

Sanktionsregleringen som återfinns i direktivet är interimistiska åtgärder, 

korrigeringsåtgärder, förelägganden, alternativa åtgärder, skadestånd och slutligen 

offentliggörande av domstolsavgöranden.54 Vid bedömningen ska de specifika 

omständigheterna i fallet beaktas och avgöras från fall till fall.55 Dessa sanktioner ska vara 

effektiva, proportionella, avskräckande och tillämpas på ett sådant sätt så att de inte 

missbrukas eller hindrar handel.56  

Sverige liksom andra medlemsländer var skyldiga att implementera IPRED-direktivet år 

2006, men implementering dröjde vilket resulterade i att EU-domstolen år 2008 dömde 

Sverige att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet och genomföra implementeringen.57 I 

den svenska upphovsrätten, men även genom implementeringen av Infosocdirektivet år 

2005, ansågs flera bestämmelser i direktiv IPRED-direktivet redan införlivade58 och endast 

                                                 
49 Se ingresskäl 7 och 8 IPRED-direktivet. 
50 Se ingresskäl 7 och 10 IPRED-direktivet.  
51 Se ingresskäl 20 och 22 IPRED-direktivet. 
52 Se ingresskäl 20, artikel 5-8 IPRED-direktivet. 
53 Artikel 4 och 14 IPRED-direktivet.  
54 Se Artiklarna 9-13 och 15 IPRED-direktivet.  
55 Se ingresskäl 17 IPRED-direktivet.  
56 Artikel 3 IPRED-direktivet.  
57 Mål C-341/07 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige, REG 2008 s. I-0007.  
58 De artiklar som redan ansågs implementerade var artikel 4, 5, 7, 9-14 IPRED-direktivet. För motivering 
och källor se bland annat 53 b § URL, Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – 
genomförande av direktiv 2004/48/EG, s. 126, 222-223 och 239 och proposition 2008/09:67 s. 95-105, 112, 178, 
193, 202, 210, 223, 227 och 236-237.  
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två artiklar i direktivet innebar lagändringar. Läs närmare om implementeringen och 

lagändringarna nedan under avsnitt 2.4.2. 

2.4 Nationell rätt 

Avsnitt 2.4 behandlar först i generella drag upphovsrätten i Sverige genom att beskriva hur 

rättigheterna för upphovsrättsägare ser ut. Vidare förtydligas vilka inskränkningar samt 

sanktioner som förekommer. När den generella grunden klarlagts, för hur upphovsrätt är 

etablerad, specificeras hur IPRED-direktivet implementerats samt de förändringar 

implementeringen inneburit i svensk lagstiftning.   

2.4.1 Intrång på upphovsrättsägarens rättigheter 

Upphovsrätt är i Sverige grundlagsskyddad och det är stadgat att författare, konstnärer och 

fotografer äger rätten till sina skapade verk.59 RF hänvisar för närmare bestämmelser till 

URL.60 Då ett verk skapas följer upphovsrätten och inga åtgärder är nödvändiga för att 

skyddet ska träda i kraft. Dock förekommer två krav för att upphovsrättsskyddet ska träda i 

kraft nämligen att det är en fysisk person som åstadkommit verket61 och att verket uppfyller 

vissa krav på originalitet och självständighet, verket i fråga måste inneha en viss verkshöjd. 

Det innebär att verket ska vara ett resultat av skaparens kreativitet och prestation.62 URL 

stadgar att det är skaparen av ett verk som innehar upphovsrätten till verket. 

Upphovsrätten till ett verk är skyddat i sjuttio år efter upphovsmannens bortgång. Om det 

finns flera upphovsmän för samma verk gäller regeln efter att den siste upphovsmannen 

har avlidit.63 

Upphovsrätten består av förfoganderätt, innebärande den ekonomiska rätten, och ideell 

rätt, innebärande respekt- och namngivelserätt.64 Förfoganderätten kan delas i två delar, 

först förekommer rätten att framställa exemplar, vilket e contrario innebär att all kopiering 

är otillåten utan upphovrättsägarens tillstånd.65 URL stadgar att exemplarrätten omfattar 

direkt, indirekt, tillfällig och permanent framställning av verket.66 Detta omfattar även 

                                                 
59 2 kap. 16 § RF.  
60 2 kap. 16 § RF 1 § URL. 
61 1 § URL och proposition 1960:17, s. 50.  
62 Proposition 1960:17, s. 48.  
63 1 och 43 §§ URL.  
64 2 och 3 §§ URL.  
65 2 § 1 st. URL.  
66 2 § 2 st. URL.  
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digitala kopior på datorer.67 Vid tillfället allmänheten kan ta del av verket anses det överfört 

till allmänheten.68 När en användare kopierar material via andras datorer sker en 

exemplarframställning på den egna datorn. Då denna kopia görs tillgänglig för andra kan 

den inte anses vara framställd för privat bruk och är därmed otillåten utan samtycke från 

upphovsrättsägaren.69 Detta gäller både vid kopiering via DC eller via BitTorrent 

tekniken.70  

Den andra rätten är tillgängliggöranderätten vilket inkluderar framförande-, överförande-, 

spridnings- samt visningsrätt.71 Tillgängliggörandet aktualiseras om verket tillhandahålls på 

begäran, så som vid användning av DC eller BitTorrent teknik då filerna är tillgängliggjorda 

på ett sådant sätt som anses otillåtet om upphovsrättshavarens samtycke inte finns. Det 

räcker med förfogande över en del av verket för att intrång ska anses föreligga, om den del 

som tillgängliggörs i sig kan anses skyddsvärd.72 Fall rörande otillåten fildelning omfattar 

därmed främst intrång på rätten till exemplarframställning respektive tillgängliggörandet av 

verket till allmänheten.  

I URL förklaras ideell upphovsrätt, som tidigare nämnts, som respekträtt och 

namngivningsrätt.73 Respekträtt innebär att verket inte får ändras så att upphovsrättmannen 

kränks eller så att verket förvanskas.74 Namngivningsrätten innebär vidare att 

upphovsrättsmannen ska stå som skapare till verket.75 Generellt förekommer främst intrång 

på upphovsrättsägarens rättigheter avseende den ekonomiska rätten och inte den ideella 

rätten vid fildelning. Därmed behandlas inte ideell rätt lika ingående som ekonomisk rätt i 

denna uppsats.  

I de rättigheter som upphovsrätten medför förekommer vissa inskränkningar. De angivna 

inskränkningarna i URL76 är uttömmande, men ytterligare begränsningar kan följa av annan 

lagstiftning77. De intressanta inskränkningarna för denna uppsats är rätten att framställa 

tillfälliga exemplar av ett verk samt rätten att för privat bruk framställa exemplar av verk.  

                                                 
67 Proposition 2004/05:110, s. 377.  
68 2 § 3 st. 1 p. URL.  
69 12 § URL.  
70 Ds 2007:29, s. 338.  
71 2 § 3 st. URL.  
72 Ds 2007:29, s. 338. 
73 3 § URL.  
74 3 § 2 st. URL. 
75 3 § 1 st. URL 
76 Se 2 kap URL.  
77 Se bland annat proposition 1996/97:111 Rättsligt skydd för databaser m.m., s. 46.  
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Tillfälliga exemplar av verk får framställas enligt lag om det utgör en integrerad och 

väsentlig del i en teknisk process respektive om exemplaren är flyktiga eller har 

underordnad betydelse i processen.78 Syftet med inskränkningen är att internetleverantörer 

eller privatpersoner som surfar på internet och tillfälligt lagrar information inte ska bli 

drabbade av sanktioner.79 Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan vissa tillfälliga kopior 

som faller utanför 11 a § URL istället omfattas av artikel 5.1 Infosocdirektivet.80  

Rätten att framställa kopior för privat bruk innebär möjligheten att framställa filmverk och 

musikverk i en eller några få kopior, datorprogram omfattas dock inte, om verken har 

lovligen tillgängliggjorts för allmänheten.81  Om verket inte lovligen har tillgängliggjorts för 

allmänheten förekommer inte kopieringsrätten. Det innebär att upphovsmannens tillåtelse 

för tillgängliggörande måste finnas för att nedladdning av verket ska vara laglig.  

2.4.2 Sanktioner 

En person som gör intrång uppsåtligen eller av grov oaktsamhet kan dömas till böter eller 

upp till två års fängelse.82 Försök till intrång eller förberedelse till intrång är likaså 

straffbart.83 Om fängelsestraff förekommer i straffskalan, vilket det gör i brott mot URL, 

kan husrannsakan utföras.84 Det är av stor vikt att dokumentera förfarandet noggrant då 

dokumentationen kan komma att bli en tungt vägande bevisning i en rättegång.85 

Dokumentationsskyldighet föreligger enligt både RB och polislagen.86 Det är 

förundersökningsledningen eller åklagaren som fattar beslut om beslag och ett sådant 

beslut måste grunda sig i en brottsmisstanke och en målsättning att säkra bevisning för att 

knyta gärningsmannen till brottet.87 Husrannsakan i IT-miljö sker under speciella 

förhållanden där det vanligaste är att beslagta datorer och tillhörande utrustning eller 

alternativt spegelkopiering av lagringsmedierna av hela eller utvalda delar av dator 

respektive utrustning. I fall av spegelkopiering beslagtas inget material då data och 

                                                 
78 11a § URL.  
79 Proposition 2004/05:110, s. 91 och 380. 
80 Henry Olsson, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik, Stockholm 2009, 
s. 242.  
81 12 § URL.  
82 53 och 57 §§ URL.  
83 Se 23 kapitlet Brottsbalk (1962:700).  
84 28 kap. 1 § Rättegångsbalk (1942:740), nedan RB, 27 kap 1 § 3 st. RB angående beslag och 28 kap 3 a § 
angående husrannsakan.   
85 Svea Hovrätt meddelad dom 2006-10-02 Mål nr B 8799-05, ”Hipp Hipp Hora-målet” och Stefan 
Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 49-50 och 54.  
86 27 och 28 kap. RB och 27 § polislag (1984:387).  
87 27 kap. 4 § RB.  
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information är immateriellt. Metod beslutas från fall till fall och en 

proportionalitetsbedömning görs.88  

Vid en bedömning om huruvida en person uppsåtligen gjort intrång eller av grov 

oaktsamhet, förekommer svårigheter med bevisning då det måste ”vara styrkt” att den 

utgivna IP-adressen har tillhört den utrustning som personen ägt eller disponerat vid 

tillfället och att det ska kunna ”uteslutas” att någon annan använt sig av utrustningen vid 

den angivna tidpunkten.89 Dock är beviskraven aningen otydliga då domstolen i ett senare 

domslut konstaterat att det ska vara ”tillförlitligen styrkt” att IP-adressen tillhört den 

misstänktes utrustning och att det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” att ingen annan än 

den misstänkte använt sig av utrustningen vid den angivna tidpunkten.90 Därmed 

framkommer i undersökningen av domstolens beslut att det råder en osäkerhet i 

beviskraven och att det råder delad mening i domstolarna rörande tillämpningen av 

beviskraven. Problematik i den tekniska bevisningen uppkommer bland annat genom 

mänskliga91 och tekniska fel92, om tidssynkronisering vid bevisinhämtning inte 

förekommer93 samt då stora mängder bevis kan förvridas, förvanskas eller förfalskas.94  

Vidare är en person som gjort intrång på en annans rättighet skyldig att betala ersättning 

för den skada som upphovsrättsägaren förorsakats på grund av intrånget.95 Upphovs-

rättighetsägaren kan, om personen som gjort intrång förläggs med vite, yrka att personen 

som gjort intrång ska upphöra med intrånget, ett så kallat vitesförbud.96 Detta gäller även 

för medverkande till intrånget.97 Vitesförbud kan dock inte riktas mot en mellanhand som 

                                                 
88 28 kap. 3 a § RB och 8 § Polislag (1984:387) och Stefan Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, 
upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 26 och 109-110. 
89 Svea Hovrätt meddelad dom 2006-10-02 Mål nr B 8799-05, ”Hipp Hipp Hora-målet”.  
90 Linköping tingsrätt meddelad dom 2008-05-05, Mål nr B 1066-06. 
91 Ett exempel på det är då en man blev oskyldigt anklagad för barnpornografibrott då utredarna vid 
spårningen skrivit en siffra fel i IP-adressen och därmed fått fram fel IP-adress. Det var först efter 
husrannsakan och förhör av mannen som rikskriminalpolisen insåg sitt felsteg, se SvD Nyheter, Alexandra 
Hernandi, Oskyldigt anklagad för barnporr, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oskyldigt-anklagad-for-
barnporr_1250553.svd, publicerad 2008-05-15 klockan 16:14 och uppdaterad 2008-05-18 klockan 18:54, 
senast besökt 2013-04-15.  
92 Programmen som genererar IP-adress loggarna är inte alltid helt felfria. 
93 Stefan Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 121-
122.  
94 Stefan Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 122. 
Exempel på förvridning av bevis kan ses i Hipp Hipp Hora målet där den misstänkte frikändes då flertalet 
felkällor i förundersökningen uppmärksammats. Piratbyrån skapade ”bevismaskinen”, som enkelt kan 
förfalska en skärmdump, för att påvisa lättheten att förvrida och förfalska material, se Piratbyrån, 
Bevismaskinen – Sätt dit dina nära och kära för fildelning av upphovsrättsskyddat material, 
http://www.piratbyran.org/bevismaskinen/, senast besökt 2013-04-15.  
95 54 § URL.  
96 53 b § 1 st. URL. 
97 Artikel 8.3 Infosocdirektivet.  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oskyldigt-anklagad-for-barnporr_1250553.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oskyldigt-anklagad-for-barnporr_1250553.svd
http://www.piratbyran.org/bevismaskinen/
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inte medverkat till intrånget men vars tjänst används för att möjliggöra intrånget.98 Det 

innebär att internetleverantörer inte kan åläggas med vitesförbud då en sådan åtgärd hade 

inneburit att internetleverantören förbjudits att tillhandahålla internetuppkoppling avseende 

de delar som används för att göra intrång. Vitesförbud kan även meddelas interimistiskt om 

upphovsrättsägaren visar sannolika skäl för att ett intrång sker och utställer en säkerhet för 

eventuell uppkommen skada för svaranden.99  

Den person som genom en åtgärd gör intrång i någons upphovsrätt kan komma att få sin 

egendom som har viss anknytning till intrånget ändrad, satt i förvar, förstörd eller mot 

lösen utlämnad till den som har lidit av intrånget.100 Även här görs en skälighetsbedömning. 

Det bakomliggande syftet med dessa skydds- och säkerhetsåtgärder är att förebygga en 

fortsatt kränkning av upphovsrätten och det är applicerbara redan då ett intrång föreligger, 

oavsett om intrånget är straffbart eller leder till skadeståndsskyldighet. Den person som 

lidit skada av intrånget kan föra talan om en skyddsåtgärd.101  

2.4.3 Implementering av IPRED-direktivet i Sverige 

Regeringen utfärdade en promemoria102, vilket ledde till en proposition103 och 

implementeringen skedde slutligen år 2009 genom den så kallade IPRED-lagen.104 De två 

artiklar som påkallade lagändring var artikel 8 som stadgar rätten till information samt 

artikel 15 som stadgar att medlemsstaterna ska se till att de rättsliga myndigheterna vid 

immaterialrättsintrång får på begäran av sökanden och på intrånggörarens bekostnad 

besluta om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgörandet. Offentliggörande är 

av värde som en kompletterande åtgärd för att avskräcka framtida intrång på ett effektivt 

sätt samt att informera och öka medvetenheten hos allmänheten.105   

Den mest omdiskuterade regleringen i direktivet är artikel 8 om rätten till information. 

Enligt artikel 8.1 ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna, i samband med 

en rättegång rörande ett immaterialrättsintrång, får besluta om att information om ursprung 

och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av 

                                                 
98 Proposition 2004/05:110, s. 342-343. 
99 53 § 2 och 4 st. URL.  
100 55 och 57 §§ URL.  
101 Proposition 2008/09:67, s. 73-76.  
102 Ds 2007:19. 
103 Proposition 2008/09:67. 
104 IPRED-lagen är i sig själv inte en separat lag utan är en benämning för de förändringar i lagar till skydd för 
immateriella rättigheter som tog vid under implementeringen av IPRED-direktivet. I URL innebar detta 53 c-
h §§ URL. 
105 Se ingresskäl 27 IPRED-direktivet och KOM(2003)46 slutlig, s. 23.  
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intrångsgöraren och/eller annan person, om begäran är proportionerlig och berättigad. 

Punkt a-d redogör vem som anses vara annan person. Enligt artikel 8.1 c kan sådan 

information utkrävas av person som i kommersiell skala har tillhandahållit tjänster som 

använts i intrånggörande verksamhet, vilket är vad internetleverantörer gör. Vidare redogör 

artikel 8.2 för omfattningen av den information som ska lämnas ut. Artikel 8.3 stadgar att 

artikel 8.1 och 8.2 inte ska påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser, bland annat 

rörande sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter.106  

Artikel 8 är svårtolkad då artikeln inte klargör när upplysningsplikt föreligger och när 

domstolen kan förplikta den upplysningsskyldige att utlämna uppgifterna.107 Därmed 

föreligger en oklarhet vad ”i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång” 

innebär. Ett argument är att sambandskravet uppfyllts efter att det konstaterats att 

svaranden gjort sig skyldig till intrång och att domstolen i intrångsdomen kan ålägga 

svaranden att utge information. Dock framgår det inte av direktivet huruvida 

sambandskravet förutsätter att domstolen ska ha rätt att fatta ett informationsbeslut, där 

svaranden måste lämna ut information, innan själva domen om intrång ägt rum. Vidare 

konstateras att skrivsättet i artikel 8 skiljer sig från övriga bestämmelser i direktivet och att 

denna skillnad indikerar att informationsbeslut borde kunna ges innan åtal så väl som 

under, men att det är oklart hur långtgående slutsatser man kan dra av skillnaderna i 

skrivsättet.108  

Den största problematiken vid fildelning är att upphovsrättsägaren inte kan identifiera 

intrångsgöraren själv. Internetleverantörerna är de enda som har information om vem som 

haft en specifik IP-adress vid en specifik tidpunkt. Utan kunskap om vem som gjort det 

faktiska upphovsrättsintrånget kan upphovsrättsägaren inte föra process mot personen i 

fråga och personen som gjort intrång kan heller inte drabbas av tidigare nämnda 

sanktioner. Före IPRED-direktivet förekom ingen svensk motsvarighet av artikel 8 och 15 

IPRED-direktivet och information som kunde inhämtas genom en intrångsundersökning 

var begränsad, särskilt rörande digitalt intrång då internetleverantörernas tystnadsplikt 

förhindrade utlämning av information.109 Därmed förekom inga möjligheter att identifiera 

en specifik person bakom en specifik IP-adress utan åtal. Implementeringen av artikel 8 

och 15 IPRED-direktivet återfinns idag i 53 § URL som utvidgades med underparagraferna 

                                                 
106 Se Artikel 8.3 e IPRED-direktivet.  
107 Marcus Norrgård, Sanktionsdirektivet och dess genomförande i Finland, NIR, 2006, s. 587. 
108 Marcus Norrgård, Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet, NIR, 2004, s. 464.  
109 Proposition 2008/09:67, s. 122.  
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53 c-g §§ för förfarandet rörande informationsföreläggande, artikel 8, samt paragraf 53 h § 

för offentliggörande av domstolsavgöranden, artikel 15. Implementeringen av 

informationsföreläggande och offentliggörande var de största förändringarna i svensk lag 

som IPRED-direktivet innebar.  

2.4.3.1 Informationsföreläggande 

53 c § URL stadgar att en person som gör intrång eller medverkar till intrång kan åläggas 

att utge information om fildelare till upphovsrättsägaren, eller annan som har rätt att nyttja 

verket. Med intrång avses även förberedelse till intrång eller försök till intrång och det är 

upphovsrättsägaren som har möjlighet att ansöka om informationsföreläggande.110 För att 

domstolen ska utfärda ett informationsföreläggande är det tillräckligt för den sökande att 

påvisa att det föreligger sannolika skäl att ett intrång skett.111 Enligt IPRED-direktivet ska 

ett upphovsrättsintrång ha konstaterats112, vilket därmed innebär att beviskravet sänkts vid 

implementeringen. Motiveringen till att sänka beviskravet var att regleringen på så sätt 

skulle passa bättre i de svenska regleringarna, bestämmelsen skulle på så vis bli mer effektiv 

i fråga om annat än ren kopiering och att avvikelsen från direktivet är möjlig då den är till 

fördel för upphovsrättsägaren.113  

53 c § 2 st. URL stadgar vem som kan åläggas ett informationsförläggande och i fjärde 

punkten anges att ett informationsföreläggande kan riktas mot den som i kommersiell skala 

tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst eller annan tjänst som har använts vid 

intrånget eller överträdelsen. Genom uttrycket elektronisk kommunikationstjänst är 

skyldigheten tänkt att specifikt omfatta internetleverantörer.114  Defintionen av kommersiell 

skala återfinns i IPRED-direktivets ingresskäl 14 där kommersiella handlingar definieras 

som handlingar som utförs i syfte att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller 

ekonomisk fördel. 53 c § 3 st. URL exemplifierar information som informations-

föreläggandet avser och är därmed inte uttömmande.115 Exempelvis 53 c § 3 st. 1 p. URL 

stadgar att informationen kan avse namn och adress till distributörer, leverantörer eller 

andra som tillhandahållit tjänsterna som innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna. 

Om den sökande uppfyller beviskraven kan internetleverantören genom detta stycke 

föreläggas att ge ut vilken eller vilka personer bakom de IP-adresser som har brukat 

                                                 
110 Proposition 2008/09:67, s. 129-130.  
111 Proposition 2008/09:67, s. 259.  
112 Se artikel 8 IPRED-direktivet.  
113 Proposition 2008/09:67, s. 149-151.  
114 Proposition 2008/09:67, s. 261.  
115 Jämför med artikel 8.2 a IPRED-direktivet, se även Proposition 2008/09:67, s. 263.  
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fildelning i strid mot upphovsrättslagen.116 Så som tidigare nämnts framgår inte av artikel 8 

IPRED-direktivet huruvida rätten till information först uppkommer efter behörig 

myndighet beslutat därom eller om rätten förekommer redan innan ett beslut är fattat. Om 

rätt till information förekommer innan behörig myndighet beslutat om 

informationsföreläggande skulle internetleverantören själv hamna i en obekväm situation 

där denne skulle kunna behöva utge ersättning i ett mål aningen för brott mot 

tystnadsplikten eller för att ha vägrat att utelämna information. På grund av internet-

leverantörens position ansågs detta val vara för betungande och därmed av rättssäkerhets-

skäl har internetleverantörer skyldighet att lämna ut information först vid begäran av 

domstol.117  

IPRED-direktivet stadgar att informationsföreläggande ska ske i samband med rättegång 

om immaterialrättsintrång vilket skiljer sig från den implementerade regleringen i Sverige. 

Ansökan om ett informationsföreläggande kan ske, utöver under en rättegång rörande 

intrång, även separat innan åtal väckts. Detta är återigen en bestämmelse som går utöver 

vad direktivet kräver men motiveras med att då det är till fördel för upphovsrättsägarna är 

det möjligt att ha en sådan bestämmelse enligt artikel 2.1 IPRED-direktivet. Inför 

implementerandet sågs det som en nödvändighet att tillåta informationsföreläggande innan 

åtal väckts då talan inte kan väckas utan att personen som gjort intrånget identifierats. 

Argumentationen var att enbart ha rätt att få ut information under en pågående rättegång 

skulle ge en irrelevant belastning på andra rättegångar som inte är relevant för de målens 

avgörande och att det dessutom inte vore förenligt med svenska processregler.118   

Vidare föreligger ett rekvisit om proportionalitet för informationsföreläggande, där åtgärder 

till innehåll och form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i 

fördragen. Detta återfinns i artikel 3.2 IPRED-direktivet som implementerats genom 53 d § 

URL. Där anges att ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för 

åtgärden uppväger den olägenhet eller annat men som åtgärden innebär för den som 

drabbats av den eller för något annat motstående intresse. För att anses proportionerligt 

måste intrånget utgöra en viss omfattning av tillgängliggörande, med andra ord 

                                                 
116 Proposition 2008/09:67, s. 263.  
117 Proposition 2008/09:67, s. 144-145.  
118 Proposition 2008/09:67, s. 145-150.  
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uppladdning, eller omfattande kopiering, nedladdning. Därmed om det rör sig av 

upphovsrättsintrång på enskilda verk bör avvägningen ge företräde åt integritetsskyddet.119  

Vidare infördes även 53 g § URL som utvidgar möjligheterna till behandling av persondata. 

I paragrafen föreskrivs att personuppgifter får behandlas vid lagöverträdelser som 

innefattar brott enligt 53 § URL i situationer där det anses nödvändigt att fastställa, göra 

gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är värt att notera att behandling av 

personuppgifter anses accepterat i 53 g § URL trots att det är förbjudet för andra än 

myndigheter att behandla personuppgifter enligt 21 § PUL.  

Kollisionen med en enskild persons integritet sker genom att en upphovsrättsägare har rätt 

att utföra egna utredningar om huruvida deras rättigheter blivit kränkta.120 Som nämnts i 

detta avsnitt kan upphovsrättsägare som misstänker att dennes ägodelar olovligen fildelas 

vända sig till domstol för ett informationsföreläggande. Ett godkänt 

informationsföreläggande resulterar i att domstolen kräver att internetleverantörerna 

lämnar ut uppgifter om deras internetanvändares IP-adresser till upphovsrättsägaren, eller 

dennes aktör, vilket genom svensk lag kan ske innan åtal så väl som under pågående 

rättegång. Då ett informationsföreläggande utges innan åtal medverkar den misstänkte inte 

vid domstolsförhandlingen utan företräds av ett utvalt ombud och upplyses först vid ett 

senare tillfälle att ett föreläggande gjorts.121  

Upphovrättsägare, eller den som agerar i upphovrättsägarens intresse, kan utföra 

utredningar då fildelningsbrott klassas som ett angivelsebrott. Ett angivelsebrott kräver att 

upphovsrättsägaren gör en angivelse för att åtal ska väckas mot en annan part. Polisen utför 

inte själva någon spaning.122 Förundersökning får dock även inledas om det är påkallat ur 

allmän synpunkt.123 Det innebär att en åklagare får på eget initiativ inleda en 

förundersökning om särskilda skäl föreligger, men det är mycket ovanligt att så sker då det 

är svårt att utan en viljeyttring från upphovsrättsägaren avgöra huruvida intrång skett.124  

                                                 
119 Proposition 2008/09:67, s. 264.  
120 Se artiklar som tar upp problemet, exempelvis från SvD Näringsliv, Tobias Olsson, Privata bolag gör polisjobb 
och från nyheter24, Matilda Andersson, Istället för polisen – nu utreder privata bolag fildelare, 
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/644840-bolag-sakrar-utredningen-inte-polisen, publicerad 2012-01-09 
klockan 08.35, senast besökt 2013-04-02.  
121 Stefan Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 174. 
122 Stefan Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 172-
175.  
123 23 kap. 1 och 4 a §§ RB. 
124 Stefan Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s.175.  

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/644840-bolag-sakrar-utredningen-inte-polisen
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Problematiken med partsinsyn under förundersökning är återkommande då exempelvis 

kammaråklagaren i Linköpings tingsrätts mål B 1066-06 anmäldes till 

Justitieombudsmannen, nedan JO, då en partssakkunnig, en representant från 

branschorganisationen, deltagit vid bevissäkring och undersökning av den misstänktes 

dator. Den sakkunnigas medverkan var för att bekräfta vilka av filerna som tillhörde 

branschorganisationens medlemmar, men Piratpartiet som gjorde JO-anmälningen menade 

att förfarandet är olagligt och bryter mot rättssäkerheten. JO-anmälan lades ner då det 

upphovsrättligt skyddade materialet sammanställts och översänts till Antipiratbyrån och 

inte all den misstänktes utrustning.125 Då myndigheter omöjligt kan inneha 

detaljinformation om vilket material som är upphovsrättsskyddat skulle det innebära 

bevisssäkringsproblem om åklagare inte tilläts använda sig av partssakkunniga. Därav är det 

vanligt att en partssakkunnig medverkar för att styrka att filerna i fråga varit skyddade.  

2.4.3.2 Offentliggörande  

Offentlighetsprincipen innebär att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och ha 

rätt att närvara vid domstolsförhandlingar.126 Däremot fanns inga bestämmelser som 

möjliggör för en domstol att ålägga en intrångsgörare att offentliggöra en dom eller bekosta 

en sådan åtgärd.127 Av detta skäl var det en nödvändighet att föra in en bestämmelse om att 

domstolen kan besluta om lämpliga åtgärder för spridande av information om 

immaterialrättsdomar och att dessa åtgärder bekostas av intrånggöraren. Lämpliga åtgärder 

bedöms från fall till fall och gäller endast avgöranden i intrångsfrågan och där käranden kan 

yrka på beslut om sådan åtgärd.128 Det är oklart vilka som inbegrips under definitionen 

intrångsgörare, men enligt förarbetena, för att hålla sanktionssystemet konsekvent, 

inbegriper begreppet intrångsgörare även medverkare. Detta motiveras med att utifall att 

medverkare inkluderas i begreppet och det innebär en avvikelse från direktivet, bör det 

fortfarande vara tillåtet då inbegripandet är till fördel för upphovsrättsinnehavaren.129  

                                                 
125 TechWorld, Tomas Gilså, Piratåklagare tillbakavisar piratpartiets JO-anmälan, publicerad 2007-12-14, 
http://www.sakerhet.idg.se/2.1070/1.136524, senast besökt 2013-04-10. 
126 Se 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordning (1949:105).  
127 Proposition 2008/09:67, s. 238 
128 Proposition 2008/09:67, s. 239-241, se även skäl 27 i IPRED-direktivet där det stadgas att syftet med 
åtgärderna är att avskräcka och öka medvetandet hos allmänheten.  
129 Proposition 2008/09:67, s. 240.  

http://www.sakerhet.idg.se/2.1070/1.136524
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3 Trafikuppgifters tillgänglighet 

Datalagringsdirektivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas reglering rörande 

leverantörerna av allmänna kommunikationsnäts skyldigheter att lagra uppgifter för att 

säkerställa att uppgifterna finns tillgängliga för bland annat utredning och åtal.130 Detta direktiv 

specificerar direktiv 2002/58/EG131 så att internetleverantörer har en skyldighet att lagra 

internetanvändares uppgifter, såsom IP-adresser, under en period om minst sex månader 

och max två år.132 Medlemsstaterna ska även säkerställa att uppgifterna internet-

leverantörerna har endast tillgängliggörs till behöriga myndigheter och i enlighet med 

nationell lagstiftning.133 Datalagringsdirektivet instiftar även att medlemsstaterna inte får 

begränsa uppgifter som lagras enligt detta direktiv.134 Regeringen lade fram en 

proposition135 som röstades genom och lagändringarna började gälla år 2012. 

Lagändringarna medförde utöver en korrigering av 6 kap. 1 och 5 §§ Lag (2003:389) om 

elektronisk kommunikation, nedan LEK, samt att sju nya paragrafer infördes, 6 kap. 3 a § 

och 16 a- 16 f §§ LEK. 

3.1 Lagring av trafikuppgifter 

Definitionerna som återfinns i 6 kap. 1 § LEK motsvarar begrepp från både direktiv 

2002/58/EG respektive Datalagringsdirektivet.136 6 kap. 3 a § syftar till att lagringen av 

trafikuppgifter ska hålla hög kvalitet, skyddas mot editering och förstörelse samt att 

uppgifterna endast ska kunnat tillgängliggöras av bemyndigad personal.137 Genom 

implementeringen av 6 kap. 16 a- 16 f §§ LEK ändrades den tidigare reglering som innebar 

att operatörer skulle avidentifiera eller förstöra de trafikuppgifter när de inte längre 

behövdes. Uppgifterna fick sparas för marknadsföringssyften eller vid behov för 

fakturering men genom Datalagringsdirektivet infördes en generell skyldighet för internet-

leverantörer att lagra specifika uppgifter i syftet att underlätta brottsutredningar. Av 

                                                 
130 Artikel 1.1 Datalagringsdirektivet.  
131 Direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation.  
132 Artikel 3.1, 5.2 punkt iii och artikel 6 Datalagringsdirektivet.  
133 Artikel 4 Datalagringsdirektivet.  
134 Artikel 11 Datalagringsdirektivet som hänvisar till artikel 15.1 direktiv 2002/58/EG.  
135 Proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 
2006/24/EG.  
136 Jämför med artikel 2 direktiv 2002/58/EG, ordvalet är för att undvika sammanblandning med elektronisk 
kommunikation, se proposition 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m., s. 389-391. Se även 
definitionerna i artikel 2 och 5 Datalagringsdirektivet och motiveringen till avvikande ordalydelser och 
begrepp mellan svensk lag och direktiv i proposition 2010/11:46, s. 26-35.  
137 Proposition 2010/11:46, s. 52-54.  
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förarbeten går att utläsa att den omfattning av trafikuppgifter som lagras inte bara är 

anmärkningsvärd men även utgör ett stort intrång i den personliga integriteten.138  

Paragraferna 6 kap. 16 a- 16 f §§ LEK stadgar en skyldighet för internetleverantörer att 

lagra trafikuppgifter i sex månader, undantagen från denna skyldighet om synnerliga skäl 

föreligger, när uppgifterna får lämnas ut, ersättning till internetleverantörerna respektive att 

utlämnandet av uppgifterna ska ske utan dröjsmål och på ett sådant sätt att informationen 

enkelt kan tas om hand. Kravet på lagring av uppgifter som implementerats i svensk rätt 

går utöver vad som följer av direktivet och omfattar även misslyckad uppringning 

respektive fler uppgifter än de som anges i direktivet. Motiveringen var att det är lika viktigt 

att kunna ta reda på när, var och vem som försökte kontakta vem och att 

lokaliseringsinformation för kommunikation är av värde för brottsutredningar.139 De 

leverantörer som undantas från lagringsskyldigheten är de som har en verksamheten av så 

liten omfattning att det skulle vara oproportionerligt att kräva hel eller delvis lagring av 

trafikuppgifter och att ett begränsat intresse ur ett brottsbekämpande perspektiv 

föreligger.140 Minimikravet på en lagringstid om sex månader är detsamma som i 

Datalagringsdirektivet och motiveras med att en stor mängd uppgifter kommer att lagras 

och att kombinationen av intrånget i enskilda personers integritet, kostnaden för lagringen 

för leverantörerna samt att risken för integritetsskador genom otillåten spridning av 

uppgifterna ökar ju längre tid uppgifterna lagras. Därmed av hänsyn till integritetsskyddet 

ansågs en lagringstid om sex månader proportionerligt avseende skyldigheten att lagra 

trafikuppgifter.141  

Datalagringsdirektivet reglerar inte hur kostnaderna för lagringsskyldigheten och 

utlämnandet av uppgifter skulle fördelas, därmed beslutades det att leverantörerna ska stå 

för lagrings- och säkerhetskostnaderna av trafikuppgifterna och att det allmänna ska ersätta 

leverantörerna för de kostnader som uppstår i samband med utlämnande av uppgifter.142 

Slutligen beträffande utlämnandet av trafikuppgifterna ska myndigheterna kunna ta del av 

informationen utan ansträngning och ska alltid överlämnas på sådant sätt att säkerheten 

                                                 
138 6 kap. 16 a § LEK och proposition 2010/11:46, s. 18-19. 
139 Proposition 2010/11:46, s. 32-37.  
140 6 kap. 16 b § LEK och proposition 2010/11:46, s. 43-44. 
141 6 kap. 16 d § LEK och proposition 2010/11:46, s. 37-39.  
142 6 kap. 16 e § LEK och proposition 2010/11:46, s. 65-68.  
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inte åsidosätts. Vidare ska uppgifterna kunna överföras utan dröjsmål där uttrycket ska 

bedömas från fall till fall.143  

Dessa implementerade regleringar om lagring av trafikuppgifter gynnar upphovsrättsägare 

genom att internetleverantörer är skyldiga att lagra trafikuppgifter hos sina användare. I 

förarbetet förs argumentationen om proportionalitet och att integritetsskyddet är sekundärt 

då den inskränkning som görs inte eller endast delvis realiseras. Man menar att då det är en 

möjlighet att inga uppgifter som sparas utlämnas eller att endast en del av uppgifterna är av 

intresse i en brottsutredning. Vilka trafikuppgifter som ska lagras beslutas av regeringen 

eller annan myndighet.144 Gällande trafikuppgifter på internet stadgar 43 § LEKF att 

användarens IP-adress, uppgifter om abonnenten och, i förekommande fall, registrerad 

användare, datum och spårbar tid för på- och avloggning till internet, den typ av kapacitet 

för överföring som har använts samt uppgifter som identifierar den utrustning där 

kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten ska 

lagras.  

3.2 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till 

trafikuppgifter 

De senaste ändringar som skett beträffande tillgången av trafikuppgifter var för att 

underlätta brottsbekämpande myndigheters möjlighet att ta del och använda sig av 

uppgifterna. Internetleverantörer ska exempelvis inte utplåna sparade trafikuppgifter i de 

fall myndighet eller domstol behöver tillgång till sådana uppgifter för att kunna lösa tvister. 

Begreppet tvister i detta sammanhang åsyftar tvister i allmänhet och sparandet av 

uppgifterna är även tidsbegränsat och längre än ett år godtas inte om inte särskilda skäl 

föreligger.145  

Trafikuppgifter får lämnas ut endast med stöd av 6 kap. 22 § 1 st. LEK, 27 kap. 19 § RB 

eller via lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.146 Enligt LEK är en 

lokaliseringsuppgift en uppgift som visar den geografiska positionen för en internet-

                                                 
143 6 kap. 16 f § LEK och proposition 2010/11:46, s. 49-51. 
144 6 kap. 16 a § URL som hänvisar till 6 kap. 20 § 1 st. URL samt 38-44 §§ Förordning (2003:396) om 
elektronisk kommunikation, nedan LEKF.  
145 6 kap 8 § LEK och proposition 2002/03:110, s. 259 och 392.  
146 6 kap. 16 c § LEK.  
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användares utrustning. Lokaliseringsuppgifter är antingen trafikuppgifter eller ej.147 

Lokaliseringsuppgifter som är trafikuppgifter får utlämnas, medan lokaliseringsuppgifter 

som inte är trafikuppgifter enbart får utlämnas om det finns beslut om inhämtning av 

uppgifter i enlighet med RB eller lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om 

elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelse-

verksamhet.148 Denna ändring som tillåter utökad tillgång av abonnemangsuppgifter 

motiveras med intresset att kunna hantera nätmobbning och andra trakasserier via 

internet149 men förändringen tillåter även att polisen tar in misstänkta fildelare till förhör. 

Det resonerades att behovet av abonnemangsuppgifter förändrats påtagligt de senaste åren 

och att det finns behov av att kunna tillgodogöra sig uppgifterna i fall om inte bara 

brottsmål med fängelse som påföljd men även i mål med bötespåföljd, där i förarbeten 

ärekränkning exemplifieras. Regeringen motiverade polisens möjlighet att få ta del av 

abonnemangsuppgifter med att det var en essentiell del för polisens möjlighet att utreda 

fildelningsbrott och att detta väger ”klart” tyngre än enskildas motsvarande intresse av 

integritetsskydd.150 Då förarbeten inriktas på internettrakasserier nämns inget om fildelning. 

Frågan vi kan ställa oss är huruvida detta kommer användas för att ta in enskilda till förhör 

för att tillrättavisa deras beteende inte bara beträffande ärekränkning men även rörande 

fildelning och upphovsrättsintrång.  

3.3 Kritik mot Datalagringdirektivet 

Kommissionen uppmärksammade i en av sina skrivelser att trots syftet med harmonisering 

i Datalagringsdirektivet kvarstår skillnader i medlemsstaternas införlivande, varav de 

berörda områdena inkluderade ändamålsbegränsning, tillgång till uppgifter respektive 

uppgiftsskydd. Kommissionen noterade i sin utredning att begreppet grovt brott skiljde sig 

betydligt mellan medlemsländerna151 och kunde variera från en handling med fängelsestraff 

som påföljd till en handling som innebar någon form av straffbar gärning.152 

Datatillsynsmannen menar i utvärderingsrapporten att direktivet inte harmoniserar den 

                                                 
147 1 kap. 7 § LEK och proposition 2002/03:110, s. 359. En lokaliseringsuppgift som anses som trafikuppgift 
är i vilken cell i ett cellulärt uppbyggt mobilkommunikationssystem en användare befinner sig i, medan en 
lokaliseringsuppgift som inte anses som trafikuppgift är uppgifter, via GPS eller satellit, avseende 
abonnentens position, se proposition 2002/03:110, s. 260-261.  
148 6 kap. 10 a § LEK.  
149 Proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, s. 
102-103.  
150 Proposition 2011/12:55, s. 102-103.  
151 Artikel 1.1 Datalagringsdirektivet tillät en nationell definiering av grovt brott. 
152 KOM(2011)225 slutlig, Rapport från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, Utvärderingsrapport om direktiv 
2006/24/EG, Bryssel 18 april 2011, s. 4,6, 32-33.  
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nationella lagstiftningen och uppmanar till att anta omfattande lagstiftning som utöver 

kravet på internetleverantörer att lagra uppgifter också reglerar hur medlemsstaterna ska 

använda uppgifterna i brottsbekämpning.153  

Kommissionen uttryckte vidare att integritetsinskränkningar som tillåts ska göras med 

beaktande av proportionalitetsprincipen och att rättspraxis från EU-domstolen och 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har uttryckt villkor avseende 

begränsningarna. Vad som kan utläsas är att begränsningarna ska vara exakta och 

förutsägbara. Det innebär att begränsningar i rätten till integritet ska vara så exakta att en 

medborgare har möjlighet att anpassa sitt beteende i enlighet med begränsningen.154  

 

 

 

                                                 
153 KOM(2011)225 slutlig, s. 32. 
154 KOM(2011)225 slutlig, s. 30-31.  
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4 Integritet och rättssäkerhet för den enskilde 

4.1 Internationella instrument 

Upphovrättighetshavarnas möjlighet att tillvarata sina intressen måste alltid vägas mot 

internetanvändarnas intresse av att skydda sin personliga integritet. Det föreligger således 

en intressekonflikt. Därmed uppstår frågan om vilket skydd internetanvändare har mot att 

information om deras förehavanden på internet lagras, sparas och lämnas ut. Viss 

information kan vara essentiell för att kunna identifiera de enskilda som begått intrång på 

upphovsrättsägares rättigheter.  

Principen om personlig integritet i hänsyn till information och kommunikation är enligt FN 

en mänsklig rättighet och ingen får utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, 

familj, hem eller korrespondens och alla har laglig rätt till skydd från sådana ingripanden 

eller angrepp.155 Regleringen av enskildas fri- och rättigheter kommer delvis från 

internationella avtal Sverige skrivit under. Ett av de avtalen är EKMR, som främst rör 

skyddet för den personliga integriteten. Artikel 6.2 och 6.3 EU-fördraget156 stadgar att 

EKMR ska följas samt att rättigheterna och friheterna ska ingå i unionsrätten som allmänna 

principer. Inskränkning av EKMR får endast göras med stöd av lag och om det är 

nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, landets ekonomiska välstånd eller för att 

förebygga oordning eller brott.157 Det finns en motsvarande princip stadgad i svensk lag.158 

Både EKMR och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fastställer 

oskuldspresumtionen, en rättsgrundsats som inte är lagfäst i Sverige utan är allmänt 

vedertagen. Oskuldspresumtionen innebär att en misstänkt ska anses oskyldig till motsatsen 

är bevisad.159 Den inskränkning av integritet som existerar genom den nuvarande 

fildelningslagstiftningen bör därmed ses som nödvändig för att upprätthålla landets 

ekonomiska välstånd eller för att förebygga oordning eller brott. Den andra sidan av 

argumentationen är att den inskränker rätten till privatliv. Utöver bestämmelsen i EKMR 

                                                 
155 Artikel 12 Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.  
156 Europeiska unionens officiella tidning, EUT C 83, 2010-03-30, s. 15-46, Konsoliderad version av Fördraget om 
Europeiska Unionen, nedan EU-fördraget. 
157 Artikel 8.1-2 EKMR och SOU 2008:3 Skydd för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag, s. 71-72.  
158 2 kap. 12 § RF. 
159 Se artikel 6.2 EKMR och artikel 11 Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.  
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regleras rätten till privatliv internationellt och det stadgas att en inskränkning av rätten till 

privatliv inte får vara godtycklig eller olaglig160.161  

Rätten till en rättvis rättegång är brett definierad i EKMR och tanken är att den misstänkte 

ska ges alla möjligheter att försvara sig mot anklagelser och ingen oskyldig ska felaktigen 

dömas.162 I detta sammanhang ska den grundläggande legalitetsprincipen nämnas, att ingen 

ska bli orättvist straffad och att all lagföring ska baseras på lag som ska vara förutsägbar 

och tydlig, då denna uttrycks genom EKMR.163 Detta innebär att domstol heller inte får 

behandla den svarande som annat än oskyldig.  

Vidare ska det domstolsförfarandet vara kontradiktoriskt vilket innebär att ingen får dömas 

utan att vara ohörd, utan tillfälle att yttra sig över vad motparten sagt. Det i sig innebär att i 

en domstol ska det finnas två mot varandra stående parter och att domstolen i sig inte kan 

vara part i målet utan endast vara åhörare till vad parterna lägger fram och säger och 

baserar sin bedömning på detta material. Båda parter ska få komma till tals på lika villkor 

och därmed ha lika god möjlighet att åberopa bevisning och föra sin talan i processen. 

Parterna ska även få kännedom om allt material och få möjlighet att bemöta allt som 

motparten anför. Det innebär att inga bevis får framläggas i domstol utan att den andre 

parten tagit del av materialet. Inskränkningar i denna insyn motiveras endast om det rör sig 

exempelvis om rikets säkerhet.164   

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.4.2.1 uttrycks proportionalitetsprincipen i 53 d § URL om 

informationsföreläggande, att föreläggande får medges om skälen för åtgärden väger upp 

för den olägenhet eller de men som åtgärden innebär för den som drabbas av den. Det ska 

även nämnas att RB stadgar att en förundersökning ska bedrivas så att ingen kränks eller 

utsätts för olägenheter och andras missaktning.165  

4.2 EU rättsliga direktiv 

Ett av syftena med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 

1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och 

                                                 
160 Orden som används är “arbitrary” och ”unlawful”.  
161 Förenta Nationernas konvention om civila och politiska rättigheter. 
162 Artikel 6 EKMR.  
163 Se artikel 7 EKMR, 1 kap. 1 § 3 st. RF och Thomas Bring och Christian Diesen, Förundersökning, upplaga 
4:1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 65.  
164 Thomas Bring och Christian Diesen, Förundersökning, upplaga 4:1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 
113-115.  
165 23 kap. 4 § RB.  



 

 
31 

om det fria flödet av sådana uppgifter, var att harmonisera medlemsstaternas skyddsnivå 

för personers friheter och rättigheter med avseende till privatlivet samt staternas hantering 

av enskildas personuppgifter.166 Skyddet via detta direktiv är tänkt som en precisering av 

tidigare fastslagna principer rörande databehandling av personuppgifter och att fastslå en 

skyldighet för medlemsstaterna att säkerställa enskildas rättigheter i sättet personuppgifter 

behandlas.167 Medlemsstaterna ska föreskriva att personuppgifter behandlas korrekt och 

lagenligt och att de ska insamlas för berättigade ändamål.168 I direktiv 95/46/EG 

förekommer en proportionalitetsklausul som stadgar att medlemsstaterna har rättighet att 

inskränka skyldigheter och rättigheter om begränsningen är nödvändig med avseende till 

andra medborgares fri- och rättigheter.169  

Direktiv 95/46/EG är införlivat i svensk lagstiftning via PUL170 och PUL förhindrar inte 

utlämning av personuppgifter när utlämningsskyldigheten följer av lag eller av 

domstolsbeslut171. Vidare anger PUL att personuppgifter får behandlas när ändamålet är ett 

berättigat intresse hos tredje man om detta intresse väger över den registrerades intresse av 

skydd mot kränkning av den personliga integriteten.172 Som tidigare nämnts är paragrafen i 

PUL som förbjuder andra än myndighet att behandla personuppgifter utvidgad i samband 

med implementeringen av IPRED-direktivet och 53 g § URL.   

Utvecklingen av direktiv 95/46/EG blev direktiv 2002/58/EG om behandling av 

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, där direktiv 

2002/58/EG tillämpas i samband med personuppgifter och allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster tillhandahållna i allmänna elektroniska kommunikationsnät, med 

andra ord: personuppgifter och internetleverantörer.173 Medlemsstaterna ska genom 

nationell lagstiftning förbjuda lagring av information av andra än personen, om inte teknisk 

lagring behövs för överföring av kommunikation, och säkerställa sekretess vid 

kommunikation. Internetanvändaren ska ha tillgång till information om vad som lagras 

respektive i vilket syfte.174 Uppgifter som inte längre är nödvändiga för syftet ska raderas 

                                                 
166 Ingressskäl 7-8 direktiv 95/46/EG.  
167 Ingresskäl 11 och artikel 1 direktiv 95/46/EG.  
168 Artikel 6a och 6b direktiv 95/46/EG.  
169 Artikel 13.1 och 13.1 g direktiv 95/46/EG.  
170 Artikel 6.1 direktiv 95/46/EG återfinns i 9 § PUL och inskränkningsmöjligheterna i artikel 31.1 i direktiv 
95/46/EG återfinns i 8 a § PUL.  
171 Proposition 2008/09:67, s.126.  
172 10 § p. f PUL och Proposition 2008/09:67, s.126.  
173 Artikel 3 direktiv 2002/58/EG.  
174 Artikel 5.3 och 15.1 direktiv 2002/58/EG. 
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eller avidentifieras.175 Även i direktiv 2002/58/EG återfinns proportionalitetsprincipen och 

tillåter en begränsning av rättigheter och skyldigheter om inskränkningen är proportionell, 

lämplig eller nödvändig.176  

Direktivet är införlivat i svensk rätt genom LEK177 där en tystnadsplikt stadgas för 

internetleverantörer då denne inte får föra vidare eller utnyttja det han fått ta del eller fått 

tillgång till.178 Tystnadsplikten är dock inskränkbar då information kan lämnas ut under 

specifika omständigheter, innebärande när en domstol meddelar om ett 

informationsföreläggande. Därmed förekom inget behov av lagändring för att kunna utföra 

ett informationsföreläggande.179  

 

                                                 
175 Artikel 6.1 direktiv 2002/58/EG.  
176 Artikel 15.1 direktiv 2002/58/EG.  
177 Se 6 kap. 3 och 5 §§ LEK. Proposition 2008/09:67, s. 8 tar upp det faktum att stor del av LEK bygger på 
tidigare elektronisk kommunikations direktiv från EU och att integritetsskyddet i 6 kap LEK ett resultat av 
sådan implementering och är inte ett resultat av direktiv 2002/58/EG.  
178 6 kap. 20 § LEK.  
179 Proposition 2008/09:67, s. 143, 167 och 262.  
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5 Rättspraxis 

Med bakgrund av detta är det av vikt att beskriva EU-domstolens och den nationella 

domstolens ställningstagande i balanseringen av upphovsrätten och rätten till integritet. Det 

är av särskilt intresse då HD nyligen fattade sitt slutliga beslut baserat på ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Som framkommit av lagar och regleringar ska 

varje enskilt fall bedömas på ett proportionerligt och ändamålsenligt sätt.  

5.1 Mål C-275/06 Promusicae och mål C-557/07 LSG 

I mål C-275/06 Promusicae180 yttrade sig EU-domstolen om tolkningen av IPRED-

direktivet i förhållande till EU:s regleringar av integritetsskydd. Ärendet behandlade 

Promusicaes begäran av Telefónica att utlämna information rörande identitet och hemvist 

för enskilda personer som Telefónica försåg med internetuppkoppling, för att Promusicae 

skulle ha möjlighet att väcka talan mot dessa enskilda personer.181 Frågan som EU-

domstolen behandlade var huruvida medlemsstaterna är förpliktigade att föreskriva en 

skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål för att på så sätt skapa ett effektivt 

skydd för upphovsrättsägare.182  

EU-domstolen framförde att föreläggandet innebar behandling av personuppgifter enligt 

den definition som återfinns i artikel 2.1 i Datalagringsdirektivet respektive artikel 2b i 

direktiv 95/46/EG och att syftet med artikel 15.1 Datalagringsdirektivet måste förstås för 

att undvika situationer då upphovsmän vill skydda sina rättigheter faller utanför artikel 

15.1:s tillämpningsområde. För att försäkra att sådana situationer inte faller utanför 

tillämpningsområdet konstaterade EU-domstolen att Datalagringsdirektivet inte utgör ett 

hinder för att föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål.183  

Avgörandet kom år 2008 och EU-domstolen stadgade att inget av de åberopade direktiven, 

IPRED-direktivet inräknad, förpliktigar en medlemsstat att införa skyldigheter för 

mellanhänder att lämna ut personuppgifter i tvistemål i syfte att skapa ett effektivt skydd 

för upphovsrättsägare. Domstolen menade att vid implementeringen av direktiven i 

nationell lagstiftning ställs krav på medlemsstaterna att tolka direktiven på ett sådant sätt att 

medlemsstaterna med beaktande av proportionalitetsprincipen uppnår en lämplig balans 

                                                 
180 Mål C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU, REG 
2008, s. I-271, nedan Promusicae.  
181 Mål C-275/06 Promusicae, punkt 2.  
182 Mål C-275/06 Promusicae, punkt 41. 
183 Mål C-275/06 Promusicae, punkt 49-54. 
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mellan upphovsrätt och rätt till integritet.184 Denna balans är dock inget som domstolen 

vidare förklarar eller ger riktlinjer för utan lämnar fritt till medlemsstaterna att själva 

bedöma.  

Ett av de direktiv som åberopades i Promusicae målet var direktiv 2000/31/EG av den 8 

juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk 

handel, på den inre marknaden (Direktiv om elektronisk handel), som förelägger 

ansvarsfrihetsbestämmelser genom artikel 15 för mellanhänder. Syftet är att mellanhänder, 

internetleverantörer, inte ska drabbas av ett orimligt stort ansvar, öka tryggheten och 

rättssäkerheten och avlägsna hinder för den fria rörligheten.185 Syftet med direktiv 

2000/31/EG, att inte blanda in mellanhänder, skiljer sig väsentligen från IPRED-direktivet 

där syftet är att använda sig av mellanhänder för att anförskaffa sig information. Därmed 

kan det argumenteras att reglerna i IPRED-direktivet förändrar mellanhändernas tidigare 

neutralitet. Detta förstärks av att mellanhänder nu är skyldiga att lagra trafikuppgifter i sex 

månader från den dag kommunikationen avslutades.186  

I mål C-557/07 LSG187 hänvisade EU-domstolen till det tidigare Promusicae målet och 

konstaterade att artikel 8.4 IPRED-direktivet jämfört med artikel 15.1  Datalagrings-

direktivet inte utgör ett hinder för att medlemsstaterna föreskriver en skyldighet att lämna 

ut personuppgifter till upphovsrättsägare eller deras aktörer för att de ska kunna väcka talan 

i tvistemål om intrång i deras upphovsrätt.188 Det innebär att en medlemsstat inte är 

tvungen, enligt direktiven, att införa skyldigheter för internetleverantörer att utlämna 

information men medlemsstater kan införa en sådan skyldighet. Slutsatserna av mål 

Promusicae och LSG målet är därmed att medlemsstaterna inte måste införa skyldigheter för 

mellanhänder att lämna ut personuppgifter i tvistemål men att medlemsstaterna kan 

lagstadga om en sådan skyldighet.  

                                                 
184 Mål C-275/06 Promusicae, punkt 65-70.  
185 Se ingresskälen för direktiv 2000/31/EG.  
186 6 kap. 16 d § LEK.   
187 Mål C-557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, REG 2009, s. I-1227, 
nedan LSG. 
188 Mål C-557/07 LSG, punkt 24-25 och 29.  
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5.2 NJA 2012 s. 975 ePhone 

Den mest omdiskuterade domen på senare tid i Sverige är det så kallade ePhone-målet189 

där den slutliga domen kom 21 december 2012. Kärande i målet hade ensamrätt till diverse 

ljudböcker och efter framställning av bilder på bibliotekslistor på en FTP-server190 ansåg 

ljudboksförlagen att någon eller några personer gjort intrång i deras ensamrätt genom att 

verken tillgängliggjorts till allmänheten via servern. Servern var uppkopplad mot internet 

via en bredbandsuppkoppling som tillhandahölls av Perfect Communication Sweden AB, 

nedan ePhone. De kärande ljudboksförlagen ansökte om informationsföreläggande av 

ePhone vilket ePhone bestred med grund att bestämmelsen i 53 c § URL strider mot 

EKMR och EG-rätten och därmed inte ska tillämpas och att bestämmelserna om att ett 

informationsföreläggande står i strid med Datalagringsdirektivet och därför inte får 

tillämpas.191 Tingsrätten avvisade båda invändningarna och förlade ePhone att mot vite 

utlämna krävd information till ljudboksförlagen.192 ePhone överklagade Tingsrättens 

domslut och när tvistefrågan togs upp i Hovrätten fann dock Hovrätten att den framlagda 

bevisningen inte räckte och därmed hade ljudboksförlagen inte påvisat sannorlika skäl för 

att upphovsrättsintrång skett eller förelåg och Hovrätten upphävde därmed Tingsrättens 

beslut om informationsföreläggande.193  

5.2.1 EU-domstolens bedömning 

Målet överklagades till Högsta domstolen, nedan HD, som beslöt om att begära en 

förhandstolkning av EU-domstolen i två frågor: ”1) Hindrar Datalagringsdirektivet, särskilt 

artiklarna 3, 4, 5 och 11, en tillämpning av en nationell bestämmelse som är införd med 

stöd av artikel 8 i IPRED-direktivet och som innebär att en internetleverantör i en 

civilprocess, i syfte att en viss abonnent ska kunna identifieras, föreläggs att ge en 

upphovsrättsinnehavare eller dennes rättsinnehavare information om vilken abonnent som 

av internetleverantören tilldelats en viss IP-adress, från vilken adress intrång påstås ha 

skett? Förutsättning för frågan är att sökanden visat sannolika skäl för intrång i viss 

upphovsrätt samt att åtgärden är proportionell. 2) Påverkas svaret på fråga 1 av det 

                                                 
189 NJA 2012 s. 975 ”ePhone”. För att se alla delar av processen fram till slutlig dom se mål C-461/10 
ePhone, Svea Hovrätt, Föredragning i Stockholm 2010-06-02, Mål nr ÖÄ 6091-09 och Solna Tingsrätt, 
slutligt beslut 2009-06-25, Mål nr Ä 2707-09.  
190 FTP är en förkortning för file transfer protocol, vilket är ett filöverföringsprotokoll som möjliggör 
överföring av filer mellan datorer via internet. En FTP-server är ett datorprogram som gör filerna tillgängliga 
att ladda ner av andra FTP-användare, se NJA 2012 s. 975 punkt 2 ”ePhone”.  
191 Solna Tingsrätt, Mål nr Ä 2707-09, s. 17, 21   
192 Solna Tingsrätt, Mål nr Ä 2707-09, s. 6 och 21.  
193 Svea Hovrätt, Mål nr ÖÄ 6091-09, s. 7-8.  
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förhållandet att medlemsstaten inte genomfört Datalagringsdirektivet trots att tiden härför 

har gått ut?”194 Denna förhandstolkning var av stor vikt för många nationella tvistemål vid 

tidpunkten och HD förordnade ärenden att vila tills dess att förhandstolkning av ePhone 

målet inhämtats.195  

EU-domstolen tog upp frågorna och meddelande förhandsavgörande den 19 april 2012. 

EU-domstolen konstaterar att det inte är relevant huruvida Sverige implementerat 

Datalagringsdirektivet, då direktivet enbart rör lagring av uppgifter som genererats eller 

behandlats av internetleverantörer för ändamål som utredning, avslöjande samt åtal.196 EU-

domstolen påvisade att det i ingresskäl 12 Datalagringsdirektivet anges att artikel 15.1 

fortsätter att gälla, vilket innebär att uppgifter som lagras enligt Datalagringsdirektivet, inte 

kan lämnas ut, men att uppgifter som lagras för andra syften kan lämnas ut, under 

förutsättningen att det finns laga stöd för en sådan åtgärd.197  

EU-domstolen påpekade att de nationella bestämmelserna med kraven på sannolika skäl 

utgör en proportionell åtgärd så som krävts vid implementeringen av lagstiftningen.198 EU-

domstolen konstaterade att den information om personuppgifter med mera, som ombads 

lämnas ut, omfattades av IPRED-direktivet samt 2002/58/EG och att Sverige i nationell 

lag använt sig av möjligheten att föreskriva om en skyldighet att utlämna enskildas 

personuppgifter inom en civilprocess.199 Vidare ansåg EU-domstolen att denna föreskrift 

uppfyller kraven på proportionalitet då sannolika skäl krävs och att informationen ska utges 

om det underlättar en utredning om upphovsrättsintrång eller en överträdelse och att det 

uppväger för den olägenhet eller men som det innebär för den drabbade.200 EU-domstolen 

konstaterade att den nationella domstolen, genom den nationella regleringen, kan göra en 

proportionell och rimlig avvägning mellan upphovsrätt och integritet.201  

                                                 
194 Se HD:s begäran om förhandstolkning i NJA 2012, s. 975 under rubriken ”Frågor” och mål C-461/10 
ePhone, punkt 36.  
195 Se bland annat HD, föredragning i Stockholm 2010-12-01, Mål nr Ö 2472-10, det så kallade 
”Jönköpingsfallet” eller ”SweTorrents” där domstolen väntade på EU-domstolens svar på ePhone för att 
avgöra huruvida prövningstillstånd skulle meddelas i detta ärende eller ej.  
196 Mål C-461/10 ePhone, punkt 40-46.  
197 Mål C-461/10 ePhone, punkt 11 och 61.  
198 Mål C-461/10 ePhone, punkt 34 och 49.  
199 Mål C-461/10 ePhone, punkt 56-57.  
200 Mål C-461/10 ePhone, punkt 58.  
201 Mål C-461/10 ePhone, punkt 59-60.  
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5.2.2 Högsta domstolens bedömning 

Med detta förhandsavgörande avgjordes slutligen frågan i HD. HD konstaterade att ett 

informationsföreläggande inte strider mot EKMR och att en IP-adress som personuppgift 

visserligen är skyddad men att upphovsrättsskyddat material likaså skyddas av EKMR och 

att därmed behövs en avvägning göras mellan de båda intressena av lagstiftaren.202 HD 

konstaterar så som EU-domstolen, att Datalagringsdirektivet inte strider mot IPRED-

direktivet, utan förtydligar att samma uppgifter kan vara lagrade för olika ändamål och att 

de uppgifter som lagrats i enlighet med andra direktiv än Datalagringsdirektivet kan lämnas 

ut.203  

Vidare konstaterade HD att det räcker med att påvisa att intrång faktiskt har skett för att 

sannolika skäl ska föreligga för att ett informationsföreläggande ska bli aktuellt. Om 

intrånget skett avsiktligen eller genom oaktsamhet bedöms enligt HD först om 

upphovsrättsägaren väljer att väcka talan mot någon.204 HD poängterar att det är 

oväsentligt om det krävs inloggningsuppgifter för att tillgodogöra sig tjänsten och att 

käranden först under rättegång behöver kunna påvisa att materialet spridits till 

allmänheten.205  

Beträffande beviskravet ansåg HD att det faktum att ett par tusen ljudböcker varit 

tillgängliga på servern, förekomsten av många ljudböcker av ”bästsäljarkaraktär” ur olika 

genrer samt förekomsten av så kallade releasegrupper och .nfo-filer, begrepp som båda 

kopplas till otillåten fildelning, påvisar att det inte varit en begränsad grupp som tagit del av 

materialet.206 HD konstaterade slutligen i bedömningen om proportionalitet att ett 

tillgängliggörande via internet typiskt sett innebär stor skada för ljudboksförlagen och 

möjligheten att tillvarata sina intressen väger tyngre än en enskild internet-användares 

intresse av integritet då det inte förekommer någon mindre ingripande åtgärd att ta till.207 

HD fann att ljudboksförlagen påvisat sannolika skäl för att misstänka intrång i 

upphovsrätten, att informationsföreläggande var proportionerligt och att informations-

föreläggandet därmed skulle medges.208  

                                                 
202 NJA 2012 s. 975, punkt 10 ”ePhone”.  
203 NJA 2012 s. 975, punkt 12-13 ”ePhone”.   
204 NJA 2012 s. 975, punkt 40-41 ”ePhone”. 
205 NJA 2012 s. 975, punkt 42-43 ”ePhone”. 
206 NJA 2012 s. 975, punkt 44-46 ”ePhone”. 
207 NJA 2012 s. 975, punkt 49-50 ”ePhone”. 
208 NJA 2012 s. 975, punkt 51 ”ePhone”. 
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I kontrast till bedömningen att ett informationsföreläggande är att anse som 

proportionerligt står en av statens offentliga utredningar. Denna utredning påvisade att 

integritetsskyddet i svensk lagstiftning generellt blivit inskränkt till förmån för andra 

intressen.209 Utredningen konstaterade att internetkommunikation via exempelvis e-post 

eller surfning kan sammantagna ge en mycket detaljerad bild över en enskilds privatliv och 

att en kartläggning kan ge förödande konsekvenser oavsett vem som utför en sådan och av 

vilket skäl.210 Kommittén konstaterar i sin analys att det är svårt att avgöra huruvida 

behovet av en åtgärd står i rimlig proportion till inskränkningarna i enskildas integritet. 

Vidare konstaterade kommittén att de existerande proportionalitetsbedömningarna är enkla 

och schablonartade samt att det inte är vanligt att utföra en analys av integritetsskadornas 

art och omfattning. De menar att utan en helhetssyn, systematik och 

proportionalitetstänkande i lagstiftningen sammantaget med bristen på effektiva rättsmedel 

finns ett behov av ett utökat integritetsskydd i lag.211  

 

                                                 
209 SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och analys, s. 445. 
210 SOU 2007:22, s. 67. 
211 SOU 2007:22, s. 449-450 och 489-491. 
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6 Analys  

6.1 Inledning 

I detta analyskapitel diskuterar och analyserar författaren många områden för att slutligen 

kunna ge svar på frågeställningen. I avsnitt 6.2 behandlas den nuvarande implementeringen 

och utreder skillnaderna mellan IPRED-direktivet och IPRED-lagen samt diskuterar 

huruvida informationsföreläggandet är baserat på en korrekt tolkning av direktivet. Kapitlet 

uttrycker även den negativa aspekten med den förekommande integritetsinskränkingen, 

påvisar känsligheten hos de utlämnade uppgifterna i relation till individernas integritet samt 

berör problematiken med partsinsyn. Avsnittet avslutas med de slutsatser som kan dras av 

förekommande implementering och besvarar i kortfattade drag skillnaden mellan IPRED-

direktivet och IPRED-lagen samt hur avvägningen mellan rättigheterna hanterats av 

lagstiftaren.  

Avsnitt 6.3 utgör författarens förslag på hur IPRED-direktivet istället kunnat 

implementeras. Först redogörs implementeringsmetodens utseende samt skillnaden jämfört 

med förekommande implementeringsmetod. Därefter jämförs föreslagna implementering 

mot IPRED-direktivet för att avgöra om implementeringen är förenlig med EU-rätt. 

Därefter diskuteras positiva och negativa konsekvenser av implementeringsmetoden. 

Författaren drar därmed slutsatser beträffande avvägningen mellan rättsområdena om 

IPRED-direktivet implementerats enligt författarens förslag. Vidare besvaras frågan om det 

nuvarande eller författarens föreslagna alternativ är att föredra, där konsekvenserna av 

implementeringsmetoderna viktas mot varandra. Analyskapitlet avslutas sedan genom 

avsnitt 6.4 med en framtidsprognos rörande upphovsrättsintrångsundersökning samt 

inkluderar författarens avslutande kommentarer.  

6.2 Implementeringen av IPRED-direktivet 

Vi avvägningen mellan upphovsrättsskyddet och integritet ska alltid 

proportionalitetsprincipen tillämpas. Det stadgas att godtyckliga inskränkningar och 

inskränkningar som går utöver lagen ska förhindras samt att lagliga inskränkningar ska syfta 

till att skydda det ekonomiska välståndet eller förhindra brott.212 Så varför inskränks 

integriteten för en person istället för den andres ekonomiska rätt? Det är någonting som 

                                                 
212 Se bland annat artikel 12 Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och Artikel 8.1-2 
EKMR 
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går tillbaka århundraden när filosofer uttalade att ingen annan än den arbetande har rätt till 

avkastningen av dennes arbete. Den ekonomiska rätten står över rätten till integritet, för 

om någon annan än den som utfört arbete har rätt till resultatet skulle vårt demokratiska 

samhälle inte vara hållbart. För att undvika en fördjupad filosofisk diskussion tar 

författaren utgångspunkt i att en persons ekonomiska rätt är oinskränkbar i en konflikt med 

integritet. Det resulterar i att integritet måste inskränkas till fördel för upphovsrätten. Detta 

tar sig uttryck bland annat genom IPRED-direktivet och IPRED-lagen.  

6.2.1 Skillnaderna mellan IPRED-direktivet och IPRED-lagen 

Den största förändringen i svensk rätt vid implementeringen av IPRED-direktivet var 

möjligheten till informationsföreläggande.213 Genom ett informationsföreläggande kan den 

person som fanns bakom en specifik IP-adress vid en specifik tid identifieras. Det är denna 

möjlighet till informationsföreläggande för upphovsrättsägare som skapat rubriker i media. 

Enligt IPRED-direktivet ska ett informationsföreläggande ges ”i samband med en 

rättegång om immaterialrättsintrång”. Här noterar författaren lagstifarens osäkerhet hur 

uttrycket i IPRED-direktivet ska tolkas och att uttrycket därmed valts att tolkas till fördel 

för upphovsrättsägare i implementeringen. Ett informationsföreläggande kan därmed ske 

oberoende av hur långt åtalsprocessen fortskridit, innebärande att ett föreläggande kan ges 

innan eller under process. En snävare tolkning av direktivet hade endast tillåtit 

informationsföreläggande under pågående process, en tolkning författaren utreder under 

avsnitt 6.3.  

 Lagstiftaren valde likaså att sänka beviskravet för att tillåta ett föreläggande. IPRED-

direktivet stadgar att ett intrång i upphovsrätten ska ha konstaterats för att tillåta ett 

informationsföreläggande jämfört med implementeringen, där det är tillräckligt att sökande 

påvisar att det föreligger sannolika skäl för att ett intrång skett. Lagstiftarens tolkningssätt är 

förståeligt då upphovsrättsägares rättigheter beträffande dennes verk bör anses 

oinskränkbara och därmed har lagstiftaren valt ett striktare tolkningssätt. Av samma 

anledning har lagstiftaren inkluderat ”medverkare” i begreppet intrångsgörare då det 

förekommer oklarheter om medverkare inbegrips i begreppet. Därmed motiverade 

lagstiftaren att då det är till fördel för för upphovsrättsägaren bör det inte innebära ett 

avvikande från syftet med direktivet.214 Av detta drar författaren slutsatsen att 

implementeringen skiljer sig från IPRED-direktivet avseende tolkningen om när ett 

                                                 
213 Jämför artikel 8 IPRED-direktivet med 53 § URL.  
214 53 c § URL och Proposition 2008/09:67, s. 240. 
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informationsföreläggande får ske samt att beviskraven för om en sökande ska få ett 

informationsföreläggande beviljat sänkts.  

6.2.2 Informationsföreläggandets förenlighet med EU-rätt 

Förarbetet inför IPRED-lagen påvisar att lagstiftaren anser att informationsföreläggandet 

är förenligt med de grundläggande rättigheterna samt är proportionerligt då bestämmelsen 

innehåller krav på bland annat domstolsprövning. Vidare förtydligas det även i förarbetet 

att IPRED-direktivet är tänkt som ett minimidirektiv, vilket innebär att det, enligt 

lagstiftaren, inte utgör problematik att gå utöver vad direktivet stadgar.215 EU-domstolen 

har ålagt medlemsstaterna en skyldighet att själva tolka sin nationella rätt så att denna 

överensstämmer med direktivens syfte. Tolkningen får inte grundas så att denna står i strid 

med de grundläggande rättigheterna eller andra bestämmelser i unionsrätten. Utöver artikel 

6 EU-fördraget stadgas även i artikel 15.1 direktiv 2002/58/EG att EU ska följa 

rättigheterna som stadgas i EKMR.  

ePhone målet gav svar på diskussionen om huruvida informationsföreläggande strider mot 

den grundläggande rätten till skydd till privatlivet i artikel 8 EKMR samt proportionalitets-

kravet. Genom EU-domstolens bedömning anses ett informationsföreläggande innan åtal 

inte vara problematisk då man vid implementering i Sverige använt sig av möjligheten att 

införa en skyldighet att utlämna personuppgifter. Vidare tillåts att andra än offentliga 

myndigheter har tillgång till information som inte exklusivt lagras i enlighet med 

Datalagringsdirektivet, något som egentligen enligt artikel 8 EKMR endast offentliga 

myndigheter ska kunna ta del av. Genom beslutet att den sökande av 

informationsföreläggande ska kunna påvisa sannolika skäl ansågs detta utgöra en rimlig 

proportionalitetsbedömning för huruvida ett föreläggande ska tillåtas.216 Detta domslut 

innebär att regeln delvis mildrats av EU-domstolen och HD då andra än myndighet kan ta 

del av informationen.  

Genom domslutet i ePhone målet har därmed informationsföreläggandet så som 

formulerats i URL ansetts förenligt med EU-rätten. Då ePhone målet var det första ärende 

att behandla IPRED-lagen gavs framtida riktlinjer hur andra liknande mål ska komma att 

behandlas. Kommissionen har uttalat att rättspraxis från EU-domstolen ska vara exakt och 

                                                 
215 Se artikel 2.1 IPRED-direktivet samt Proposition 2008/09:67, s. 174-175.  
216 Mål C-461/10 ePhone. 
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förutsägbar rörande begränsning av integritet.217 Det bör anses att EU-domstolen följt 

tidigare praxis på området och att avgörandet i ePhone inte överraskade, särskilt med tanke 

på att direktivet utgjorde ett minimi-direktiv. Slutresultatet bör bli att domstolen klarlagt 

situationen runt ett informationsföreläggande enligt URL och att det därmed kommer 

förekomma få tveksamheter om ett föreläggande ska tillåtas eller inte i framtiden. 

6.2.3 Integritetsinskränkningar genom informationsföreläggande 

Ett informationsföreläggande inskränker en enskild persons rätt till privatliv till fördel för 

en upphovsrättsägares rättighet att skydda sin egendom. Därmed förekommer en 

intressekonflikt mellan de två parternas rättigheter. Lagstiftaren har konstaterat att 

upphovsrättsägare har ett behov av att kunna ta del av den information som kan identifiera 

intrångsgörare som internetleverantörer har tillgång till då en upphovsrättsägare på egen 

hand inte kan se eller identifiera intrångsgöraren. Det ska noteras att upphovsrättsägare kan 

anses vara i beroendeställning till att internetleverantörerna korrekt lagrar trafikuppgifterna. 

Uppgifterna går att likställa med ett vittnesmål om en enskild persons beteende på internet. 

Målsäganden är offret, intrångsgöraren är förövaren och internetleverantören är vittnet. 

Istället för ett regelmässigt vittnesmål, är uppgifterna om vem som befanns sig var och när 

och talade med vem, de lagrade trafikuppgifterna.  

Dock kan upphovsrättsägarens behov inte anses tillräckligt för att berättiga informations-

föreläggandet då det alltid föreligger ett krav på rättssäkerhet, yttrandefrihet samt privat- 

och familjeliv via bland annat EKMR. För att kunna godta bestämmelserna måste 

proportionaliteten tas i beaktande för att avgöra bestämmelsernas nödvändighet jämfört 

med konsekvenserna som uppstår. Direktiv ska alltid vara förenliga med grundläggande fri- 

och rättigheter och därmed måste denna proportionalitetsbedömning även ske rörande 

IPRED-direktivet. Proportionalitetsbedömningen vid avgörande huruvida ett föreläggande 

tillåts tar hänsyn till omfattningen av det misstänkta intrånget. Detta uttrycks genom att 

sannolika skäl måste inneha en viss tyngd, vilket i sig är en bedömningsfråga för domstolen 

som hanterar ärendet.  

Då upphovsrättsintrång via fildelning är en brottslig handling motiveras inskränkningen av 

integriteten genom undantaget i EKMR som tillåter inskränkning för att förebygga 

oordning eller brott. Genom inskränkningen säkerställs upphovsrättsägarens och därmed 

landets ekonomiska välstånd då upphovsmän ska få avkastningen av sitt verk. Så som 

                                                 
217 KOM(2011)225 slutlig, s. 30-31. 
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nämnts i avsnitt 6.2.2 har artikel 8 EKMR delvis mildrats genom ePhone målet då andra än 

myndighet tillåts ta del av information genom ett föreläggande. Den förmildrade regeln 

sammantaget med att upphovrättsägare låter branschorganisationer utföra utredningar i 

deras ställe, innebär att privata företag besitter stora mängder personlig information om 

privatpersoner, speciellt då mängden information som kommuniceras via internet är 

enorm. I fildelningsmål där personen använt sig av torrentprogram kan exempelvis 

insamling av information ske lätt och en stor mängd information om en person kan 

införskaffas bara genom de filer som torrentfilerna härrör sig till. En sådan mängd 

information vara förödande för den personliga integriteten då den ger en väldigt detaljerad 

bild av en persons privatliv. 

Efter ePhone målets utfall kommer antalet upphovsrättsintrångsmål via fildelning kommer 

med all sannolikhet att öka. För att informationsutlämnandet ska ske måste 

upphovsrättsägaren påvisa sannolika skäl för ett substantiellt intrång och genom 

utlämnande av informationen kan upphovsrättsägaren ingripa. Då intrånget ska utgöra en 

viss omfattning bör upphovsrättsägaren ha intresse av att åtala den misstänkte 

intrångsgöraren. Dock kan ett sådant agerande inte garanteras. Upphosrättsägaren har inte 

rätt att skapa ett register med potentiella eller misstänkta fildelare, så varför skulle en 

upphovsrättsägare ha rätt att inkräva ett informationsföreläggande från en 

internetleverantör om denne inte tänkt åtala den enskilda person föreläggandet rör sig om? 

 Författaren menar på att upphovsrättsägaren inte behöver väcka talan, utan kan även 

ingripa genom ett annat förfarande, exempelvis att med hjälp av uppgifterna kontakta 

intrångsgöraren. Då det inte föreligger tvivel om ett sådant informationsföreläggande får 

ske, är det inte omöjligt att upphovsrättsägare utkräver uppgifter om fler personer genom 

ett föreläggande, enbart för att kontakta dem med en varning eller ett rent ersättningskrav. 

En sådan idé kan visserligen i upphovsrättsägarens ögon ses som en varning för 

intrångsgöraren, men frågan är hur en sådan handling uppfattas från den andre parten, den 

misstänkte intrångsgöraren. Eftersom vi har en oskuldspresumtion som stadgats genom 

artikel 6.2 EKMR samt artikel 11 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och är 

allmänt accepterat nationellt, skulle en sådan kontakt kunna ses som ett hot. För att avgöra 

antalet enskilda vars uppgifter blivit utlämnade genom ett informationsföreläggande, 

jämfört med det antal enskilda som åtalas krävs en separat utredning.  
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53 g § URL, som tillåter undantaget från PUL, stadgar att personuppgifter får behandlas i 

fråga om lagöverträdelser, intrång innebärande brott enligt 53 § URL, om det är nödvändigt 

för att kunna göra gällande, försvara eller fastställa ett rättsligt anspråk. Ett brott är en 

gärning för vilket ett straff är föreskrivet och därmed är en gärning brottslig om det 

förekommer en lag som förlägger gärningen med ett straffansvar. Därmed skulle en sådan 

varning eller ett ersättningskrav enligt lag mest troligen accepteras, men kan anses inte vara 

proportionerlig mot åtgärden då integritetsinskränkningen är avsevärt mycket större 

jämförelsevis med vad upphovsrättsägaren gagnar. Av detta kan därmed 

integritetetsinskränkningen ifrågasättas i de situationer då upphovsrättsägaren inte väljer att 

gå vidare med ett åtal.  

En misstänkt intrångsgörare kan ha gjort ett intrång på någons upphovsrätt men kan likaså 

vara oskyldig vilket i sådana fall uppdagas antingen genom informationsföreläggandet i sig, 

eller efter att ha friats i åtalsprocesen. Eftersom att uppgifterna genom föreläggandet 

specifikt är utgivna för brottsmisstanke bör det anses som ett omotiverat intrång på 

integriteten, då annan än myndighet tagit del av uppgifterna och att de utgivna uppgifterna 

inte använts till det ändamål de utgivits för. Dock ser författaren inte hur ett sådant 

omotiverat inskränkande av integriteten kan avhjälpas, då det utgör en del av 

upphovsrättägarens medel för att värna om sina rättigheter.  

6.2.4 Informationskänslighet ur ett integritetsperspektiv 

En känslighetsbedömning måste göras avseende känsligheten att utge uppgifter om vem 

som kan anknytas till en specifik IP-adress vid en specifik tidpunkt. Det har framkommit 

att trafikuppgifter sparas i olika syften och att all information inte lämnas ut i samband med 

ett informationsföreläggande. Därmed kan ett utlämnande rent mängdmässigt av en IP-

adress, te sig som liten och inte alls integritetsinskränkande. En IP-adress kan visserligen 

ses som oväsentlig, men utgör nyckeln till att finna övrig information om individen. Vid 

bedömningen bör hänsyn tas till vad en IP-adress kan användas till, inte bara vad IP-

adressen utgörs av. Med hänsyn till att med en IP-adress kan innehavarens beteende 

kartläggas, påvisar detta att en IP-adress utgör en ytterst känslig uppgift. Dock ska noteras 

att en allmän kartläggning av vad en person gör på internet inte bör kunna ske, då 

privatpersoner använder sig av dynamiska IP-adresser vilket innebär att adresserna 

förändras vid varje internetuppkoppling. 
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Med tanke på tidsaspekten samt mängden uppgifter som sparas i relation till vad som ska 

utges i en brottsutredning bör sägas att lagstiftaren viktat betydelsen av att spara uppgifter 

mot möjligheten att utreda brott proportionerligt. Så som förarbeten diskuterar om den 

ökande risken med att lagra personuppgifter över tid218 ska nämnas att det inte kan anses 

proportionerligt att utöka eller minska lagringstiden om sex månader. Vidare bör mängden 

utgivna trafikuppgifter vid brottsmisstanke likaså anses proportionerligt då upphovsrätts-

ägaren inte förses med innehåll utan enbart med hur internettrafiken för den intrångs-

misstänkte sett ut, innebärande IP-adress, uppgifter för den registrerade användaren, datum 

och tid för på- och avloggning samt den typ av kapacitet för överföring som använts.  

Vid beaktande att en IP-adress utgör en ytterst känslig uppgift ska även andra personers 

integritet tas i beaktande. Vid process är det oklart vilka beviskrav som gäller för att påvisa 

att den misstänkte är den skyldige till upphovsintrånget. De lägsta beviskraven som 

domstol krävt, är att det ska vara styrkt att IP-adressen som används i bevisningen tillhörde 

den misstänkte vid tidpunkten samt att det ska vara utom rimligt tvivel att någon annan 

använt sig av utrustningen vid den angivna tidpunkten. 219 Detta bör anses vara svårt att 

påvisa i de fall den misstänkte bor samman med familj så att flera personer delar på samma 

IP-adress. Oavsett, kommer den privata aktören vid utlämnande av IP-adressen att ta del 

av, inte en enskild, utan alla personers uppgifter. Därmed kan man ifrågasätta hanteringen 

av dessa då det inte regleras hur dessa ”övriga uppgifter” ska hanteras och det har heller 

inte framkommit hur den privata aktören behandlar dessa. En annan persons uppgifter 

som blandas med den misstänktes uppgifter är något som särskilt bör beaktas och utgör 

likaså känsliga uppgifter.  

6.2.5 Övrig problematik med föreläggande och partsinsyn 

Generell kritik som kan riktas mot ett informationsföreläggande som sker innan åtal är att 

den misstänkte inte har möjlighet att presentera motbevisning eller föra sin talan genom 

annan än en ett utvalt ombud som medverkar vid domstolsförhandlingen.220 Snarare 

kommer den intrångsmisstänkte först vid ett senare tillfälle upplysas om att ett 

informationsföreläggande mot denne meddelats och att dennes internetleverantör utlämnat 

dennes väsentliga trafikuppgifter, inkluderande IP-adress och namn. Därmed kan det inte 

                                                 
218 Proposition 2010/11:46, s. 37-39. 
219 Svea Hovrätt meddelad dom 2006-10-02 Mål nr B 8799-05, det så kallade ”Hipp Hipp Hora-målet” och 
Linköping tingsrätt meddelad dom 2008-05-05, Mål nr B 1066-06. 
220 Stefan Kronqvist, Brott och digitala bevis, en handledning, upplaga 3:1, Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 174. 
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anses att den misstänkte intrångsgöraren kan komma till tals på lika villkor som 

målsäganden.  

Det är intressant att notera att det inte stadgas vem som utför bevissäkringen, speciellt 

eftersom materialet är beroende av dennes trovärdighet. Att det då allt som oftast är en 

privat utredare kan innebära att utredningen och bevissäkringen inte sker helt objektivt. 

Varför skulle en part som får tillgång till material innan rättegång lämna in annat till polis 

än det som gagnar dennes talan? Liksom i ett vittnesmål kan det förekomma felaktigheter i 

lagringen av trafikuppgifter, programmen är inte alltid felfria, det förekommer mänskliga fel 

et cetera. Liksom ett vittne kan efter tid glömma bort eller förvränga uppgifter och därmed 

inte ge en helt korrekt återgivelse av en händelse, förekommer felaktigheter i den tekniska 

bevisningen eller beträffande identifieringen av intrångsgöraren. En sådan felbedömning 

kan leda till oerhörda konsekvenser för den misstänkte genom integritetsintrånget. 

Exemplet som nämndes tidigare är hur polisen först efter husrannsakan samt förhör av den 

misstänkte insåg att de inte hade IP-adressen för en pedofil, utan för en helt annan man, 

vars familj därmed likaså behövt gå igenom husrannsakan. Sådana typer av felaktigheter 

kan medföra att mannens rykte drabbas, eller att andra konsekvenser i dennes privatliv 

uppstår. Att få sitt rykte nedsvärtat innan åtal eller innan domslut, är konsekvenser som bör 

kunna undvikas. Att andra enskildas uppgifter kan komma till skada genom den icke 

existerande regleringen över hanteringen, bör likaså kunna undvikas.  

Vidare ska nämnas att förvridning av bevismaterial har under uppsatsens gång tett sig 

stundtals simpelt och exempel på det finns i frikännandet av den misstänkte fildelaren i 

Hipp Hipp Hora målet där Hovrätten såg flera felkällor i den tekniska bevisningen.221 

Likaså har det uppmärksammats enkelheten att förfalska teknisk bevisning så som 

exempelvis en skärmdump.222 Därmed finns det god grund för att ifrågasätta hur opartisk 

en part kan hålla sig vid insamlande och överlämnande av bevisning till polis då denne har 

intresse av utgången av målet.  

6.2.6 Slutsatser om det nuvarande systemet 

Slutsatsen som kan dras av det existerande förfarandet rörande informationsföreläggande 

är att det är förståeligt varför lagstiftaren tagit den ståndpunkt som nu återspeglas genom 

paragraferna i URL om informationsföreläggandet. Implementeringen har på flertalet 

                                                 
221 Svea Hovrätt meddelad dom 2006-10-02 Mål nr B 8799-05, ”Hipp Hipp Hora-målet”. 
222 Piratbyrån, Bevismaskinen – Sätt dit dina nära och kära för fildelning av upphovsrättsskyddat material.  
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punkter visats gå utöver vad IPRED-direktivet stadgar men detta faktum har inte utgjort 

ett problem, både på grund av att direktivet är ett minimidirektiv men även för att 

implementeringsmetoden som använts har bifallits av EU-domstolen. Implementerings-

metoden som valts är för att säkerställa att upphovrättsägarens rättigheter inte på något vis 

inskränks. Samtidigt har lagstiftaren gjort sitt yttersta för att försäkra upphovrättsägarens 

rättigheter genom att kontinuerligt utfört en proportionalitetsbedömning för att avgöra hur 

mycket en enskild persons integritet inskränks. ePhone målet är ett tydligt exempel på hur 

integriteten blir sekundär till upphovsrätten och påvisar hur en privat aktör nu har 

möjlighet att ta del av uppgifter som tidigare endast var ämnade för myndigheters ögon.  

De integritetsinskränkningar som förekommer till fördel för upphovsrätten följs av 

proportionalitetsbedömningar rörande mängd uppgifter som tillåts lämnas ut samt tiden 

uppgifterna måste sparas av internetleverantörerna. Därmed uppmärksammas att 

tillämpandet av proportionalitetsprincipen avser begränsa inskränkningarna. Det bör anses 

att mindre uppgifter eller mindre lagringstid inte är möjligt i relation till när en 

förundersökning kan ta vid samt möjligheten att utröna vem som utfört intrånget. Att 

upphovsrättsägaren inte får samla, spara, kartlägga individers beteende eller skapa listor 

med misstänkta intrångsmakare bidrar till att upprätthålla det integritetsskydd som 

fortfarande är möjligt i den situation som föreligger. Det kan ifrågasättas huruvida det kan 

anses proportionerligt att andra individer som använder sig av samma IP-adress som den 

intrångsmisstänkte likaså får sina uppgifter tillgängliggjorda till den privata aktören. Utgör 

dessa personer ”nödvändiga offer” eller förekommer det en lösning som kunnat undvika 

den inskränkningen? En förbättrande åtgärd hade definitivt varit att utföra en analys av 

konsekvenserna av integritetsinskränkningarna samt utvärdering om huruvida integriteten 

kunnat inskränkas i en mindre skala.  

6.3 Alternativ implementering 

Genom implementeringen av IPRED-direktivet på det sätt som skett kan implementerings-

metoden anses gå utöver vad direktivet fastställt nödvändigt. Det är därmed intressant att 

utreda skillnaderna i det fall lagstiftaren valt en annan implementeringsmetod. Det egna 

alternativ som utreds i detta avsnitt baseras på förutsättningen att lagstiftaren tolkat ”under 

immaterialrättegång” som om ett informationsföreläggande endast tillåtits under pågående 

process.  
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6.3.1 Förenlighet med EU-rätt 

Skillnaderna mellan IPRED-direktivet och implementeringen skulle anses vara mindre, då 

den ordagranna tolkningen av ”under immaterialrättegång” inte inskränker på integriteten i 

samma utsträckning som vid en vidare tolkning. Med en sådan tolkning ska 

implementeringen fortfarande anses vara förenlig med EU-rätten. Stöd för detta uttalande 

finns i LSG-målet från EU-domstolen där domstolen särskilt uttalat att ett medlemsland 

inte måste använda sig av möjligheten att föreskriva om en skyldighet att utlämna enskildas 

personuppgifter inom en civilprocess. Därmed skulle implementeringen inte utgöra en 

feltolkning eller gå emot IPRED-direktivet utan skulle ske till det minimum som stadgas 

genom direktivet. Slutsatsen är att detta är förenligt med EU-rätten och därmed en legitim 

implementeringsmetod.  

6.3.2 Konsekvensanalys  

I denna alternativa implementering behöver en upphovsrättsägares oinskränkbara 

rättigheter säkerställas precis som i den nuvarande implementeringen. Då ett informations-

föreläggande endast skulle tillåtas under pågående process skulle belastningen av 

förundersökningen inte längre ligga på upphovsrättsägaren och dennes aktör, utan istället 

på polis och åklagare. Det innebär att det är upp till dessa instanser att försäkra att intrång 

på upphovsrätt inte sker och att ställa intrångsgörare inför rätta.  

Som tidigare nämnts måste målsägaren ha viss vetskap om intrånget för att kunna anmäla 

ett brott till polisen. Genom denna implementering skulle det innebära att om den privata 

aktören själv söker efter underlag för att påvisa intrång i dennes rättigheter skulle 

utredningen skulle stanna när tillräcklig information för en polisanmälan inhämtats. Då 

målsägaren inte har möjlighet att utreda intrånget före åtal skulle fildelning falla under 

allmänt åtal, innebärande att staten väcker åtal mot den misstänkta intrångsgöraren genom 

åklagare.  

Genom förekommande regleringar kan polis utkräva trafikuppgifter innan process, utan att 

behöva ansöka om ett informationsföreläggande hos domstol.223 Det innebär att 

myndigheter kan begära ut information från internetleverantörer för identifiering av 

intrångsgöraren innan åtal samtidigt som partsinsyn undviks. Därmed skulle integritets-

aspekten signifikant förbättras för den misstänkte intrångsgöraren och eventuella andra 

                                                 
223 Proposition 2011/12:55, s. 102-103. 
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personer som utnyttjar samma IP-adress. Slutsatsen av detta är ett starkt integritetsskydd 

samt att ”nödvändiga offer” och omotiverade ingripanden från upphovsrättsägaren inte 

förekommer.  

Vidare skulle även bevissäkringsproblematiken reduceras då polis inhämtar bevismaterial 

till stöd för båda parter, där en tidigare misstanke om subjektivitet förekom. Genom att 

polisen inhämtar bevisning kringgås förvrängningar som annars kan uppkomma om en av 

partera utfört en förberedande utredning och därmed bearbetat material som ska användas 

i rättegång. Polisen kan dock inte tillåta partssakkunnig att delta vid bevissäkringen, 

visserligen undviks en integritetsinskränkning därmed för den misstänkte, men det kan 

innebära problematik att fastställa vilket material eller verk upphovsrättsägare innehar 

rättigheterna till. Om en partssakkunnig inte får intyga vilka verk som är 

upphovsrättsskyddade innebär det att polisen själva behöver besitta denna kunskap. Det 

leder in på den största problematiken med denna implementering.  

Om ett informationsföreläggande inte tillåts innan process, får många instanser en tung 

ekonomisk belastning. Som en följd skulle polisen behöva investera mer tid och pengar på 

att utbilda fler att ta itu med det massiva upphovsrättsintrång som dagligen försiggår 

genom fildelning på internet runt om i Sverige. Polisen skulle inte bara behöva mer 

personal för spaning utan även utbildas i vilka upphovsrättsägare som innehar vilka 

rättigheter till vilka verk, detaljkunskap för att kunna säkerställa att brott inte begås. 

Kostnaden på utbildning, anställning av mer personal, rättegångskostnader, anställa 

åklagare et cetera är något som polis och myndigheter säkerligen saknar resurser för. Detta 

hade kommit att resultera i ett av de två följande alternativen. Antingen hade polisen 

behövt ta resurser från andra former av brottsutredning, varav dessa blivit lidande till fördel 

för fildelningsundersökning. Även om resurserna allokerats på detta sätt hade det inneburit 

att många fildelningsmål inte kunnat bli utredda, på grund av tid, personal och resurser. 

Dessa konsekvenser hade lett till att integriteten säkrats, men till högre kostnader på 

samhället då det i slutändan varit skattebetalare som behövt betala. I nuläget ligger de 

högsta kostnaderna på de företag som utför förundersökningen innan anmälan med 

bevisning till polis. Vidare hade samhällskostnaden även blivit att andra former av brott till 

lägre grad blivit utredda. Detta kan anses som ohållbart då polisen redan kritiseras för sin 

brottsutredning samt mängden uppklarade brott.  
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Det andra alternativet som kan ske är att polisen istället nedprioriterar fildelnings-

undersökningen överlag och därmed skulle upphovsrättsägares rättigheter inte säkerställas 

överhuvudtaget. De rättigheterna som tidigare stadgats vara oinskränkbara, då man har rätt 

till avkastningen för sitt arbete. Detta bör sannolikt vara det alternativ som 

implementeringen resulterat i, just för att undvika samhällskonsekvenserna som uppstår 

genom föregående alternativ. Det innebär att upphovsrättsägare inte längre kan vara säkra 

på att få avkastningen av sitt verk.  

6.3.3 Slutsatser om den föreslagna implementeringsmetoden 

Frågan som kan ställas är huruvida det faktum att ett informationsföreläggande inte utges 

innan process inskränker en upphovsrättsägares rättigheter. Avvägningen mellan 

upphovsrätt och integritet fungerar från ett rättsperspektiv då upphovsrättsägare 

fortfarande skulle ha polis och åklagare att se efter deras intressen och rättigheter, samtidigt 

som fildelare samt individer runt dessa skulle garanteras ett starkare integritetsskydd. Energi 

och kostnader för att försäkra upphovsrättsägares rättigheter allokeras från 

upphovsrättsägaren och dennes aktör till polis och åklagare. Härmed är detta en möjlig 

implementeringsmetod, men kostnaderna för samhället samt de negativa konsekvenserna 

för upphovsrättsägare verkar proportionellt högre än vad som kan anses gagnat i 

integritetsmässigt värde. I praktiken skulle den ekonomiska aspekten innebära för 

omfattande konsekvenser för samhälle såväl som för upphovsmän. Därmed kan det inte 

anses som om denna implementeringsmetod kan garantera samma oinskränkbarhet av 

upphovsrättsägares rättigheter som det faktiskt implementerade alternativet och istället 

viktas avvägningen om till fördel för integriteten. Detta alternativ skulle innebära en 

faktiskt limitering av upphovsrätten bland annat på grund av ekonomiska faktorer och i 

slutändan skulle upphovsrätt troligtvis nedprioriteras till fördel for andra brottsutredningar.  

6.3.4 Det bättre alternativet?  

Genom denna utredning kan det med klarhet konstateras varför lagstiftaren valt den 

nuvarande implementeringsmetoden. Det medför en lägre kostnad på samhället, upphovs-

rättsägare och samhället som helhet gynnas medan de som fildelar och de oskyldiga som 

drabbas av integritetsinskränkningar är missnöjda. Hade lagstiftaren använt sig av det 

alternativa implementeringssättet hade rollerna kunnat vara omvända, med nöjda fildelare 

och ett missnöjt samhälle med missnöjda upphovsrättsägare. Oavsett hur IPRED-direktivet 
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implementerats hade någon part blivit missnöjd, därmed har lagstiftaren sett till samhällets 

bästa.  

Integritetsskyddet skulle onekligen förbättras om informationsföreläggande inte kan ske 

före åtal, men till vilken kostnad? Det viktiga som framkommit under uppsatsens gång är 

att det kan förekomma en verklighet i lag, men det kan i praktiken föreligga en helt annan 

verklighet. Det är av yttersta vikt att finna en balans mellan brottsbekämpning av 

upphovsrättsintrång och integritet men i verkligheten spelar även andra faktorer så som 

ekonomisk hållbarhet stor roll. Kostnader kan till stor del avgöra om en åtgärd kan anses 

som proportionerlig. Det är vidare av yttersta vikt att hitta en hållbar lösning, nu och för 

framtiden. Det är mest sannolikt kostnadsskälet som lett till varför upphovsrättintrång via 

fildelning klassas som angivelsebrott samt varför upphovsrättsägare idag använder sig av 

privata aktörer, som utreder och slutligen lämnar in material för åtal, snarare än att använda 

sig av polis och åklagare.  

Lagstiftaren får inskränka EKMR om det är nödvändigt med hänsyn till landets 

ekonomiska välstånd eller för att förebygga oordning eller brott. Den ekonomiska aspekten 

innebär att det i längden är ohållbart för polis och åklagare att utreda varje misstänkt 

fildelningsbrott. En sådan uppkommen samhällsrisk, om resterande brottsbekämpning blir 

lidande, kan inte anses proportionerligt mot det ökade integritetsskyddet. I detta avseende 

kan det anses som ett nödvändigt ont med partsinsyn och informationsföreläggande innan 

åtal då den ekonomiska bördan på staten skulle bli mycket högre än den är idag samt att 

andra områden inom polis- och rättsväsendet skulle bli lidande. Därmed i dagsläget kan det 

inte anses vara ett alternativ att Sverige implementerat IPRED-direktivet på annat sätt än 

genom att tillåta informationsföreläggande både innan och under pågående åtal.  

Vid dagens implementeringsmetod är det endast den intrångsmisstänkte och de personer 

som utnyttjar samma IP-adress som drabbas av inskränkningen av integriteten. Även om 

beviskravet för att tillåta ett informationsföreläggande skulle höjas från sannolika krav 

skulle det inte innebära en förändring av deras situation. Vid ett informationsföreläggande 

skulle deras uppgifter utges. Den enda metod i ett försök att filtrera ut vem som gjort vad 

under vilken IP-adress skulle vara om internetleverantörerna själva skulle utföra 

utredningen. Internetleverantörer ska inte åläggas med den utredningsbördan och det 

förekommer ingen självklar rättslig lösning på problematiken på hur andra personers 

uppgifter ska hanteras. Ett annat sätt att reducera integritetsinskränkningen är att minska 
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partsinsyn till ett minimum, exempelvis genom att endast tillåta den partssakkunniges 

inblandning för att intyga vem som innehar en specifik upphovsrätt vid polisens 

bevissäkring.  

6.4 Mot en framtida lösning?  

Genom att tillåta de brottsbekämpande myndigheterna att ta del av uppgifter utan behov 

av ett informationsföreläggande behöver de inte längre värdera brottets straffvärde då 

tanken är att det ska vara lätta att ringa in misstänkta utan tvångsåtgärder. Denna förenkling 

för myndigheter är inget som kommer föranleda att privata aktörer kommer kunna utkräva 

uppgifter utan ett informationsföreläggande i framtiden. Snarare är förenklingen något som 

skulle kunna te sig som självklart för myndigheter, då det är omotiverat för dem att behöva 

beslut från domstol för att kunna utöva sina befogenheter. Det räcker nästintill med endast 

en brottsmisstanke för att ha möjlighet att få ut information via ett föreläggande och 

därmed kan det antas att lagstiftaren inte har i åtanke att tillåta samma möjlighet för privata 

bolag. Likaså skulle en sådan förändring knappast ses som proportionerlig.  

Myndigheter kan kräva ut uppgifter för övervakning respektive har möjlighet att ta reda på 

var folks utrustning befinner sig, lokaliseringsuppgifter, trots att den inte används. De kan 

likaså inhämta information om vilken kommunikationsutrustning befunnits i ett visst 

område.224 De nämnda fakta kommer troligen inte att förändra situationen mellan polis och 

deras hantering av upphovsrättsintrång nämnvärt, främst på grund av kostnadsfrågan. Det 

öppnar upp möjligheten för polis att kunna ta upp fler fildelningsmål via allmänt åtal. Dock 

kommer det troligtvis främst att resultera i att polisen tar in fler personer på förhör, vilket i 

sig kan resultera i att fler fildelningsmål tas upp via allmänt åtal, men kan även verka som 

en avskräckande manöver. Detta kan polisen se som nödvändigt då fildelningsmål och 

angivelser kontinuerligt ökat över åren.  

Med tanke på att tjugo procent av Sveriges befolkning, innebärande cirka 1,4 miljoner, 

ängar sig åt fildelning innebär det att en större del av Sveriges befolkning riskerar 

fängelsestraff i det fall domstolen skulle döma dem.225 Då det är så många som fildelar kan 

man argumentera huruvida effektiv lagstiftningen är då lagstiftaren bör se till att det finns 

resurser att upprätthålla lagen, vilket inte är helt realistiskt när det rör sig om denna mängd 

                                                 
224 6 kap. 10 a § LEK och Proposition 2011/12:55, 102-103.  
225 Dn Kultur, Sten Gustafsson/TT, Polisen rustar upp mot fildelarna, http://www.dn.se/kultur-noje/polisen-
rustar-upp-mot-fildelarna, publicerad 2012-01-14 klockan 12:55, senast besökt 2013-04-20.  

http://www.dn.se/kultur-noje/polisen-rustar-upp-mot-fildelarna
http://www.dn.se/kultur-noje/polisen-rustar-upp-mot-fildelarna
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människor. För att få bukt med upphovsrättsintrång är det bästa alternativet att angripa 

problematiken från två håll. Med det menas att inte enbart lagstiftaren arbetar med 

problematiken genom att införa en straffkonsekvens samt att justera lagstiftning, men att 

även upphovsrättsägarna, eller de företag som representerar dem, arbetar på att finna 

lösningar som innebär att individer antingen måste välja eller har fördel av att välja ett legalt 

alternativ.  
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7 Slutsats 

Då IPRED-direktivet är ett minimidirektiv fanns tidigare osäkerheter om hur mycket 

längre än direktivet kräver, man kan gå innan man bryter mot de grundläggande fri- och 

rättigheterna. Lagstiftaren har avvägt relationen mellan upphovsrätt och integritet genom 

att göra upphovsrätten oinskränkbar och därmed inskränka enskildas integritet. Specifikt i 

fildelningsmål utgör ett informationsföreläggande en mer integritetskränkande åtgärd än 

under andra omständigheter. Därmed är det viktigt att göra en proportionell avvägning 

mellan rättigheterna och ta hänsyn till sammanhangets omständigheter. ePhone målet 

klargjorde att informationsföreläggandet i 53 § URL är förenligt med EU-rätt då man vid 

förfrågan om ett föreläggande ska bedöma proportionaliteten. Det är en utveckling som 

bör ge god framtida vägledning i om ett informationsföreläggande ska tillåtas eller inte, 

speciellt då det var det första fall, som berörde det nya lagrummet, som behandlats av både 

HD och EU-domstolen. Hittills finns inga indikationer på var gränsdragningen när man 

bryter mot de grundläggande fri- rättigheterna går, men det är tydligt att det redan nu 

förekommer en stor inskränkning i den enskildes rätt till privatliv och integritet. Av detta 

får upphovsrättsägare, eller de företag som representerar dem, en stor insikt i den enskildes 

liv.  

Det går att konstatera att en alternativ implementering, där informationsföreläggande inte 

är en möjlighet innan rättegång, inte är ett bättre alternativ i praktiken då det skulle 

medföra höga kostnader på samhället som helhet och en för stor arbetsbörda på polis, 

åklagare och domstolar. Det som kan diskuteras är huruvida inskränkningen av integritet i 

dagens implementering kan minimeras genom diverse åttaganden och huruvida det ändå är 

en oproportionerlig inskränkning jämfört med vad fildelningsdomarna slutligen kommer att 

ge. Framtiden kommer att medföra ett ökat antal anmälningar rörande intrång i 

upphovsrätten och polisen kommer att ta in fler personer på förhör i misstanke om 

upphovsrättsintrång. Därmed bör man värna mer om de lagar och regleringar som är tänkt 

att skydda den enskilde samtidigt som man försöker leta efter en godtagbar lösning för 

kärnan i fildelningsproblematiken.  
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