
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Erik Jonsson 
 

Internetleverantörernas 
civilrättsliga ansvar vid fildelning 

- En analys av framtida rättsutveckling 
 

 
 
 
 

Examensarbete 
30 ECTS 

 
 
 
 

Ulf Maunsbach 
 
 

Förmögenhetsrätt/Immaterialrätt 
 
 

VT 2008 



Innehåll 
SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 2 

FÖRORD 4 

FÖRKORTNINGAR 5 

1 INLEDNING 6 

1.1 Syfte och frågeställning 7 

1.2 Avgränsningar och definitioner 8 

1.3 Disposition 9 

1.4 Metod 9 

2 FILDELNING OCH INTERNET 10 

2.1 Kommunikation över Internet 10 
2.1.1 IP-nummer 10 
2.1.2 Internetleverantörerna 11 
2.1.3 Fildelning 12 

2.2 Internetleverantörernas ansvar för nättrafiken 13 

3 INTEGRITET OCH INTERNET 14 

3.1 Den svenska integritetsregleringen 14 
3.1.1 Skyddet för personuppgifter 14 
3.1.2 Behandling av uppgifter om lagöverträdelser 16 
3.1.3 Internetleverantörernas tystnadsplikt 16 
3.1.4 Förbud  mot avlyssning 17 

3.2 EG-rätt 17 

3.3 Privacy Enhancing Technologies 18 

4 UPPHOVSRÄTTEN – BEVISNING OCH SANKTIONER 20 

4.1 Den internationella och EG-rättsliga regleringen 20 
4.1.1 Internationell rätt 21 
4.1.2 EG-rätt 22 

4.2 Den svenska upphovsrätten 22 
4.2.1 Inskränkningar i upphovsrätten 24 



4.2.2 Särskilt om filmverk 25 
4.2.3 Sanktioner och bevisning 25 

4.2.3.1 Sanktionsansvar 25 
4.2.3.2 Bevisning och informationsanspråk 26 
4.2.3.3 Medverkansansvar 27 
4.2.3.4 Internetleverantörernas självreglering 28 

4.3 Rättighetshavarorganisationer 29 
4.3.1 Musikområdet 29 
4.3.2 Film- och TV-området 30 
4.3.3 Övriga organisaitoner 30 
4.3.4 Framtiden 31 

5 SANKTIONSDIREKTIVET OCH RENFORSUTREDNINGEN 32 

5.1 Sanktionsdirektivet (2004/48/EG) 32 
5.1.1 Bakgrunden 32 
5.1.2 Direktivets Innehåll 33 

5.1.2.1 Redan implementerade föreskrifter 34 
5.1.2.2 Föreskrifter som påkallar lagändring 35 

5.2 Mål C-275/06 36 
5.2.1 Tolkningsfrågan och domen 36 
5.2.2 Generaladvokatens förslag till dom 38 

5.3 Sveriges implementering av Sanktionsdirektivet 38 
5.3.1 Utökning av 53 § URL 39 
5.3.2 Informationsföreläggande 39 
5.3.3 Andra europeiska länder 41 

5.4 Renforsutredningen 42 
5.4.1 Uppsägning av Internetabonnemang 43 
5.4.2 Andra Europeiska länder 43 

6 ANALYS 45 

6.1 Grundläggande problem 45 

6.2 Problem med Renforsutredningen 46 

6.3 Problem med Sanktionsdirektivet 47 
6.3.1 Lagförslaget utöver Direktivet 48 
6.3.2 Definition av uppgifter om IP-nummer 49 
6.3.3 Generaladvokatens resonemang 51 
6.3.4 Datalagringsdirektivets förbud mot utlämnande av uppgifter om IP-nummer52 
6.3.5 Missbruk av informationen 52 
6.3.6 Bristande avvägning - Bevissvårigheter 54 

6.4 Avslutande reflektioner 55 
6.4.1 Framtida lösningar 56 
6.4.2 Vad är att vänta? 57 

BILAGOR 59 



Bilaga 1 – Lagförslag DS 2007:19 59 

Bilaga 2 – Lagförslag DS 2007:29 61 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 62 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 67 
 



Summary 
Along with the rapid increase of the illegal file sharing on the Internet the 
pressure on the legislators has also increased. The rights holders have small 
opportunities to enforce their legal rights in a civil proceeding. The Internet 
user cannot be identified without the help of the Internet service providers 
but due to integrity reasons they are prohibited to give out such information 
to the rights holders. Another tactics could be to close down file sharers´ 
Internet connection but the Internet service providers are not willing to do so 
without any obligation. The Swedish government has therefore initiated two 
law proposals dealing with these two problems. 
 
The thesis examines the content of the proposals and analyses the 
difficulties with an implementation. Among the problems discussed in the 
analysis are problems related to the interpretation of the EC legislation 
dealing with intellectual property rights and the protection of the personal 
integrity. Also problems referred to the balance between the interest of the 
rights owners and the interest of the Internet users are discussed. The thesis 
also gives a background to the relevant legislation and a technical 
description of how file sharing on the Internet works.   
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Sammanfattning 
Den olagliga fildelningen av exempelvis musik, film och datorprogram har 
ökat lavinartat det senaste decenniet och i takt med detta har kraven från 
rättighetshavarna på lagstiftaren ökat. I två separata utredningar, DS 
2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - 
genomförande av direktiv 2004/48/EG och DS 2007:29 Musik och film på 
Internet – hot eller möjlighet?, har Regeringen gett förslag på utökade 
möjligheter för rättighetshavarna att civilrättsligt bekämpa fildelningen. Det 
första av två lagförslag rör en utökad rätt till information om 
Internetanvändarna genom införandet av ett informationsföreläggande. Det 
andra lagförslaget rör möjligheten att säga upp en Internetanvändares 
abonnemang. Båda förslagen ålägger Internetleverantörerna ett utökat 
ansvar eftersom det är de som besitter information om användarna och de 
som kontrollerar tillgången till Internet. 
  
I sammanhanget aktualiseras avvägningen mellan rättighetshavarnas intresse 
av att skydda sina rättigheter och Internetanvändarnas intresse av skyddet 
för den personliga integriteten. Integritetslagstiftningen ser till att 
information om Internetanvändarna inte obehörigen behandlas eller lämnas 
ut till obehöriga. Den upphovsrättsliga regleringen å andra sidan ger 
rättighetshavarna möjligheter att skydda sina rättigheter. Det visare sig vid 
en genomgång av rådande lagstiftning att rättighetshavarna idag har små 
möjligheter att beivra upphovsrättsintrång som sker över Internet. Detta 
beror dels på att fildelningens tekniska premisser och 
Integritetslagstiftningen inte möjliggör för rättighetshavarna att identifiera 
intrångsgörarna och på Internetleverantörernas ovilja och svårigheter att 
stänga av sina abonnenter. Det är mot denna bakgrund som den nya 
lagstiftningen har föreslagits. 
 
Arbetet redogör för de två lagförslagen och i synnerhet förslaget om 
informationsföreläggandet. Vid en närmare analys av förslagens innehåll 
framgår det att det finns åtskilliga problem i samband med ett eventuellt 
införande. Problemen tar avstamp i olika områden. En del hör samman med 
tolkningen av den bakomliggande EG-rättsliga regleringen medan en del hör 
samman med avvägningssvårigheterna mellan rättighetsskyddet och 
integritetsskyddet. Även rättssäkerhetsproblem angående rätten för den 
påstådde intrångsgöraren att föra talan i en föreläggandeprocess 
aktualiseras.  
 
Sammantaget visar det sig att problemen med lagförslagen är alltför många 
och omfattande för att motivera ett genomförande. De positiva effekterna 
som kan väntas av rättighetshavarnas utökade möjligheter enligt förslagen är 
avsevärt mindre än de kostnader för samhället och den enskilde individen 
som följer av ett genomförande. Eftersom vår livsstil är uppbyggd kring 
kommunikationen över Internet gör sig särskilda integritetsskäl gällande. 
Kanske ligger problemet i konflikten mellan en ålderdomlig upphovsrätt och 
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den digitala nutiden med kommunikationsfriheten som främsta karakteristik. 
Möjligen kan den olagliga fildelningen hindras genom lagstiftningsåtgärder, 
men frågan är till vilket pris och med stöd av vilka argument. Av de 
slutsatser man kan dra av mitt arbete är vägen i enlighet med de två 
lagförslagen inte rätt väg att gå. 
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Förord 
Med detta arbete sätter jag slutligen punkt för mina fem år av juridikstudier. 
Det började med en antagning på marinbiologiprogrammet i Helsingborg på 
grund av förvillande lika ansökningsnummer. Följande sommar, efter ett år 
av vetenskapsstudier och genuspsykologi, blev också dramatisk. Som 
trettionde reserv hade jag förberett mig på att slakta får på nordöstra Island. 
Men så trillade jag in på Juridicum trots allt och det kändes bra i ungefär 4 
veckor tills jag fick reda på att jag kuggat min första dugga och jag åter 
började överväga min Islandsresa. Men jag gav det en chans till och det är 
jag glad för så här i efterhand. I takt med att resultaten trillade in stärktes 
min övertygelse om att det här med juridiken faktiskt var min grej. Den stela 
och lätt stressande miljön på Juridicum visade sig vara framgångreceptet för 
min del och här är jag idag, med en juridikexamen att vara stolt över.  
 
Jag vill tacka min familj, släkt och vänner för att ha gjort denna tid av mitt 
liv extra lustfylld och jag vill tacka Ulf Maunsbach vars brinnande intresse 
för immaterialrätt smittat av sig. Ett särskilt tack riktar jag till min pappa 
som gett mig bra råd och hjälp på vägen. Jag vill också tacka min blivande 
fru Maria för allt stöd och tålamod. Jag tillägnar detta arbete min morfar. 
Han hade varit stolt idag. 
 

Erik Jonsson, Lund den 12 maj 2008 
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Förkortningar 
DS  Departementsserien 
EG  Europeiska Gemenskapen 
HovR  Hovrätten 
IFPI  International Federation of the Phonographic 

Industry 
IP  Internetprotokoll 
LAN  Local Area Network   
LEK  Lagen om elektronisk kommunikation 
KLYS  Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 

Samarbetsnämnd 
MIA  Medie- och informationsarbetsgivarna. 
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Mp3  Mpeg-1 Audio Layer 3 
Mpeg  Moving Picture Experts Group 
NIR  Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 
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Prop.  Proposition 
PUL  Personuppgiftslagen 
RB  Rättegångsbalken 
SAMI  Svenska Artisters och Musikers 

Intresseorganisation 
SMFF  Svenska Musikförläggareföreningen 
SOU  Statens offentliga utredningar 
STIM  Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 
TRIPS  Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights 
URL  Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk 
WTO  World Trade Organisation 
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1 Inledning  
Något som länge fascinerat mig är den näst intill totala tillgängligheten av 
information som existerar i vårt digitala samhälle idag. En del av tekniken 
för informationsutbyte som informationssamhället baseras på är den så 
kallade fildelningstekniken som möjliggör utbyte av information över 
Internet. Närmast tänker man då på fildelningen av filmer, musik och 
datorprogram. Med tanke på att merparten av denna fildelning sker utan 
rättighetshavarnas samtycke är också merparten av dagens fildelning 
emellertid olaglig.  
 
Innehavarna av upphovsrätter och närstående rättigheter menar att Sverige 
är ett av västvärldens sämsta länder på att tillhandahålla effektiva medel för 
skydd av rättigheterna på Internet. Av många ses Sverige som en plattform 
för den olagliga fildelningen och många länder har gått mycket längre i 
kampen mot fildelningen genom att bland annat öka möjligheterna för 
rättighetshavarna att tillvarata sina intressen. 
 
Samtidigt höjs röster mot att den personliga integriteten på Internet är hotad. 
Människorättsorganisationen Privacy International (PI) undersöker och 
rankar varje år världens I-länder efter hur medborgarnas personliga 
integritet skyddas och omfattningen av ländernas övervakning av sina 
medborgare. Enligt PIs undersökning för 2007 är trenden tydlig. Sverige 
hamnar på den undre hälften av rankinglistan och enligt PI misslyckas 
Sverige systematiskt med att upprätthålla skyddet för den personliga 
integriteten. Även om skyddet för dataöverföring anses undermåligt är 
Sverige i dagsläget inte bland de sämsta av länderna i detta avseende.1

 
I sammanhanget återfinns diskussionen om vilka rättsmedel rättighets-
havarna bör ges för att effektivt kunna bevaka  sina rättigheter. En aktör som 
ligger utanför den direkta konflikten mellan rättighetshavarna och fildelarna 
men som ändå befinner sig mitt i ”korselden” är Internetleverantören. Utan 
dennes tjänster hade fildelningen inte varit möjlig. Internetleverantörerna 
har inte bara kontrollen över Internetanvändarnas tillgång till Internet, de 
innehar dessutom namn- och adressuppgifter till samtliga sina abonnenter. 
Sådan information är av avgörande betydelse för rättighetshavarna.  
 
Problemet för rättighetshavarna är att Internetleverantörerna inte har någon 
skyldighet att hjälpa rättighetshavarna att stoppa fildelningen. I vissa fall är 
sådan hjälp till och med enligt lag förbjuden. Istället måste rättighetshavarna 
koppla in de brottsutredande myndigheterna, dvs. polis- och åklagar-
myndigheterna. Det straffrättsliga förfarandet har dock visat sig vara 
otillräckligt i kampen mot fildelningen. Myndigheterna anses allmänt på 
grund av resursbrister välja att fokusera på andra typer av brott av värre 
dignitet. Till saken hör också att fildelningsbrotten kan räknas i 
hundratusentals till antalet. Dessutom råder det osäkerhet om under vilka 
                                                 
1 http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559597
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förutsättningar olika typer av bevisning kan säkras. Skyddet för den 
personliga integriteten måste vägas mot ingrepp så som personuppgifts-
utlämnande och husrannsakan. Påföljderna för fildelningsbrott som avgör 
vilka bevissäkringsåtgärder som myndigheterna får använda sig av är ännu 
oklara då antalet fildelningsbrott som tagits upp till prövning är få och hett 
debatterade. Det är därför i dagsläget problematiskt att straffrättsligt komma 
till rätta med fildelningen. 
 
Enligt rättighetshavarna är den bästa lösningen på problemet att de själva 
ges möjligheter att tillvarata sina intressen. Genom att ge rättighetshavarna 
rätt att genom domstolsbeslut få utfärdat föreläggande om att 
Internetleverantörerna ska medverka till att stoppa fildelningen kan större 
effektivitet uppnås. Regeringen är inne på samma linje och i två oberoende 
utredningar har lagändringar som tillskriver Internetleverantörerna ett utökat 
civilrättsligt ansvar för att förhindra fildelningen föreslagits. Två nya 
rättsmedel för rättighetshavarna föreslås. Det första lagförslaget rör 
införandet av en rätt för rättighetshavarna att få ett informations-
föreläggande utfärdat mot en Internetleverantör. Föreläggandet föreslås 
omfatta information såsom namn och adresser på fildelande abonnenter. 
Följden av förslaget blir att rättighetshavarna, när fildelarna identifieras, kan 
göra gällande sina rättigheter genom att skicka ut varningsbrev om att 
intrången måste upphöra och även initiera en civilrättslig process mot 
vederbörande. Den bakomliggande utredningen är baserad på ett EG-
direktiv, Sanktionsdirektivet, som bland annat har fildelningsproblematiken 
i fokus. Det andra lagförslaget rör en rättighet och en skyldighet för 
Internetleverantören att stänga av en abonnent som sysslar med olaglig 
fildelning. Ett föreläggande mot Internetleverantören föreslås också härmed 
kunna utfärdas. Denna utredning går under namnet Renforsutredningen och 
har till uppgift att mera generellt utreda fildelningsproblematiken och ge 
förslag på åtgärder för att minska den olagliga fildelningen. 
 
Rättighetshavarnas intressen måste emellertid vägas mot Internet-
användarnas intresse av skyddet för den personliga integriteten. Även 
Internetanvändarens intresse av att kunna förmedla och ta del av information 
via Internet måste beaktas. Sammanfattningsvis handlar detta arbete inte om 
det upphovsrättsliga skyddet i sig utan frågeställningen rör 
Internetleverantörernas roll i konflikten mellan rättighetshavarna och 
fildelarna i förhållande till andra intressen så som integritetsskyddet. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Det grundläggande syftet med arbetet är att klarlägga vilka civilrättsliga 
skyldigheter Internetleverantörerna har i samband med fildelning. Eftersom 
en sådan skyldighet enbart existerar i begränsad omfattning är ett 
ytterliggare syfte med arbetet att analysera förutsättningarna för en utökad 
skyldighet för Internetleverantörerna. Som utgångspunkt i denna diskussion 
kommer Regeringens två lagförslag att beskrivas och analyseras. 
 

 7



Under mitt skrivande av arbetet gjorde Regeringen ett offentligt uttalande 
om att man inte tänker gå vidare med Renforsutredningens lagförslag. Enligt 
statsråden Beatrice Ask och Lena Adelsohn Liljeroth har förslaget blivit 
utsatt för stark kritik på grund av de allvarliga konsekvenser en avstängning 
av ett abonnemang kan få för den enskilda användaren. Man säger vidare att 
lagförslaget om införandet av ett informationsföreläggande mot 
Internetleverantörer däremot är aktuellt och att man under våren 2008 ska gå 
vidare med förslaget.2 Trots uttalandet väljer jag att redogöra för 
Renforsutredningens lagförslag. Dels för att det kan vara av intresse att 
närmare ta en titt på innehållet i den kritik som föranlett beslutet och dels för 
att beslutet inte utesluter att ett liknande lagförslag kan bli aktuellt i 
framtiden. Fokus kommer dock att ligga på lagförslaget om informations-
föreläggandet.   
 
Syftet med arbetet är inte att utreda alternativa lösningar för att komma till 
bukt med fildelningsproblematiken. Istället ämnar arbetet att ge en bild över 
rättsläget idag och under vilka förutsättningar Internetleverantörerna kan 
åläggas ett civilrättsligt ansvar. Frågan om vilka lämpliga alternativa synsätt 
på problematiken som finns kommer dock avslutningsvis att beröras. 
 

1.2 Avgränsningar och definitioner 
Jag har som sagt inte för avsikt att utreda vad som utgör ett intrång eller vad 
som bör utgöra ett intrång. Jag förutsätter att en fildelare har gjort sig 
skyldig till ett upphovsrättsintrång och frågan är vilket ansvar som 
aktualiseras för Internetleverantören. Diskussionen om upphovsrättens 
bakomliggande faktorer hålls därför utanför arbetet. Arbeten begränsas till 
den svenska lagstiftningen i relation till den EG-rättsliga regleringen. Något 
kort kommer att nämnas om vissa andra europeiska länders lagstiftning i 
förhållande till Regeringens två lagförslag, men ingen större komparation 
kommer att företas. Därmed inte sagt att en sådan komparation inte skulle 
vara av betydelse för frågeställningen. Den tar dock för stort utrymme i 
anspråk i förhållande till den bakomliggande frågeställningen.  
 
I den fortsatta framställningen kommer begreppet rättighetshavare att 
användas som en samlingsbeteckning för upphovsmannen eller annan 
rättsinnehavare som innehar rättigheten eller den som på grund av upplåtelse 
har rätt att utnyttja verket, dvs. licenstagare. Häri innefattas även 
rättighetshavarorganisationer som har givits i uppdrag att förvalta 
rättigheten. 
 
Med fildelning kommer, om inget annat sägs, avses olaglig fildelning som 
innebär intrång i någons upphovsrätt eller närstående rättighet och en 
fildelare är således enligt definitionen en person som gör sig skyldig till en 
olaglig handling. Begreppet innefattar det som i sammanhanget ofta 

                                                 
2 Svenska Dagbladet opinion, debattartikel 2008-03-14. 
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benämns som piratkopiering på Internet.  Vad fildelning i teknisk mening 
innebär kommer att redogöras för senare i arbetet. 
 
Den olagliga fildelningen drabbar alla av upphovsrätten och närstående 
rättigheter skyddade verk i olika omfattning. Arbetets resonemang och 
slutsatser är således tillämpliga på alla sådana verk även om 
exemplifieringen av rättighetshavarorganisationerna senare i arbetet håller 
sig till musik- och filmindustrin. Övriga avgränsningar och definitioner 
kommer att framgå av den löpande framställningen. 
 

1.3 Disposition 
Kapitel två består av en övergripande teknisk redogörelse för Internet och 
för hur fildelningen fungerar samt vilka aktörer som tillhandahåller och 
möjliggör Internetuppkoppling. Dessa aktörers grundläggande ansvar för 
nättrafiken kommer också att behandlas. I kapitel tre redogörs för 
regleringen angående Internetanvändarnas skydd för den personliga 
integriteten och Internetleverantörernas ansvar för att upprätthålla 
integritetsskyddet. Därefter redogörs mer ingående för den upphovsrättsliga 
regleringen i kapitel fyra. Här kommer bland annat diskuteras de 
grundläggande förutsättningarna för upphovsrätten och de närstående 
rättigheterna, både nationellt och internationellt, samt de sanktioner och 
bevissäkringsmedel som kan göras gällande särskilt med fokus på 
Internetleverantörerna. I kapitel fem kommer Sanktionsdirektivet och 
förutsättningarna för direktivets implementering i svensk rätt att redogöras 
för. Regeringens lagförslag kommer härvid att beskrivas. Även 
Renforsutredningens lagförslag redogörs för under detta kapitel. Kapitlet 
innehåller även exempel på hur andra europeiska länder hanterar 
problematiken. I det avlutande kapitlet kommer de två lagförslagen att 
analyseras och eventuella problem med dess införande att diskuteras. Som 
avslutning kommer något att sägas om lämpligheten att införa liknande 
civilrättsliga skyldigheter för Internetleverantörerna och jag kommer kort att 
beröra vilka alternativa synsätt som är att föredra. 
 

1.4 Metod 
Jag kommer att använda mig av sedvanlig rättsvetenskaplig metod genom 
att jag utifrån lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis utreder rättsläget 
mot bakgrund av frågeställningen. På grund av ämnets aktualitet är den 
praxis som finns ytterst begränsad i relevans och omfattning. Uppsatsen 
kommer därför främst att baseras på förarbeten och lagstiftning. I detta 
sammanhang är tolkningen av eventuell bakomliggande EG-rättslig 
reglering av stor vikt. Andra författares åsikter om tolkningen av denna 
reglering och den svenska lagstiftningen kommer också, i mån av relevans, 
att beaktas. 
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2 Fildelning och Internet 
Nedan följder en översiktlig teknisk beskrivning av hur datortrafiken över 
Internet fungerar och särskilt hur fildelning går till. Även de grundläggande 
bestämmelserna om Internetleverantörernas ansvar för datortrafiken 
kommer att redogöras för under detta kapitel. 
 

2.1 Kommunikation över Internet 
Internet är ett datornätverk som gör det möjligt för datorer över hela världen 
att kommunicera med varandra. För att datorer ska kunna kommunicera med 
varandra måste vissa regler för kommunikationen följas. En sådan samling 
regler kallas för ett kommunikationsprotokoll och för den grundläggande 
kommunikationen över Internet används Internetprotokollet (IP).  För att 
informationen ska hitta rätt i nätverken av datorer finns det särskilda datorer 
som dirigerar trafiken, så kallade routrar. Dessutom behövs servrar, 
värddatorer, som tillhandahåller och sammanställer informationen som 
sänds mellan datorerna, klienterna, i nätverket. Internet är ett övergripande 
nätverk som i sin tur sammankopplar en mängd nätverk över hela världen. 
Dessutom finns det lokala nätverk, så kallade LAN3, som exempelvis 
ansluter ett företags alla datorer med varandra för att möjliggöra 
kommunikation lokalt utan att behöva använda Internet.4

 

2.1.1 IP-nummer 
För att två datorer ska kunna kommunicera med varandra krävs det att de 
hittar varandra i mängden av alla miljoner datorer i nätverken. På samma 
sätt som en person kan bli uppringd genom att besitta ett för denne unikt 
telefonnummer måste en dator inneha ett liknande identitetsnummer för att 
kunna kommunicera med en annan dator. Sådana nummer kalla för IP-
nummer eller IP-adresser.5 Det finns såväl fasta som dynamiska IP-
nummer. Dynamiska IP-nummer är det vanliga och innebär att 
Internetanvändaren får ett nytt nummer av sin Internetleverantör varje gång 
denne kopplar upp sig. Numret är dock detsamma så länge uppkopplingen 
förblir obruten. När en Internetanvändare fildelar kan andra fildelare se 
dennes IP-nummer, antingen helt synligt eller genom att använda mer eller 
minde avancerade tekniker beroende på sammanhanget. Utöver information 
om filerna som delas, vid vilka tidpunkter detta sker och eventuella alias 
som Internetanvändaren använt går det också att få reda på vilken 
Internetleverantör som tillhandahållit IP-numret.6  

                                                 
3 En. Local Area Network 
4 Prop. 2001/02:150, s. 19. 
5 En. Internet Protocol Adress. 
6 DS 2007:19, s. 177 f. och  http://sv.wikipedia.org. 
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2.1.2 Internetleverantörerna 
Internetleverantörerna7 är företag som tillhandahåller uppkopplingen, 
access, till Internet och som förmedlar IP-nummer till Internetanvändarna. 
Man ska skilja Internetleverantörerna från Internetoperatörerna8. De senare 
är ägarna av ledningarna och är direkt anslutna till de nationella 
knutpunkterna9. Internetleverantörerna köper sig tillgång till ledningarna 
från Internetoperatörerna. Exempel på några stora Internetleverantörer är 
Bredbandsbolaget, Glocalnet, ComHem, Telia och Tele 2. Samtliga av dessa 
är även Internetoperatörer.10

 
Från rena leverantörstjänster måste skiljas värdtjänster. En leverantör av 
värdtjänster11 möjliggör för uppdragsgivaren att lagra och tillgängliggöra 
information för allmänheten eller en viss grupp Internetanvändare, 
exempelvis genom att tillhandahålla utrymme på en server för 
uppdragsgivarens hemsida.12 Det är idag mycket vanligt att Internet-
leverantörerna också tillhandahåller värdtjänster13. Samtliga av dessa 
tjänster, dvs. operatörs-, leverantörs- och värdtjänster, kallas för 
kommunikationstjänster. Den fortsatta framställningen rör Internet-
leverantörerna i egenskap av tillhandahållare av rena leverantörstjänster. 
 
Internetleverantörerna använder sig av såväl routrar som servrar för att 
möjliggöra vidarebefordringen av datortrafiken mellan Internetanvändarna. 
På servrarna mellanlagras informationen tillfälligt och skickas sedan vidare 
till avsedd mottagare. En annan typ av lagring hos Internetleverantörerna är 
server-cachning. Den skiljer sig från den övriga mellanlagringen då den inte 
är nödvändig för överföringen men medför ett betydligt snabbare och 
effektivare informationsflöde. Genom cachning kan exempelvis hela 
webbsidor lagras på Internetleverantörernas servrar och besökaren behöver 
inte dirigeras till den ursprungliga servern där webbsidan är lagrad.14

 
En abonnent av Internetuppkoppling kan utgöras av en privatperson men 
också exempelvis företag. Internetuppkopplingen till datorerna i ett företags 
LAN sker ofta genom en central router på företaget som i sin tur får tillgång 
till Internet genom ett avtal med en Internetleverantör. Det är routern som 
tilldelas IP-numret för kommunikationen trots att uppkopplingen används av 
flera datorer. På samma sätt kan privatpersoner vilja använda routrar för att 
                                                                                                                            
 
7 En. Internet Service Provider (ISP). 
8 En. Internet Access Provider (IAP). 
9 Sverige har 5 nationella knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Luleå. Knutpunkterna är oberoende av varandra och säkrar åtkomsten av Internet i Sverige.  
Se www.netnod.se. 
10 SOU 1999:85, s. 161 f.f. 
11 En. Application Service Provider (ASP). 
12 Lindberg, A., Westman, D., s. 464 f. 
13 En. Hosting Service Provider (xSP), en kombination av ISP och ASP. 
14 Prop. 2001/02:150, s. 20 f. 
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möjliggöra för flera datorer i ett hushåll att vara uppkopplade utan att 
behöva teckna flera Internetabonnemang. Oavsett hur många datorer som är 
uppkopplade mot det privata Internetabonnemanget är det då routerns IP-
nummer som används vid kommunikationen över Internet. 
 

2.1.3 Fildelning 
Fildelning innebär att filer tillgängliggörs för kopiering till andra datorer i 
samma datornätverk.15 Fildelning i sig är något som sker hela tiden när man 
surfar på Internet. För att kunna ta del av en webbsidas innehåll 
kommunicerar sidans server med Internetanvändarens dator och information 
överförs. Med fildelning i vardaglig bemärkelse åsyftas emellertid 
tillgängliggörande och kopiering av huvudsakligen filmer, musik och 
datorprogram, oftast utan rättighetshavarnas tillstånd. 
 
För att fildelning ska kunna ske krävs det program som möjliggör för 
Internetanvändarna att hitta varandra och filerna som tillgängliggörs. Nästan 
all fildelning sker idag genom så kallad peer-to-peer-teknik (P2P). Tekniken 
bygger på att Internetanvändarnas datorer genom användandet av olika 
program sammankopplas över Internet och att informationsutbytet sker 
direkt mellan Internetanvändarnas hårddiskar. Filerna som delas lagras 
således inte på några centrala servrar. Det finns olika protokoll som 
programmen baseras på för att möjliggöra filutbytet mellan datorerna i 
nätverken. De vanligaste protokollen är Direct Connect (DC) och 
BitTorrent. Det senare är en vidareutveckling av P2P-tekniken och bygger 
på att en fil delas upp i många små delar som delas mellan flera användare 
samtidigt. När en del av filen laddas ner börjar den samtidigt 
tillgängliggöras för andra. Tekniken medför att fildelningen blir effektivare 
och snabbare, huvudsakligen på grund av att tekniken inte är beroende av att 
en och samma användare är uppkopplad mot Internet och tillgängliggör filen 
som laddas ner.16 Dessutom råder det osäkerhet om vad som gäller juridiskt 
sätt vid fildelning genom BitTorrent-teknik eftersom det inte nödvändigtvis 
är hela upphovsrättsliga verk som tillgängliggörs och kopieras utan oftast 
endast små delar av verken från många olika användare. Programmen som 
baseras på DC-tekniken, exempelvis ”DC ++”, innehåller även 
sökfunktioner för at hitta filerna hos respektive användare. BitTorrent-
programmen tillhandahåller inga sådana funktioner utan sökningen av filer 
sker via Internetsidor, exempelvis www.thepiratebay.org. 
 
För att ett musik- och filmverk ska kunna fildelas krävs det att verken görs 
om till datafiler. Detta kallas för att man ”rippar”17 en CD-skiva eller en 
Dvd-skiva. Datafilerna är komprimerade och tar betydligt mindre plats än 
originalen vilket möjliggör snabbare överföring. De vanligaste filformaten 
för musikfiler är MP3 och för filmfiler AVI och MPEG.18

                                                 
15 DS 2007:29, s. 335. 
16 DS 2007:29, s. 335 f. och http://sv.wikipedia.org. 
17 En. Ripping. 
18 http://en.wikipedia.org. 
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2.2 Internetleverantörernas ansvar för 
nättrafiken 
Internetleverantörerna tillhandahåller enbart de tekniska möjligheterna för 
kommunikationen mellan Internetanvändarna. Men trots detta har 
Internetleverantörerna i vissa fall ansvar för sina Internetabonnenters 
datortrafik och även vissa skyldigheter att medverka till att fastställa andra 
personers ansvar.19 Det har dock ansetts viktigt att skydda tillhandahållare 
av kommunikationstjänster, exempelvis Internetleverantörer, mot ett alltför 
betungande ansvar.20 I Direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel (E-
handelsdirektivet) infördes därför ansvarsfrihetsregler för dessa aktörer. 
Implementeringen av direktivet skedde i och med införandet av Lag 
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster 
(E-handelslagen). Ansvarfriheten innebär att Internetleverantören är fri från 
straff- och skadeståndsansvar under vissa förutsättningar. 
 
För såväl den nödvändiga tillfälliga mellanlagringen som för server-
cachning gäller ansvarsfrihet om Internetleverantören uppfyller vissa i lagen 
angivna krav, 16 och 17 §§. Exempelvis får Internetleverantören inte ändra 
informationen eller på annat sätt initiera eller ingripa i överföringen eller 
lagringsprocessen utan lagringen och cachningen måste ske per automatik 
enligt för branschen vedertagna principer. Dessutom gäller vid server-
cachning att Internetleverantören måste förhindra vidare spridning av 
information om myndighet eller domstol beslutar att så ska ske.21

 
E-handelslagen innehåller ingen allmän skyldighet för Internet-
leverantörerna att övervaka informationen som överförs eller lagras eller 
aktivt efterforska omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Det står 
även i Art 15 E-handelsdirektivet att en sådan skyldighet inte får införas. 
Det finns emellertid anledning att ifrågasätta var gränsen för en 
övervakningsskyldighet går med tanke på att det i skäl 48 i samma direktiv 
står att medlemsstaterna får kräva att Internetleverantören ska visa den 
omsorg som skäligen kan förväntas av dem avseende överföringen och 
lagringen av informationen.22

                                                 
19 Se vidare om Internetleverantörens ansvar specifikt vid upphovsrättsintrång i kapitel 
4.3.3. 
20 Direktiv 2000/31/EG, Ingress skäl 40 och 42. 
21 Direktiv 2000/31/EG, Ingress skäl 45. 
22 Lindberg, A., Westman, D., s. 150 f. 
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3 Integritet och Internet 
I Europakonventionens artikel 8 stadgas rätten till skydd för privatlivet. Ett 
ingripande i rättigheten måste ske med stöd av lag och vara nödvändig med 
hänsyn till exempelvis skyddet för andra personers rättigheter. En 
motsvarande princip återfinns i Regeringsformens 2 kap. 12 §.  Det 
föreligger alltså en intressekonflikt mellan den personliga integriteten och 
rättighetshavares behov av att tillvarata sina rättigheter. Med hänsyn till 
handlingar utförda på Internet uppstår frågan vilket skydd 
Internetanvändarna har mot att information om deras förehavanden och 
kommunikation på Internet lagras och lämnas ut. En del av informationen 
kan vara av stor betydelse och i många fall nödvändig för att identifiera 
personer som begår brott mot andras rättigheter och särskilt med tanke på 
brott som begås via Internet. Som beskrivits ovan23 är varje 
Internetanvändare som kommunicerar över Internet tilldelad ett IP-nummer 
och detta nummer är ofta den enda källan till Internetanvändarens identitet. 
Eftersom alla inskränkningar i rätten till privatliv måste ske med stöd av lag 
finns det en omfattande lagstiftning på området. Kommande framställning 
koncentreras på lagstiftning som är väsentlig för problematiken rörande 
fildelning och identifieringen av intrångsgörarna. 
 

3.1 Den svenska integritetsregleringen 
Bestämmelser om skyddet för den personliga integriteten avseende 
kommunikation över Internet återfinns i diverse lagar. Lagarna reglerar dels 
skyddet mot att personuppgifter överhuvudtaget lagras och dels skyddet mot 
att sådana uppgifter lämnas ut. Den viktigaste regleringen i dessa avseenden 
återfinns i Lag (1998:204 ) om personuppgifter (PUL) respektive Lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Härtill tillkommer en rad 
regleringar som både kompletterar dessa lagar och reglerar närliggande 
frågeställningar. Den kommande framställningen har fokus på 
Internetleverantörernas rättigheter och skyldigheter eftersom de innehar för 
rättighetshavarna betydelsefull och i de flesta fall nödvändig information. 
 

3.1.1 Skyddet för personuppgifter 
Skyddet för personuppgifter anses i Sverige vara en grundläggande fri- och 
rättighet för medborgarna och regleras i regeringsformen 2 kap. 3 § 2 st. Av 
formuleringen framgår att medborgarna ska skyddas mot att den personliga 
integriteten kränks genom att personuppgifter registreras med hjälp av 
automatisk databehandling. Vidare står det i 7 kap. 16 § Sekretesslagen att 
sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle 
medföra att uppgiften behandlas i strid med PUL. Den närmare regleringen 

                                                 
23 Se kapitel 2.1.1. 
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om hur personuppgifter får behandlas och skyddet för dem återfinns således 
i PUL. Regeringen har tillsatt en tillstånds- och tillsynsmyndighet, 
Datainspektionen, som verkar för att den personliga integriteten i samband 
med behandling av personuppgifter skyddas och att PUL tillämpas på ett 
korrekt sätt.24

 
I 3 § PUL ges som exempel på vad termen behandling innebär åtgärder så 
som lagring, inhämtning, registrering och bearbetning. Vidare definieras 
personuppgifter som all slags information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en fysisk person som är vid livet. Härtill räknas IP-nummer.25 
All behandling som är helt eller delvis automatiserad omfattas av lagens 
tillämpningsområde, 5 § 1 st. Lagen är subsidiär i förhållande till annan 
lagstiftning, 2 §. 
 
I 9 § PUL anges vissa grundläggande krav på behandling av 
personuppgifter. Bland dessa återfinns krav på att de personuppgifter som 
behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med 
behandlingen och att personuppgifterna inte bevaras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. För 
att personuppgifter ska få behandlas krävs det som huvudregel att det 
föreligger samtycke till behandlingen, 10 §. Vid Internetabonnemang ges 
samtycke av abonnenterna i och med accepterandet av de allmänna villkoren 
i avtalet med Internetleverantören.26 Det finns även vissa möjligheter att 
behandla personuppgifter utan samtycke, till exempel om behandlingen är 
nödvändig för att ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller 
åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal 
träffas, 10 § a. Internetleverantören har således flera ben att stå på när det 
gäller lagringen av exempelvis IP-nummer, namn och adresser. All 
behandling av personuppgifter är skyldig att anmälas till Datainspektionen, 
36 § PUL. 
 
I LEK anges särskilda regler för behandling av trafikuppgifter. Med 
trafikuppgift avses alla uppgifter som behandlas i syfte att befordra ett 
elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att 
fakturera meddelandet, 6 kap. 1 § LEK. Enligt 5-8 §§ får trafikuppgifter 
bara behandlas i syfte att möjliggöra överförandet eller för att möjliggöra 
abonnentfakturering. 
 

                                                 
24 Förordning (SFS 2007:975) med instruktion för Datainspektionen, 
Personuppgiftsförordning (1998:1191). 
25 Kammarrätten i Stockholm dom 2007-06-08 i mål nr 285-07. Såväl Länsrätten som 
Kammarrätten har fastslagit detta efter att Antipiratbyrån överklagade ett beslut (dnr 593-
2005) av Datainspektionen. 
26 Se allmänna villkor för Internetabonnemang hos samtliga Internetleverantörer. En annan 
fråga är under vilka förutsättningar samtycket kan anses vara en del av avtalet i och med 
dess form som standardvillkor. Denna fråga diskuteras inte vidare. 
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3.1.2 Behandling av uppgifter om 
lagöverträdelser 
Enligt 21 § PUL är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla 
personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, exempelvis 
personuppgifter som rör upphovsrättsintrång. Undantag från förbudet får 
meddelas generellt i form av föreskrifter eller i enskilda fall. Regeringen har 
delegerat ansvaret att fatta beslut i enskilda fall till Datainspektionen.27

Efter ett stort antal klagomål under år 2005 uppmärksammades 
Datainspektionen på att intresseorganisationen Svenska Antipiratbyrån28 
lagrade IP-nummer relaterade till fildelning över Internet.  Behandlingen av 
uppgifterna hade varken anmälts till Datainspektionen eller beviljats 
tillstånd enligt 36 och 21 §§ PUL. Genom ett beslut förelades Svenska 
Antipiratbyrån att upphöra med behandlingen.29 Efter ansökan om undantag 
enligt 21 § beviljades sedermera behandling av IP-nummer för ändamålen 
att polisanmäla och ange särskilt grova upphovsrättsintrång till åtal, upplysa 
Internetleverantörer om att deras abonnenter gör intrång i upphovsrätt samt 
att vidta civilrättsliga åtgärder i anledning av upphovsrättsintrång. Utöver 
IP-numren får även behandlas information om vilka filer som 
tillgängliggjort, vilka Internetleverantörer som tillhandahållit 
uppkopplingen, tidpunkter, alias etc. Undantaget gäller till och med 
utgången av år 2008. 30  
 
Rent praktiskt sker insamlandet genom användandet av särskilda 
datorprogram som samlar in uppgifter om IP-nummer som används i 
fildelningsnätverk. Dessutom laddas ofta det tillgängliggjorda materialet ner 
och en skärmdump av nedladdningsfönstret, som exempelvis anger 
information om filens namn, storleken på filen, tidpunkten och 
tillgängliggörarens IP-nummer och alias, sparas. 
 

3.1.3 Internetleverantörernas tystnadsplikt 
De personer som har tillstånd att behandla personuppgifter enligt PUL är 
enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) belagda med 
tystnadsplikt.31 I kapitel 6 i nämnda lag under rubriken integritetsskydd 
beskrivs villkoren för tystnadsplikten. Enligt 6 kap. 20 § får den som i 
samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller 
en elektronisk kommunikationstjänst har fått del av eller tillgång till vissa 
uppgifter inte obehörigen föra vidare eller utnyttja dessa. Termen 
obehörigen indikerar att tystnadsplikten är underordnad alla bestämmelser 
som föreskriver att uppgifter ska och får lämnas ut och utnyttjas.32 I 6 kap. 
22 § anges när tystnadsplikten enligt LEK kan brytas för olika typer av 
                                                 
27 Personuppgiftsförordning (1998:1191), 9 §. 
28 Se kapitel 4.3.3. 
29 Datainspektionens beslut 2005-06-08, dnr 593-2005. 
30 Datainspektionens beslut 2006-12-15, dnr 1632-2006. 
31 Tystnadsplikten är straffsanktionerad enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. 
32 DS 2007:19, s. 182. 
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uppgifter. Enligt punkt 2 ska på begäran uppgift om abonnemang vid 
misstanke om brott lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller 
någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om fängelse är 
föreskrivet för brottet och det enligt myndighetens bedömning kan föranleda 
annan påföljd än böter. Det ställs alltså höga krav på ett genombrott av 
tystnadsplikten och endast behöriga myndigheter har rätt att begära ut 
informationen. Ännu högre krav ställs vid utlämnande av trafikuppgifter. 
Enligt punkt 3 i 22 § får annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt 
meddelande vid misstanke om brott endast lämnas ut till ovan angivna 
myndigheter om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än två års 
fängelse. Att uppgifter om IP-nummer hör till kategorin uppgift om 
abonnemang istället för kategorin annan uppgift som angår ett särskilt 
elektroniskt meddelande framgår inte klart av lagen eller dess förarbeten. 
Denna bedömning har dock legat till grund för bevissäkringen i de hittills 
avgjorda målen om fildelningsbrott.33  
 
Det finns idag ingen skyldighet eller möjlighet för Internetleverantörerna 
enligt LEK att lämna ut uppgifter om Internetabonnenterna direkt till 
rättighetshavarna. För brott mot tystnadsplikten kan Internetleverantören 
dömas till böter eller fängelse, 20 kap. 3 § brottsbalken. 
 

3.1.4 Förbud  mot avlyssning 
Enligt 6 kap. 17 § LEK får Internetleverantörerna endast ta del av eller på 
annat sätt behandla uppgifter i ett elektroniskt meddelande med 
Internetanvändarnas samtycke eller om det är tillåtet enligt 5-8 §§ för att 
möjliggöra överförandet eller för att möjliggöra abonnentfakturering. Det är 
också tillåtet om det sker som mellanliggande tillfällig lagring eller som 
server-cachning. Detta innebär att Internetleverantörerna inte får undersöka 
innehållet i informationen som överförs av Internetanvändarna.  
 

3.2 EG-rätt 
Vid tillämpningen och tolkningen av den svenska integritetsregleringen 
måste hänsyn tas till den EG-rättsliga regleringen på området. Följande fyra 
direktiv har legat till grund för den svenska integritetslagstiftningen. 
 
Direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(Dataskyddsdirektivet eller Personuppgiftsdirektivet) ligger till grund för 
PUL och anger ramen för den nationella lagstiftningen avseende 
integritetsskyddet och rörligheten för personuppgifter. Dataskyddsdirektivet 
kompletteras av Direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk 
kommunikation. 
 
                                                 
33 Se kapitel 6.3.2. för en diskussion om hur IP-nummer bör klassificeras.  
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LEK är främst baserad på Direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Detta 
ramdirektiv tillsammans med många andra mer specifika direktiv, däribland 
Direktiv 2002/58/EG, utgör grunden för lagstiftningen angående elektronisk 
kommunikation.34

 
För närvarande utreds också implementering av ett annat direktiv på 
området, Direktiv 2006/24/EG (Datalagringsdirektivet), som har som syfte 
att harmonisera de skyldigheter som exempelvis Internetleverantörer har att 
lagra vissa uppgifter och att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för 
utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott, artikel 1.35 Direktivet 
innebär till skillnad från de andra direktiven en försvagning av 
integritetsskyddet och avser att delvis ändra Direktiv 2002/58/EG.36 Enligt 
artikel 4 får uppgifter som lagras i enlighet med direktivet bara göras 
tillgängliga till behöriga nationella myndigheter. Dess implementering i 
svensk rätt kan därför få betydelse för rättighetshavares rätt till information 
om intrång i immateriella rättigheter från Internetleverantörer.37 Direktivet 
ska i delarna rörande lagring av Internetrelaterade uppgifter implementeras 
senast den15:e mars 2009, artikel 15.3. 
 

3.3 Privacy Enhancing Technologies 
Utöver integritetslagstiftningen som skydd för den personliga integriteten 
utvecklas ständigt nya tekniska lösningar som ökar anonymiteten på 
Internet. Sådana tekniska lösningar brukar kallas för Privacy Enhancing 
Technologies (PET).38 Det finns en stor efterfrågan av PET från 
näringsverksamheter som bedriver olika former av E-handel över Internet. 
Kravet från konsumenterna på ökad säkerhet och anonymitet bidrar till att 
affärsverksamheterna ökar sina investeringarna i PET. Den tekniska 
utvecklingen medför emellertid också att skyddet för den personliga 
integriteten ökas vid olaglig Internetverksamhet så som fildelning. 
Jämvikten mellan rättighetshavarnas intressen och den personliga 
integriteten för Internetanvändaren förskjuts ensidigt och försvårar 
rättighetshavarnas möjligheter att skydda sina rättigheter. Exempel på PET 
är anonymiseringstjänster som i olika grad erbjuder anonymitet vid 
kommunikation över Internet. Exempelvis kan ett företag mot betalning 
byta ut en Internetanvändares riktiga IP-nummer mot ett krypterat IP-
nummer genom att all kommunikation går via företagets server. En sådan 
tjänst kan användas vid fildelning och försvårar spårningen av 
Internetanvändaren. Tillhandahållaren39 av tjänsten lyder emellertid under 
                                                 
34 Prop. 2002/03:110, s. 110 f. 
35 Direktivet initierades efter terroristattackerna i Madrid 2004 och syftar till att underlätta 
för myndigheterna att förhindra och bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet. 
36 Se Direktiv 2006/24/EG, Art 11. 
37 Se vidare kapitel 6.3.4. 
38 Lindberg, A., Westman, D., s. 161. 
39 Se exempelvis www.Relakks.com som tillhandahåller krypterade IP-nummer mot en 
månadsavgift. 
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samma lagstiftning som Internetleverantören. Det tillhandahållaren kan göra 
är att se till att så lite information som möjligt lagras och att man aldrig 
samarbetar med myndigheterna i större mån än vad lagstiftningen 
föreskriver. Även tekniska lösningar för att få tillgång till och ta bort 
information om sig själv hos Internetleverantörerna sägs existera.40

 
En annan PET som kan vara av nytta för fildelare är så kallade 
systemrensare som ser till att filer som raderas från hårddisken inte lämnar 
några spår efter sig. Om datorn blir beslagtagen kan myndigheternas 
tekniker inte spåra de raderade filerna vilket i normalt är fallet. 

                                                 
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_enhancing_technologies. 
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4 Upphovsrätten – 
bevisning och sanktioner 
Den svenska upphovsrättsregleringen återfinns i Lag (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagens grundstruktur är i 
hög grad påverkad av en rad internationella konventioner på området. På 
senare år har upphovsrättslagen genomgått en rad förändringar, främst mot 
bakgrund av utvecklingen på EG-rättslig nivå och anpassningen till 
informationssamhällets utveckling. Den mest genomgripande förändringen 
av den svenska upphovsrätten skedde år 2005 genom implementeringen av 
direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 
närstående rättigheter i informationssamhället (Infosocdirektivet). I och med 
detta direktiv och de svenska lagändringarna som följde klargjordes det att 
fildelning är olagligt. Problemen med att effektivt sanktionera intrång i 
rättigheterna över Internet har emellertid visat sig stora, inte minst med 
tanke på svårigheterna att identifiera fildelarna. För att komma till bukt med 
detta problem antogs ytterliggare ett EG-direktiv, direktiv 2004/48/EG om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Sanktionsdirektivet). 
En redogörelse för Sanktionsdirektivets innehåll och implementering i 
svensk rätt följer i kapitel 5. 
 
I det kommande kommer kortfattat att redogöras för den internationella och 
EG-rättliga regleringen av vikt för den svenska upphovsrättslagstiftningen. 
Därefter kommer upphovsrättslagen och de för frågeställningen relevanta 
paragraferna att beskrivas med fokus på sanktionering och 
bevissäkringsåtgärder. Även annan relevant lagstiftning kommer här att 
beröras. Slutligen kommer något kort att sägas om de största svenska 
rättighetshavarorganisationerna. 
 

4.1 Den internationella och EG-
rättsliga regleringen 
Såväl Sverige som de flesta andra länder i världen, inklusive de övriga 
medlemsstaterna i EU, är bundna av en rad olika internationella 
överenskommelser som reglerar upphovsrättsliga frågor. Konventionerna 
och avtalen har alla sin grund i behovet av att samordna de nationella 
upphovsrätterna i en värld av ökad integration och nationsöverskridande 
handel. Därtill är medlemsstaterna i EU bundna av den EG-rättsliga 
regleringen som hela tiden utökas på det immaterialrättsliga området. 
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4.1.1 Internationell rätt 
Bernkonventionen är den äldsta och mest grundläggande av de 
internationella konventionerna och är undertecknad av över 150 länder. Den 
tillkom år 1886 och föreskriver en lägsta skyddsnivå för upphovsrättigheter 
som samtliga konventionsländer måste upprätthålla. Skyldigheten att ge 
skydd åt upphovsrättigheterna gäller mellan samtliga konventionsländer och 
garanterar rättighetshavarna vissa i konventionen angivna minimirättigheter 
över hela världen.41

 
TRIP:s-avtalet (TRIPS)42, om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter är ett av flera avtal som utgör grunden för WTO, World 
Trade Organisation, och utgör i stora delar en översättning av 
Bernkonventionen. Samtliga, för närvarande 15143, medlemmar av WTO är 
bundna av avtalet som trädde ikraft 1996. TRIPS bygger på principen om 
mest-gynnad-nationsbehandling44 och principen om nationell behandling45. 
Den förra innebär att ett medlemsland måste behandla alla staters 
upphovsrätter på samma förmånliga sätt som de inhemska rättigheterna med 
undantag för några i Bernkonventionen särskilt nämnda fall där principen 
om reciprocitet istället gäller. Principen om nationell behandling innebär att 
ett medlemsland måste ge alla medlemsländers medborgare samma 
rättigheter som ges till sina egna medborgare. 
 
I artikel 41.1 TRIPS föreskrivs att medlemsländerna ska införa förfaranden 
för att göra det möjligt att vidta effektiva åtgärder mot intrång, inbegripet 
ändamålsenliga förfaranden för att förebygga intrång, samt införa 
sanktionsmöjligheter som avskräcker från vidare intrång. I artikel 41.2 står 
det att sådana medel ska vara rättvisa och skäliga och inte onödigt 
komplicerade och kostsamma. I avsnittet om civilrättsliga och 
administrativa förfaranden och rättsmedel behandlas rätten till information i 
artikel 47. Enligt artikeln får medlemsländerna införa föreskrifter om att en 
intrångsgörare kan åläggas att lämna information om intrånget. Det står 
emellertid medlemsländerna fritt att införa en sådan reglering och dessutom 
kan ett åläggande enligt artikeln endast riktas mot intrångsgöraren själv.  
 
Enligt artikel 50 ska medlemsländerna se till att rättsliga myndigheter har 
behörighet att besluta om effektiva och snabba interimistiska åtgärder för 
säkring av bevisning vid ett påstått intrång. Införandet av reglerna om rätt 
till intrångsundersökning i upphovsrättslagen var en direkt konsekvens av 
dessa föreskrifter.46

 

                                                 
41 Olsson, H., “Copyright”, s. 411 ff. 
42 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
43 www.wto.org. 
44 Art 4 TRIPS. 
45 Art 3 TRIPS. 
46 Bengtsson, H., Lyxell, R., s. 110-113. Se kapitel 4.2.3.2. 
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4.1.2 EG-rätt 
Upphovsrättslagen är starkt präglad av den EG-rättsliga regleringen. 
Lagstiftningsarbetet på det immaterialrättsliga området har ägnats stor 
uppmärksamhet på senare tid, dels på grund av vikten av ett starkt 
rättighetsskydd för att öka EU:s konkurrenskraft internationellt och dels för 
att en ökad harmonisering av medlemsstaternas immaterialrättsliga 
lagstiftning underlättar rörligheten för varor och tjänster på den inre 
marknaden. En rad EG-direktiv har antagits på det immaterialrättsliga 
området. De av störst vikt för frågeställningen är Direktiv 2001/29/EG om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället (Infosocdirektivet), samt Direktiv 2004/48/EG om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Sanktions-
direktivet).47 Sanktionsdirektivet kommer att behandlas ingående i kapitel 5. 
 
Infosocdirektivet innehåller 15 artiklar om moderniseringen av 
upphovsrätten med särskilt fokus på den digitala utvecklingen. Ett av 
direktivets syften är att komma till bukt med kopieringen och 
tillgängliggörandet av upphovsrättsligt skyddade verk på Internet, dvs. det 
ökade problemet med fildelning.48 Direktivet har i Sverige implementerats i 
upphovsrättslagstiftning med verkan från den 1 juli 2005. Bland de 
ändringar som direktivet medförde i svensk rätt kan nämnas den nya 
definitionen av förfoganderätten i och med införandet av begreppet 
överföring till allmänheten och inskränkningen i exemplarrätten för 
tillfälliga kopior i enlighet med direktivets artikel 5.49

 
En annan artikel av intresse är artikel 8 om sanktioner och möjligheter att 
vidta rättsliga åtgärder. Enligt artikel 8.1 ska medlemsstaterna se till att 
sådana införs och att sanktionerna är effektiva, proportionella och 
avskräckande. Vidare anges det i artikel 8.3 att medlemsstaterna ska se till 
att rättighetshavare ska kunna begära ett föreläggande mot mellanhänder 
vars tjänster utnyttjas av tredje man för att begå intrång i en upphovsrätt 
eller närstående rättighet.50

 
Angående förhållandet mellan upphovsrätten och integritetsskyddet anges i 
Art 9 att Infosocdirektivet inte påverkar bestämmelser om sekretess och 
privatlivet. 
 

4.2 Den svenska upphovsrätten 
Den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen återfinns primärt i Lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Lagen 
ger upphovsmannen en legal ensamrätt att förfoga över sitt verk. Enligt 2 § 

                                                 
47 Olsson, H., “Copyright”, s. 36-38. 
48 Se exempelvis Direktiv 2001/29/EG, Ingress skäl 5 och Prop. 2004/05:110, s. 43 f. 
49 Se nedan under kapitel 4.2. 
50 Se nedan under kapitel 4.2.1 om Sveriges implementering av artikeln. 
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1 st. URL består rätten att förfoga över verket av två huvudsakliga 
utnyttjanden. Det ena är rätten att framställa exemplar av verket och innebär 
som huvudregel att all kopiering av ett verk kräver upphovsmannens 
tillstånd. Exemplarrätten innefattar även varje direkt eller indirekt samt 
tillfällig eller permanent framställning av verket och är oberoende av i 
vilken form eller med vilken metod den sker, 2 § 2 st. URL. Således 
omfattas även digitala kopior av exemplarrätten oavsett det ursprungliga 
verkets form.  Den andra delen av rätten att förfoga över verket är rätten att 
göra det tillgängligt för allmänheten. Denna del av förfoganderätten består 
av rätten till överföring till allmänheten, rätten att framföra och visa verket 
offentligt och rätten att sprida verket till allmänheten, 2 § 3 st. URL. Att 
överföra ett verk till allmänheten innebär att verket tillgängliggörs från en 
annan plats än där allmänheten kan ta del av det inkluderat fall där enskilda 
själva kan avgöra varifrån och när de vill ta del av verket, 2 § 3 st. p. 1 URL. 
Med denna formulering avses särkilt tillgängliggörande av verk på Internet. 
Rätten att ensam förfoga över sitt verk som ovan beskrivits kallas för 
upphovsmannens ekonomiska rättighet. Utöver denna rättighet har 
upphovsmannen dessutom en ideell rättighet bestående av en käll- och 
namnsangivelserätt och en respekträtt, 3 § URL.51   
 
Upphovsrätt till ett verk uppstår vid verkets tillkomst. Skyddet är formlöst 
så ingen registrering eller liknande är nödvändig. Ensamrätten är ingen 
prioritetsrätt, dvs. så länge två verk är skapade oberoende av varandra har 
upphovsmännen lika rätt till sina verk trots verkens eventuella likheter.52 
Alla verk erhåller emellertid inte skydd enligt upphovsrättslagen. För att en 
upphovsman ska anses ha rätt till en ensamrätt för ett verk krävs det att 
verket uppfyller vissa krav på originalitet, även kallat verkshöjd. Begreppet 
verkshöjd är inte identifierat i lagen men innebär att verket måste uppfylla 
vissa krav på egenart och vara resultatet av ett individuellt andligt 
skapande.53 1 § URL listar olika kategorier av verk som kan omfattas av 
upphovsrätten och exempelvis musikverk, filmverk och datorprogram är 
särskilt angivna. Skyddet är giltigt i 70 år efter upphovsmannens död eller 
om det finns flera upphovsmän i 70 år efter den sist avlidnes dödsår, 43 § 
URL. 
 
Till upphovsrätten brukar man räkna de närstående rättigheterna. De utgörs 
främst av utövande konstnärer som på ett eller annat vis framför eller 
levandegör upphovsrättsligt skyddade verk, exempelvis skådespelare och 
musiker. Enligt 45 § URL har utövande konstnärer också en ensamrätt att 
framställa exemplar av en upptagning av framförandet och att 
tillgängliggöra framförandet till allmänheten samt en rätt att på olika sätt 
”spela in” framförandet. En annan kategori av närstående rättigheter är ljud- 
och bildupptagningar, även kallade producenträttigheter. De som har 
framställt sådana upptagningar har också en rätt till exemplarframställning 
och tillgängliggörande för allmänheten, 46 § URL. Detsamma gäller för 
radio- och TV-företags utsändningar, 48 § URL. Skyddstiden för dessa 
                                                 
51 Olsson, H., “Copyright”, s. 102 ff., 141 ff. 
52 Levin, M., s. 68 f. 
53 Olsson, H., “Copyright”, s. 66. 
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rättigheter är som huvudregel 50 år från det att framförandet, upptagningen 
eller utsändningen gjordes, 45 § 2 st., 46 § 2 st., 48 § 2 st. URL.   
 

4.2.1 Inskränkningar i upphovsrätten 
Upphovsrättslagen innehåller också vissa inskränkningar i den ensamrätt 
som upphovsrätten medför vilka gäller oberoende av upphovsmannens 
samtycke. De flesta av dessa inskränkningar gäller också för de närstående 
rättigheterna. De i sammanhanget viktigaste inskränkningarna är rätten att 
framställa tillfälliga exemplar av ett verk och rätten att för privat bruk 
framställa exemplar av ett verk.  
 
Enligt 11 § a URL får tillfälliga exemplar framställas om framställningen 
utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om 
exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. 
Dessutom är en sådan framställning tillåten enbart om dess syfte är att 
möjliggöra överföring i nät mellan tredje parter via en mellanhand. Syftet 
med inskränkningen är att mellanhänder som endast tillhandahåller teknik 
för överföringsprocesser mellan andra aktörer, exempelvis Internet-
leverantörer, och privatpersoner som surfar på Internet och därmed tillfälligt 
lagrar information på datorn inte ska anses begå intrång i några 
upphovsrätter eller närstående rättigheter.54 Ansvarsfrihet för tillfällig 
mellanlagring återfinns även i E-handelslagen men ansågs otillräcklig dels 
på grund av att den bara rör tjänsteleverantörerna och inte privatpersoner, 
och dels på grund av att villkoren för ansvarsfrihet inte är helt relevanta för 
den upphovsrättsliga regleringen. E-handelslagen kan dock fylla ut 11 § a 
URL då en exemplarframställning hamnar utanför regelns tillämpnings-
område.55

 
Rätten att framställa exemplar för privat bruk återfinns i 12 § URL. Rätten 
innebär att såväl filmverk som musikverk, dock ej datorprogram, får 
kopieras i ett eller några få exemplar om dessa lovligen tillgängliggjorts till 
allmänheten. Detta gäller således inte om den ursprungliga förlagan har 
framställts eller tillgängliggjorts i strid med 2 § URL. Formuleringen 
innebär exempelvis att upphovsmannen måste ha samtyckt till att verket 
tillgängliggjorts på Internet för att det ska vara lagligt att ladda ner verket på 
sin hårddisk. Föreskriften om lovlig förlaga infördes i samband med 
Infosocdirektivets implementering, dock utan att denna begränsning 
framgick av direktivet. Lagstiftaren ifrågasatte rimligheten av att det skulle 
stå privatpersoner fritt att utnyttja olagliga gärningar som möjliggjort 
nedladdning av exempelvis filmer och musik på Internet.56  
 

                                                 
54 Prop. 2004/05:110, s. 91 ff. Se även Sanktionsdirektivet artikel 5. 
55 Olsson, H., “Copyright”,  s. 185 f. 
56 Prop. 2004/05:110, s. 119 ff. 
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4.2.2 Särskilt om filmverk 
En film består av en mängd upphovsrätter och närstående rättigheter. För en 
producent av en film är det viktigt att reglera förhållandena mellan 
rättigheterna och ersättningsnivåer för att möjliggöra ett rimligt utnyttjande 
av slutprodukten.57 Enligt 39 § URL föreligger det en presumtion för att  det 
sker en övergång av rättigheter till producenten i och med att filmavtalet 
sluts, dvs. avtalet om att ett visst verk ska filmas. Regeln är dispositiv och är 
tänkt att bidra till att utförliga avtal om rättigheternas nyttjande sluts. Med 
rättigheter i detta avseende menas inte närstående rättigheter som måste 
avtalas om separat. Exempelvis måste utövande konstnärer alltid reglera 
övergången av rättigheterna för sina prestationer genom att avtala om en fast 
ersättning eller royalty på filmens intäkter. Övergången enligt 39 § URL 
innebär att filmproducenten får göra verket tillgängligt för allmänheten samt 
översätta och dubba talet.58 Den 70-åriga skyddstiden räknas från dödsåret 
av den sist avlidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren 
eller kompositören av musik som skapats speciellt för filmverket, 43 § URL. 
 

4.2.3 Sanktioner och bevisning 
Genom att fildela exempelvis musik, film och datorspel begås nästan alltid 
intrång i någons rättighet eftersom de flesta av verken inte är 
tillgängliggjorda med rättighetshavarens samtycke. Upphovsrättslagen 
innehåller ett system av sanktioner av såväl straffrättslig som civilrättslig 
karaktär som finns att tillgå för rättighetshavaren när ett intrång skett i 
någon av dennes rättigheter. Regler om bland annat ansvar och 
ersättningsskyldighet finns i upphovsrättslagens sjunde kapitel, främst i 53-
54 §§. Processuella regler om bevissäkring finns dels i rättegångsbalken 
men även i 56 § upphovsrättslagen om intrångsundersökning. Medverkans-
ansvar och ett eventuellt självregleringsansvar för Internetleverantörerna 
kommer också att diskuteras i det följande.  
 

4.2.3.1 Sanktionsansvar 
Enligt 53 § URL kan intrångsgöraren dömas till böter eller fängelse om 
intrånget begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vilket vanligtvis är 
fallet vid fildelning. Intrångsgöraren är även skyldig att enligt 54 § URL 
betala ersättning till rättighetshavaren för den skada denne åsamkats på 
grund av intrånget. I 53 b § 1 st. URL finns regler om vitesförbud som 
innebär att intrångsgöraren eller den som medverkar till en åtgärd som 
innebär intrång på yrkande av rättighetshavaren vid vite kan förbjudas att 
fortsätta intrånget. Föreskriften att även medverkande kan drabbas av ett 
vitesförbud följde av implementeringen av artikel 8.3 Infosocdirektivet. 
Enligt Regeringen är ett vitesförbud inom ramen för ett medverkansansvar 
nog för att kravet på att även ett föreläggande mot mellanhänder ska anses 

                                                 
57 DS 2007:29, s. 101 f. 
58 Olsson, H., “Upphovsrättslagstiftningen”, s. 288 ff. 
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uppfyllt.59 Frågan om ett vitesförbud skulle kunna riktas även mot en 
mellanhand som inte medverkat till intrånget men vars tjänst använts 
framgår inte av Infosocdirektivet och ansågs ligga utanför dess 
tillämpningsområde.60 Ett vitesförbud för en medverkansansvarig 
Internetleverantör skulle kunna utmynna i att denne förbjuds att 
tillhandahålla Internetuppkoppling i de delar sådan används för att begå 
intrång, exempelvis genom fildelning. Vitesförbud kan också meddelas 
interimistiskt enligt 53 b § 2 st. om rättighetshavaren visar sannolika skäl för 
att intrång sker och ställer säkerhet för eventuell uppkommen skada för 
svaranden. Angående mellanhänders ansvar vid interimistiskt vitesförbud 
gäller samma krav på medverkansansvar som i första stycket. 
 
Utan identiteten på intrångsgöraren kan inte några av de ovanstående 
sanktionsmöjligheterna göras gällande mot fildelare. Problemet för 
rättighetshavarna vid fildelningen är, vilket framgår av den tidigare 
framställningen, att intrångsgörarna inte kan identifieras av 
rättighetshavarna på egen hand. Endast Internetleverantören innehar denna 
information. Frågan är hur rättighetshavarna kan få ut informationen utan att 
initiera ett straffrättsligt förfarande. Frågan är även under vilka 
förutsättningar Internetleverantören kan åläggas ett medverkansansvar och 
på så vis möjliggöra för rättighetshavaren att göra gällande sanktionerna 
direkt mot denne, exempelvis genom att tvinga Internetleverantören att 
stänga av intrångsgörande Internetanvändare. 
 

4.2.3.2 Bevisning och informationsanspråk 
Regler angående bevisning och utfående av information är av processuell 
karaktär. Det finns en rad civilrättsliga bevissäkringsmedel att tillgå för 
rättighetshavaren. Reglerna om processuell editionsplikt i 38 kap. 2 § 
rättegångsbalken (RB) innebär att en part under en pågående rättegång kan 
kräva att få ut skriftlig bevisning av relevans för målet från motparten eller 
tredje man. Men eftersom ingen rättegång kan initieras om intrångsgöraren 
inte är identifierad61 kan inte editionsplikten användas för att få ut 
information om fildelare eftersom dessa är okända för rättighetshavaren. Av 
samma skäl kan vittnesförhör och partsförhör inte användas för att 
identifiera intrångsgöraren. Ett annat bevissäkringsmedel som borde vara 
bättre lämpat är bevisupptagning till framtida säkerhet enligt 41 kap. 1 § RB 
eftersom en sådan bevisupptagning sker innan en rättegången är inledd. 
Detta får dock enbart ske för att få vetskap om en särskild omständighet och 
inte för att få vetskap om en helt ny omständighet. En bevisupptagning med 
syftet att identifiera en part i en framtida rättegång är därför ej tillåtet varpå 
denna möjlighet också faller bort.62

 
Ett ytterliggare och modernare bevissäkringsmedel är möjligheten till 
intrångsundersökning. En intrångsundersökning innebär att rättighets-
                                                 
59 Prop. 2004/05:110, s. 422 f. 53 a § blev i sin helhet nuvarande 53 b § URL. 
60 Prop. 2004/05:110, s. 342 f. 
61 Ekelöf, P. O., Boman, R., s. 216 f. 
62 Ekelöf, P. O., Boman, R., s. 247 f. 
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havaren i ett civilrättsligt förfarande kan ansöka i domstol om att en 
undersökning för anskaffning och säkring av bevis görs hos den som på 
goda grunder kan misstänkas för ett intrång. Reglerna återfinns i 56 a – h §§ 
URL och infördes år 1998 för att uppfylla artikel 50 TRIPS om 
tillhandahållandet av snabba och effektiva interimistiska åtgärder.63 En 
intrångsundersökning kan emellertid inte riktas direkt mot tredje man. 
Enbart vid verkställande av en intrångsundersökning mot en misstänkt 
intrångsgörare kan tredje man bli skyldig att lämna ut uppgifter. Men detta 
kan som sagt inte ske när intrångsgöraren är en oidentifierad fildelare.64

 
Informationen om fildelare som rättighetshavarna kan få fram på egen hand 
begränsas i stort till IP-nummer och vilken Internetleverantör som 
tillhandahållit accessen.65 Det finns för närvarande inga möjligheter annat 
än det straffrättsliga förfarandet att tillgå för att identifiera 
Internetanvändarna bakom respektive IP-nummer. Lagrådet ifrågasatte i 
samband med implementeringen av artikel 8.3 Infosocdirektivet om Sverige 
fullgjort sina åtaganden om att rättighetshavare ska ha en rätt att begära ett 
föreläggande mot mellanhänder. Regeringen hänvisade dock till 
bestämmelserna om medverkansansvaret och hänvisade också till den 
kommande implementeringen av Sanktionsdirektivet.66  
 

4.2.3.3 Medverkansansvar 
En annan lösning för rättighetshavarna är om Internetleverantören också kan 
hållas ansvarig för intrånget. Internetleverantören är i sådant fall själv 
ersättningsansvarig och skulle också vara tvungen att medverka till att 
fildelare identifierades och stoppades. Exempelvis skulle rättighetshavaren 
genom ett yrkande om vitesförbud i enlighet med 53 b § URL förmå 
Internetleverantören att stänga av Internetuppkopplingen för fildelande 
Internetanvändare. Dessutom skulle en intrångsundersökning kunna företas 
direkt mot Internetleverantören och uppgifter om Internetanvändare som 
misstänks för fildelning kunna erhållas.  
 
För att detta skulle vara möjligt krävs det att Internetleverantören kan 
åläggas ett medverkansansvar för ett intrång som sker genom dennes 
Internettjänst. Endast tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för 
tillgängliggörandet är inte att betrakta som ett tillgängliggörande.67 För att 
en Internetleverantör ska kunna åläggas ett medverkansansvar krävs det 
enligt brottsbalkens 23 kap. 4 § att den medverkande främjat den brottsliga 
gärningen genom råd eller dåd. Dessa medverkansregler gäller även utanför 
brottsbalkens område.68 Internetleverantören måste anses ha främjat ett 
intrång genom endast tillhandahållandet och bedrivandet av sin 
leverantörstjänst. Detta anses dock inte tillräckligt för att innebära ett 

                                                 
63 Bengtsson, H., Lyxell, R., s. 110-113. 
64 Bengtsson, H., Lyxell, R., s. 120 f. 
65 Se kapitel 3.1.2. för fler exempel på sådan information. 
66 Prop. 2004/05:110, s. 563 ff. 
67 Prop. 2004/05:110, s. 74, Direktiv 2001/29/EG ingressen skäl 27. 
68 Olsson, H., “Upphovsrättslagstiftningen”, s. 483. 
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främjande enligt brottsbalkens bestämmelse. Inte heller underlåtenheten att 
undersöka informationen som överförs kan anses ålägga Internet-
leverantören ett medverkansansvar eftersom det inte föreligger ett ansvar att 
undersöka informationen som vidarebefordras.69 Dessutom är 
Internetleverantören fri från visst ansvar för överföringen enligt 16 § E-
handelslagen.  
 
En komplicerad fråga uppstår angående sådan information som lagras hos 
Internetleverantören. Som tidigare nämnts får tillfälliga exemplar av verk 
framställas vilket innebär att sådan tillfällig lagring undantas, 11 a § URL. 
Dessutom föreskrivs det i 17-18 §§ E-handelslagen en ansvarsfrihet vid 
såväl server-cachning som permanent lagring av information för en 
godtroende Internetleverantör.  
 
Enligt Regeringens utredning i samband med Infosocdirektivets 
implementering kan ett medverkansansvar åläggas Internetleverantören 
redan då denne får konkreta indikationer på att ett intrång föreligger.70 Även 
om detta inte uppfyller kraven på uppsåt eller oaktsamhet för brott och 
Internetleverantören erhåller ansvarsfrihet enligt E-handelslagen är detta 
enligt utredaren inget hinder för att ett vitesföreläggande kan utfärdas.71 
Internetleverantören kan då tvingas att vidta åtgärder för att stoppa 
intrånget. Men eftersom frågan rör permanent lagring av information är 
resonemanget inte relevant för arbetets frågeställning. Inte heller regleringen 
i BBS-lagen aktualiseras vid tillhandahållandet av en ren leverantöstjänst.72

 
Sammanfattningsvis är reglerna om medverkansansvar inte tillräckliga för 
att rättighetshavaren ska kunna få ut information om och stoppa fildelarna. 
Reglerna om medverkansansvar ligger närmare till hands att applicera på 
tillhandahållare av Internetsidor och servrar som används enkom för 
fildelning. Endast i undantagsfall kan ett medverkansansvar anses drabba en 
Internetleverantör.  
 

4.2.3.4 Internetleverantörernas självreglering 
Självklart är Internetleverantörerna måna om att inte åläggas varken ett 
medverkansansvar eller ett direkt ansvar för fildelningsintrång. Men 
rättighetshavarorganisationerna menar att Internetleverantörerna har ett 
ansvar att stoppa fildelningen utöver det som framgår av lagen, exempelvis 
genom att stänga av eller sänka hastigheten på Internetuppkopplingen eller 
genom att ge rättighetshavarna information om IP-nummer. Internet-
leverantörerna är överlag skeptiska till ett ökat självregleringsansvar.73 
Trots att det finns villkor i standardavtalen med Internetabonnenterna som 
                                                 
69 Prop. 2004/05:110, s. 339 f. 
70 Prop. 2004/05:110, s. 340. 
71 Ibid., s. 340. 
72 Lagen (1998:112) om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) rör tjänster för elektronisk 
förmedling av meddelanden men undantar specifikt Internetleverantörer som enbart 
tillhandahåller nät eller andra förbindelser för överföring av information, 2 § p.1. Se även 
kapitel 2.1.2. 
73 Svenska Dagbladet, 2007-10-04. Intervju Stefan Backman Tele2. 
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möjliggöra sådana åtgärder74 tas dessa sällan i bruk. Dessutom är en ökad 
självreglering förenad med stora tekniska svårigheter och också i viss mån 
förhindrad av annan lagstiftning.75  

4.3 Rättighetshavarorganisationer 
Upphovsrätten och de närstående rättigheterna bevakas sällan av de 
ursprungliga rättighetshavarna så som upphovsmannen själv utan 
övervakningen av rättigheterna, den ekonomiska delen, upplåts oftast till 
organisationer, collecting societies, som förvaltar rättigheterna och bevakar 
klienternas intressen. Detta gäller inom såväl musikbranschen, film- och 
TV-branschen som datorspelsbranschen och upplåtelsen sker genom 
tecknandet av anslutningsavtal mellan organisationerna och 
upphovsmännen. Organisationerna licensierar sedan vanligen ut verken mot 
ersättning vilken vidarebefordras till upphovsmännen. Den kollektiva 
förvaltningen av individuella rättligheter har växt fram ur nödvändigheten 
av att praktiskt kunna hantera rättigheter i samband med 
massutnyttjanden.76

 

4.3.1 Musikområdet 
På musikområdet finns det en rad olika organisationer beroende på vilka 
sorts rättigheter som företräds. Upphovsmännen såsom kompositörer, 
textförfattare, bearbetare och musikförlag företräds av STIM77 som genom 
att utfärda licenser för användandet av rättigheterna vidarebefordrar pengar 
till respektive ägare av rättigheterna. Genom ömsesidiga avtal med 
systersällskap över större delen av världen får användarna tillstånd att 
använda all internationell musik samtidigt som de svenska ägarnas intressen 
bevakas internationellt.78 Utövande artister som medverkat vid en 
skivinspelning eller vid ett offentlig framförande eller överföring till 
allmänheten enligt 45 § och 47 § URL företräds av SAMI.79 Skivbolagen 
och ljudproducenterna och deras rättigheter enligt 47 § URL företräds av 
IFPI80 Svenska Gruppen som också ansvarar för antipiratverksamheten på 
fonogramområdet.81 De sistnämnda organisationerna har även de 
förgreningar och samarbeten internationellt så att medlemmarnas rättigheter 
bevakas också utanför Sveriges gränser. 
 

                                                 
74 Se exempelvis Tele2:s standardvillkor om att överföring överstigande 5 gigabyte i 
månaden möjliggör för Tele2 att sänka överföringshastigheten till 30kb/s.  
75 Intervju Stefan Backman Tele2. Se även kapitel 5.4. och 6.2. 
76 DS 2007:29, s. 95 f. 
77 Svenska Tonsättarnas Internationella Musikbyrå. 
78 www.stim.se. 
79 Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. 
80 International Federation of Phonographic Industry.  
81 www. ifpi.se. 
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4.3.2 Film- och TV-området 
På film- och TV-området företräds producenterna av film och TV av  
Sveriges Filmproducenter respektive av Sveriges TV-producenter. Bransch-
organisationerna tillvaratar sina medlemsföretags intressen både i samband 
med produktionen och i omsättningen av produkten. De rättigheter som inte 
upplåtits till producenten82, exempelvis utövande konstnärers rättigheter, 
förvaltas vanligtvis av TROMB, Teaterförbundets rättighetsbolag. 
Förvaltningen styrs av ett kollektivavtal som slutits med MIA83 och som 
innebär att samtliga medlemmars rättigheter upplåts till film- och TV-
producenterna för nyttjande av slutprodukten.84 Nyttjande genom sändning 
via kabel- och betal-TV och utgivning av Dvd kontrolleras i sin tur av 
COPYSWEDE som företräder branschorganisationerna på film- och TV-
området. 85  
 

4.3.3 Övriga organisaitoner 
Utöver de ovan angivna rättighetsförvaltande organisationerna finns vissa 
samarbetsorgan, paraplyorganisationer, för branschorganisationerna som 
fungerar som dessas språkrör utåt och som framför gemensamma 
ståndpunkter i debatten om upphovsrätten. Ett av de samarbetsorgan som 
gör sig mest hört i media är Svenska Antipiratbyrån. Organisationen 
startades 2001 av tre branschorganisationer som företräder medlemmar 
inom film- video- och datorspelsbranschen och fungerar som ett språkrör 
mot myndigheter och allmänheten och företräder sina medlemmar i rättsliga 
ärenden.86 Svenska Antipiratbyrån för en aktiv kamp mot fildelarna och har, 
vilket nämnts ovan, tillstånd att behandla IP-nummer och närliggande 
information om fildelarna.87 Ett annat samarbetsorgan är KLYS88 som 
genom sina medlemsorganisationer bestående av fackliga sammanslutningar 
representerar de flesta upphovsmännen och utövande konstnärerna.89 
SMFF90 representerar musikförlagen och verkar bland annat för ökad 
kunskap om upphovsrätten. Även COPYSWEDE har utöver sin 
rättighetsförvaltning funktionen som en paraplyorganisation på ett mer 
övergripande plan och IFPI Svenska Gruppen lobbar aktivt mot 
fildelningen. 
 

                                                 
82 Se kapitel 4.2.2. 
83 Medie- och informationsarbetsgivarna. 
84 DS 2007:29, s.101-103, 
85 DS 2007:29, s.101 ff. 
86 www.antipiratbyran.com. 
87 Se kapitel 3.1.1.1. 
88 Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. 
89 www.klys.se. 
90 Svenska Musikförläggarföreningen. 
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4.3.4 Framtiden 
De svenska rättighetshavarorganisationernas framtid är något oviss. 
Möjligen kan de komma att ersättas av några få jätteorganisationer på EU-
nivå. Kommissionen lade 2005 fram en rekommendation i denna riktning 
avseende musikrättigheterna för den lagliga handeln av musik på Internet.91 
Även licensiering på andra områden och avseende andra rättigheter kan bli 
föremål för liknande rekommendationer. Rekommendationen möttes dock 
av kritik från branscherna och eftersom rekommendationen inte är tvingande 
och eftersom ett eventuellt EG-direktiv i frågan inte verkar vara omedelbart 
förestående är en sådan utveckling inte att väntas inom den närmaste 
framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 2005/737/EG Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv 
gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med 
lagliga musiktjänster på nätet 
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5 Sanktionsdirektivet och 
Renforsutredningen 
Efter att ovan ha beskrivit de tekniska förutsättningarna för fildelning och  
sammanfattat rättsläget på de berörda rättsområdena hamnar fortsättningsvis 
den framtida rättsutvecklingen i fokus. På vilket sätt tillgodoser 
Sanktionsdirektivet kraven från rättighetshavarna att underlätta 
sanktioneringen mot intrång i upphovsrätter och närstående rättigheter vid 
fildelning? Vilken blir Internetleverantörens roll? Hur kommer svensk rätt i 
den omedelbara framtiden att förhålla sig till de krav som ställs från EG-
rättsligt håll? Följande kapitel kommer att redogöra för bakgrunden till 
Sanktionsdirektivet och dess innehåll i de väsentliga delarna. EG-domstolen 
kom i januari 2008 med ett avgörande om tolkningen av Sanktionsdirektivet 
i förhållande till den EG-rättsliga regleringen på integritetsskyddsområdet. 
Eftersom domen är av vikt för hur direktivet ska implementeras i 
medlemsstaterna kommer avgörandet också att behandlas. Därefter kommer 
utredarens förslag till implementering och de lagändringar som föreslås i 
upphovsrättslagen att redogöras för. Utöver  utredningen om Sanktions-
direktivets implementering företogs även en utredning om den 
upphovsrättsliga utvecklingen på Internet avseende film och musik. Som ett 
led i denna utredning, den så kallade Renforsutredningen, föreslogs även en 
lagändring i upphovsrättslagen. Därför kommer även Renforsutredningen i 
detta avseende att tas upp 
 

5.1 Sanktionsdirektivet (2004/48/EG) 
Direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter (Sanktionsdirektivet)92 infördes som ett ytterliggare steg mot en 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på immaterialrättsområdet. 
Direktivet är tänkt att skapa en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för 
immateriella rättigheter och utöka det skydd som TRIPS och de andra 
internationella konventionerna medför.93

 

5.1.1 Bakgrunden 
Grunden till sanktionsdirektivet lades 1998 i den av EU-kommissionen 
(Kommissionen) utfärdade grönboken med titeln ”Att bekämpa varumärkes-
förfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden”.94 Syftet med 
grönboken var att utreda varumärkesförfalskningens och pirattillverkningens 
                                                 
92 Eng. The intellectual Property Rights Enforcement Directive (IPRED). 
93 Direktiv 2004/48/EG, Ingress skäl 5-7 och 10. 
94 KOM(98)569 slutlig. En grönbok är ett diskussionsunderlag som EG-Kommissionen 
utfärdar innan ett lagstiftningsarbete initieras för att inhämta åsikter och kommentarer från 
berörda parter. 
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ekonomiska konsekvenser på den inre marknaden, den befintliga 
lagstiftningen på området och vilka förändringar som var påkallade samt 
huruvida det skulle krävas insatser från gemenskapens sida för att uppnå 
målen för den inre marknaden.95 Kommissionen föreslog exempelvis att 
branschorganisationer skulle ges utökade befogenheter att bevaka sina 
rättigheter och utkräva information om intrång i dessa för att därigenom 
lättare kunna föra civilrättslig talan om intrång. Sådan information skulle 
exempelvis kunna omfatta information om varornas ursprung och 
distributionskanaler. 96

 
Grönboken hade, vilket titeln antyder, inte fokus på alla typer av intrång 
utan det var främst fysiska produkter och intrång i de immateriella 
rättigheterna tillhörande dessa som diskuterades. I uppföljningen till 
grönboken två år senare belyste Kommissionen dock det ökade problemet 
med varumärkesförfalskning och pirattillverkning på Internet.97 I detta 
andra dokument slog Kommissionen fast att ett direktiv om skyddet för den 
immateriella äganderätten skulle utfärdas. Syftet med direktivet var att 
harmonisera den immaterialrättsliga lagstiftningen och att säkerställa en 
enhetlig skyddsnivå i samtliga medlemsländer.98 Kommissionen utfärdade 
ett förslag till direktiv99 för vidare diskussion. Förslaget innehöll en rad 
kontroversiella bestämmelser såsom att alla uppsåtliga intrång skulle 
straffsanktioneras och att rättighetsinnehavare endast genom att hävda 
intrång skulle få rätt till privat information från misstänkta inblandade 
parter.100 Däremot avsågs endast intrång av affärsmässig karaktär, eller 
intrång som orsakat rättsinnehavaren väsentlig skada, omfattas av 
direktivet.101 Sex år efter det att den första grönboken presenterades 
utfärdades Sanktionsdirektivet. 
 

5.1.2 Direktivets Innehåll 
Det slutliga direktivet skiljer sig på flera punkter från Kommissionens 
förslag till direktiv som möttes av massiv kritik från diverse 
civilrättsorganisationer i Europa och USA och innehåller färre av de 
rättighetsinnehavarvänliga sanktioner som det ursprungliga förslaget 
innehöll.102 De straffrättsliga bestämmelserna är helt borttagna och ligger nu 
istället som grund för utarbetandet av ett annat, andra, sanktionsdirektiv.103 
Men man backade inte enbart utan sanktionsdirektivets tillämpningsområde 
utvidgades till att omfatta alla sorters intrång, inklusive fildelning mellan 
privatpersoner. 104 Direktivet kan ses som en kompromiss mellan bransch-
                                                 
95 KOM(98)569 slutlig, s. 7. 
96 KOM(98)569 slutlig, s. 14-21. 
97 KOM(00)789 slutlig, s. 6. 
98 KOM(00)789 slutlig, s. 6-7., KOM(03)46 slutlig, s. 4.  
99 KOM(03)46 slutlig. 
100 KOM(03)46 slutlig, Art 21 och Art 9. 
101 KOM(03)46 slutlig, Art 2. 
102 Kierkegaard, S. M., s. 488-490. 
103 KOM/06/0168 slutlig. Det andra sanktionsdirektivet har fått arbetsnamnet IPRED 2. 
104 Veddern, M., s. 1-3. 
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organisationer och rättighetsinnehavare å ena sidan och civilrätts-
organisationer och Internetleverantörer å andra sidan och istället för att 
harmonisera rättsområdet blev det i slutändan mer frågan om ett minimi-
direktiv.105 Detta framgår även av artikel 2.1 och artikel 16. I artiklarna 2.2 
och 2.3 sägs det att andra direktiv såsom Infosocdirektivet och E-
handelsdirektivet och medlemsstaternas internationella åtaganden såsom 
genom TRIPS inte ska påverkas av Sanktionsdirektivets implementering.  
 
Trots direktivets smeknamn innefattar det inte bara sanktionsbestämmelser 
utan även processuella bestämmelser. I skäl 20 i ingressen nämns särskilt 
vikten av att säkerställa att det finns effektiva medel för att säkra bevisning. 
Det är de processuella bestämmelserna som är av störst intresse för 
Internetleverantörernas ansvar och då i synnerhet bestämmelser rörande 
bevisning och informationsanspråk. 
 

5.1.2.1 Redan implementerade föreskrifter 
Av bestämmelserna i direktivet är det flera som Sverige anser sig redan ha 
implementerat i och med Infosocdirektivets införlivande i svensk rätt. En 
del bestämmelser har även sedan tidigare varit en del av den svenska 
upphovsrätten. Skälen till varför Sverige redan anser sig ha implementerat 
delar av direktivet anges i den promemoria, DS 2007:19, som regeringen 
låtit utfärda med anledning av Sanktionsdirektivets implementering. 
Innehållet i dess väsentliga delar kommer närmare att redogöras för nedan 
men redan här tål att nämnas skälen till varför några av artiklarna inte anses 
påkalla någon förändring i svensk rätt. 
 
I ingressens skäl 18 anges att även branschsammanslutningar som har direkt 
intresse i en rättighet bör ha rätt att göra gällande de åtgärder som direktivet 
ger rätt till. I Artikel 4 ges emellertid bara innehavaren av en rättighet en 
sådan rätt medan det överlåts på medlemsstaterna att själva avgöra huruvida  
licenstagare och organisationer som regelmässigt anses ha rätt att företräda 
innehavare av immateriella rättigheter ska erhålla en sådan rätt. Utredaren 
anser att branschorganisationer som förfogar över rättigheter enligt svensk 
rätt har långtgående rättigheter att göra gällande åtgärder vid intrång varvid 
ingen lagändring behövs i detta avseende.106

 
Enligt Artikel 7 Sanktionsdirektivet under rubriken ”åtgärder för att skydda 
bevisning” kan bevisning säkras genom att domstolen, efter att en part lagt 
fram skälig bevisning om att ett immaterialrättsintrång föreligger, beslutar 
om interimistiska åtgärder på sökandens begäran. Sådana interimistiska 
åtgärder är inte begränsade till den potentiella intrångsgöraren utan dessa 
kan även drabba tredje man som innehar bevisning av värde, exempelvis 
uppgifter om fildelare. Enligt utredaren motsvaras detta bevissäkringsmedel 
av de svenska reglerna om intrångsunderökning vilket innebär att 

                                                 
105 Meller, P. 
106 DS 2007:19, s. 126 ff. 
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Internetleverantörens skydd mot interimistiska åtgärder för att identifiera en 
intrångsgörande Internetanvändare kvarstår.107

 
Artikel 11 i Sanktionsdirektivet föreskriver om en rätt för rättighetshavaren 
att begära ett föreläggande, eventuellt i kombination med ett vite, mot en 
intrångsgörare med förbud att fortsätta intrånget om intrånget är fastställt av 
behörig myndighet. För att avvärja oklarheter angående Infosocdirektivets 
artikel 8.3 anges uttryckligen att föreläggandet också kan riktas mot 
mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att begå intrång.108 
Genom Infosocdirektivets implementering infördes som sagt en 
bestämmelse om vitesförbud i upphovsrättslagen som ger sökanden rätt att 
ansöka om ett vitesföreläggande mot en mellanhand som i objektiv mening 
kan anses ha medverkat till ett upphovsrättsintrång.109 Utredaren gör samma 
bedömning angående Sanktionsdirektivet som Regeringen gjorde angående 
Infosocdirektivet och möjligheten att rikta ett föreläggande mot en 
mellanhand som inte kan tillskrivas ett medverkansansvar. Eftersom 
ställningstagande i frågan inte krävs av Sanktionsdirektivets bestämmelser 
och frågan ger upphov till svåra intresseavvägningar väljer Utredaren att 
inte ta ställning i frågan.110 Därmed föreslås ingen rätt för rättighetshavaren 
att begära ett föreläggande mot en Internetleverantör såtillvida denne inte 
medverkat till intrånget och således uppfyllt rekvisiten för 
medverkansansvar enligt brottsbalken. 
 
En liknande rätt till vitesföreläggande regleras i artikel 9 men rör rätten till 
interimistiska åtgärder för att stoppa ett omedelbart förestående 
immaterialrättsintrång eller ett påstått påbörjat intrång. Enligt artikel 9.1 a 
får ett interimistiskt föreläggande också utfärdas mot en mellanhand vars 
tjänster utnyttjas av tredje man för att begå intrång. Men av samma 
anledning som angavs ovan anser utredaren att det krävs medverkan till 
intrånget av mellanhanden för att denne ska kunna drabbas av interimistiska 
åtgärder.111

 

5.1.2.2 Föreskrifter som påkallar lagändring 
Mot bakgrund av Internetleverantörernas roll i fildelningsproblematiken är 
det egentligen bara en föreskrift i Sanktionsdirektivet som påkallar en 
lagändring enligt utredningen. Föreskriften återfinns i artikel 8 och reglerar 
rätten till information. Enligt artikeln ska käranden ges en rätt att genom en 
berättigad och proportionell begäran till en behörig rättslig myndighet få ut 
information om de intrångsgörande varornas eller tjänsternas ursprung och 
distributionsnät. Enligt Artikel 8:1 c kan sådan information även krävas av 
en person som ”har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster 
som använts i intrångsgörande verksamhet”. Begäran ska ske i samband 
med en rättegång om immaterialrättsintrång. 

                                                 
107 DS 2007:19, s. 146 ff. 
108 Norrgård, M., NIR 2004, s. 449. 
109 DS 2007:19, s. 222 ff., 53 b § URL, Se kapitel 4.2.1. 
110 DS 2007:19, s. 223 f. 
111 DS 2007:19, s. 239. 
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5.2 Mål C-275/06 
Som nämndes inledningsvis har EG-domstolen i ett avgörande yttrat sig om 
tolkningen av Sanktionsdirektivet i förhållande till den EG-rättsliga 
regleringen på integritetsskyddsområdet. Avgörandet kom i januari 2008 
och föranleddes av en begäran om förhandsavgörandet i ett spanskt mål 
mellan en ideell förening, Productores de Música de España (Promusicae), 
företrädande producenter och utgivare av musikinspelningar och ett 
Internetbolag, Telefónica de España SAU (Telefónica). Promusicae yrkade 
inför handelsdomstolen i Madrid om ett föreläggande mot Telefónica om att 
ge ut personuppgifter rörande viss datortrafik på Internet via tjänster som 
företaget hade tillhandahållit. Promusicae gjorde gällande att några av  
Telefónicas abonnenter genom fildelning hade begått intrång i flera av de 
rättigheter föreningen företrädde och att företaget behövde uppgifterna för 
att kunna väcka talan i tvistemål mot de berörda personerna. Telefónica 
vägrade att lämna ut uppgifterna men talan om föreläggandet bifölls av 
handelsdomstolen. Domen överklagades och Telefónica hävdade att den 
spanska lagstiftningen om ”Skyldighet att lagra trafikuppgifter avseende 
elektronisk kommunikation”112 inte tillät utlämnande av uppgifter till andra 
än domstolar och åklagarmyndigheten i samband med en förundersökning i 
brottmål eller fall rörande den allmänna säkerheten och rikets försvar. 
Promusicae hävdade å sin sida att nämnda lag skulle tolkas med beaktande 
av Infosocdirektivet, Sanktionsdirektivet och E-handelsdirektivet och att 
man mot bakgrund av dessa EG-direktiv och med beaktande av TRIPS hade 
rätt till uppgifterna.  
 

5.2.1 Tolkningsfrågan och domen 
Efter att målet vilandeförklarats ställde den spanska domaren följande 
tolkningsfråga till EG-domstolen (Domstolen):113

 
”Är det tillåtet för medlemsstaterna enligt gemenskapsrätten – och närmare 
bestämt enligt artiklarna 15.2 och 18 i direktiv 2000/31/EG, artikel 8.1 och 
8.2 i direktiv 2001/29/EG, artikel 8 i direktiv 2004/48/EG och 
artiklarna 17.2 och 47 i Stadgan114 – att inskränka skyldigheten för 
operatörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 
accessleverantörer och tillhandahållare av tjänster avseende lagring av 
uppgifter att lagra och lämna ut uppgifter vid uppkoppling och trafik-
uppgifter vilka genereras i samband med att en kommunikation uppstår 
inom ramen för tillhandahållande av informationssamhällets tjänster till att 
endast gälla i samband med en förundersökning i brottmål eller för att 

                                                 
112 Jfr. Direktiv 2002/58/EG Art 15.1.  
113 Mål C-275/06, punkt 28-33. 
114 2000/C 364/01 Utkast till Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. 
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säkerställa den allmänna säkerheten och det nationella försvaret, och 
således inte i tvistemål?”115

 
Frågan, så som Domstolen summerar den, är således om medlemsstaterna är 
skyldiga att föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål 
i syfte att skapa ett effektiv skydd för upphovsrätten.116 Det första 
Domstolen tar ställning till är om Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation117 utgör ett hinder för medlemsstaterna att föreskriva en 
skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål.118 Enligt direktivets 
artikel 15 får medlemsstaterna begränsa omfattningen av sekretesskyddet för 
trafikuppgifter om begränsningen är nödvändig, lämplig och proportionell 
för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott vid 
obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt 
artikel 13.1 i Dataskyddsdirektivet. Domstolen drar slutsatsen att eftersom 
artikel 13.1 i det sistnämnda direktivet ger medlemsstaterna en rätt att 
begränsa sekretesskyddet när begränsningen är nödvändig för att skydda 
medborgarnas fri- och rättigheter så måste upphovsmannens behov av att 
skydda sina rättigheter i ett tvistemål anses omfattas av dess 
tillämpningsområde. Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation utgör därför inget hinder enligt ovanstående fråga. Däremot 
utgör direktivet inte någon skyldighet för medlemsstaterna att föreskriva om 
en skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål.119

 
Därefter ställer sig Domstolen frågan om det av de tre direktiven som 
Promusicae åberopade, och som den nationella domstolen nämner i sin 
begäran om förhandsavgörande, följer en sådan skyldighet. Domstolen 
belyser särskilt artikel 8.1 i Sanktionsdirektivet om att information om de 
intrångsgörande varorna eller tjänsterna får lämnas ut i vissa fall. Ett 
utlämnande får emellertid enligt punkt 3 (e) inte påverka lagbestämmelser 
om behandlingen av personuppgifter. Liknande begränsningar återfinns i de 
andra direktiven. Domstolen kommer därför fram till att inget av direktiven 
tvingar en medlemsstat att införa en skyldighet för exempelvis mellanhänder 
att lämna ut personuppgifter i tvistemål i syfte att skapa ett effektiv skydd 
för upphovsrätten 
 
Angående den nationella domstolens hänvisning till artikel 17 och artikel 47 
i Stadgan120 om rätten till egendom respektive rätten till effektiva rättsmedel 
påpekar Domstolen att utöver dessa rättigheter rör fallet även den 
grundläggande rätten till skydd för personuppgifter och privatliv. Domstolen 
ger därför, som svar på tolkningsfrågan, beskedet att inget av direktiven 
tvingar medlemsstaterna att föreskriva om en skyldighet att lämna ut 
personuppgifter i tvistemål. Däremot måste medlemsstaterna vid 

                                                 
115 Mål C-275/06, punkt 34. 
116 Mål C-275/06, punkt 41. 
117 Direktiv 2002/58/EG. 
118 Mål C-275/06, punkt 46. 
119 Mål C-275/06, punkt 46-56. 
120 2000/C 364/01 Utkast till Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. 
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implementeringen av direktiven, och med beaktande av proportionalitets-
principen, tolka dessa på ett sätt så att en korrekt balans mellan de olika 
grundläggande rättigheterna uppnås. Det är således upp till varje 
medlemsstat att göra denna avvägning.121

 

5.2.2 Generaladvokatens förslag till dom 
Ett halvår före det att EG-domstolen gav sitt förhandsbesked uttalade sig 
Generaladvokaten, Julianne Kokott, i fallet. Till skillnad från EG-domstolen 
tar hon ställning i tolkningsfrågan och kommer fram till att personuppgifter 
som lagrats vid Internetanvändning enbart kan överföras till behöriga 
myndigheter och att överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta 
civilrättsliga åtgärder inte är tillåten. Generaladvokaten hävdar att de tre 
direktiven122 ger vika för Dataskyddsdirektivet och Direktivet om integritet 
och elektronisk kommunikation.123 Trots detta ska faktumet att en 
proportionerlig balans mellan dataskyddet och ett effektiv skydd för 
immaterialrätter måste uppnås beaktas.124 Efter att ha undersökt 
möjligheterna till undantagen från skyddet för trafikuppgifter i artikel 15.1 i 
Direktiv om integritet och elektronisk kommunikation kommer 
Generaladvokaten fram till att det inte finns något stöd för utelämnande av 
uppgifterna till privata rättsinnehavare.125

 

5.3 Sveriges implementering av 
Sanktionsdirektivet 
Sanktionsdirektivet skulle vara implementerat av medlemsstaterna senast 
den 29:e april 2006 men Sverige, tillsammans med de flesta andra 
medlemsstaterna, har i dagsläget inte gjort så. Regeringen har låtit utfärda 
en promemoria ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - 
genomförande av direktiv 2004/48/EG”126 som varit utskickad på remiss 
och för tillfället, tillsammans med remissyttrandena, åter behandlas av 
regeringen.127 I det kommande kommer enbart utredningens förslag om 
införandet av ett informationsföreläggande i URL att behandlas. En 
anledning till att Sverige är sent med implementeringen av direktivet kan 
vara att Regeringen avvaktade domen i ovanstående mål. Det antyds på flera 
håll i utredningen att man förväntade sig att EG-domstolen skulle komma 
fram till att Sanktionsdirektivet i förevarande fall skulle äga företräde och 
därmed ålägga Internetleverantörerna ett ansvar att lämna ut information.128

                                                 
121 Mål C-275/06, punkt 61-70. 
122 Direktiven 2004/48/EG, 2001/29/EG och 2000/31/EG. 
123 Se vidare under analysen i kapitel 6.3.3. 
124 Förslag till avgörande av Generaladvokat Julianne Kokott  Mål C-275/06, punkt 1-3, 49. 
125 Förslag till avgörande av Generaladvokat Julianne Kokott  Mål C-275/06, punkt 80-121. 
126 DS 2007:19. 
127 DS 2007:19, s. 1. 
128 DS 2007:19, s. 176, 194. 
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5.3.1 Utökning av 53 § URL 
Mot bakgrund av svårigheterna för rättighetshavare att säkra bevisning och 
få ut information om fildelare enligt gällande rätt anser utredaren att rätten 
till information enligt artikel 8 i Sanktionsdirektivet inte är uppfylld.129

Utredaren föreslår därför ett tillägg av sju helt nya underparagrafer (c-i) till 
53 § URL. Paragraferna c-h är av särskilt intresse då de beskriver villkoren 
för ett så kallat informationsföreläggande. Bestämmelsernas huvudsakliga 
innehåll och utredarens kommentarer till desamma kommer att redogöras 
för i det följande.130  

5.3.2 Informationsföreläggande 
Enligt 53 c § ska en intrångsgörare eller medverkansvarig kunna åläggas att 
vid vite ge ut information om fildelare till upphovsmannen eller 
upphovsmannens rättsinnehavare eller den som på grund av upplåtelse har 
rätt att utnyttja verket. Föreläggandet ska också kunna riktas mot den som i 
kommersiell skala tillhandahållit en tjänst, exempelvis en elektronisk 
kommunikationstjänst, som har använts vid intrånget. Skyldigheten att 
lämna ut information är tänkt att särskilt omfatta Internetleverantörer vilket 
termen elektronisk kommunikationstjänst indikerar.131 Definitionen av 
begreppet kommersiell skala kan härledas ur skäl 14 i ingressen till 
Sanktionsdirektivet som anger att kommersiella handlingar är handlingar 
som utförs för att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk 
fördel.132  
 
För att ett föreläggande ska utfärdas krävs varken att sökanden identifierar 
intrångsgöraren eller att intrånget skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
utan det räcker att sökanden visar att det i objektiv mening föreligger ett 
intrång, exempelvis genom att visa att upphovsrättsligt skyddat material har 
tillgängliggjorts eller kopierats i strid med upphovsrättslagen. Med intrång 
avses även intrång på försöks- eller förberedelsestadiet. Utöver detta krävs 
det att sökanden visar att Internetleverantören i kommersiell skala har 
tillhandahållit en tjänst som använts vid intrånget vilket inte borde orsaka 
några större bevissvårigheter.133 Ansökan om informationsföreläggande får 
göras av upphovsmannen, annan rättsinnehavare eller licenstagare, dvs. 
rättighetshavarna.134

 
Om sökanden uppfyller beviskravet kan Internetleverantören föreläggas att 
ge ut information om vilken eller vilka abonnenter som har haft de IP-
nummer som har använts vid fildelning. Informationen är tänkt att omfatta 

                                                 
129 DS 2007:19, s. 170 f. Se kapitel 4.2.2. 
130 Se Bilaga 1 för lagtexten. 
131 DS 2007:19, s. 175 f. 
132 DS 2007:19, s. 323. 
133 DS 2007:19, s. 190 f., 323 f.,  
134 DS 2007:19, s. 126 ff., 320. 
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både namn och adresser till dessa.135 Eftersom tystnadsplikten i 6 kap. 20 § 
LEK är underordnad annan lagstiftning har informationsföreläggandet 
företräde framför tystnadsplikten.136

 
Någon skyldighet för Internetleverantören uppkommer emellertid inte förrän 
domstolen beslutar att information ska ges ut. Av artikel 8 
Sanktionsdirektivet framgår inte om rätten till information uppkommer först 
efter att behörig rättslig myndighet har beslutat därom eller om rätten ses 
som en materiell rätt som gäller redan innan beslut är fattat. I det senare 
fallet skulle Internetleverantören vara tvungen att göra en rättslig 
bedömning själv om huruvida information ska lämnas ut eller inte. Vid en 
felbedömning skulle Internetleverantören kunna bli ersättningsskyldig som 
den förlorande parten i målet, antingen för brott mot tystnadsplikten eller för 
att ha vägrat att lämna ut information. Enligt utredaren är detta en alltför 
betungande börda för Internetleverantören. Därför tolkas 
Sanktionsdirektivet som att sökanden måste vända sig till domstol som i sin 
tur beslutar om ett informationsföreläggande vilket framgår av den 
föreslagna 53 c §.137  
 
Ansökan om informationsföreläggande kan ske både under pågående 
intrångsrättegång och separat utan att talan om intrång är väckt. Denna 
dubbla möjlighet för rättighetshavaren framgår inte av Sanktionsdirektivet 
men är enligt utredaren nödvändig för att talan om intrång vid fildelning ska 
kunna väckas eftersom talan inte kan väckas förrän intrångsgöraren är 
identifierad. En rätt till ansökan om informationsföreläggande enbart under 
pågående rättegång skulle tynga andra rättegångar på ett sätt som inte är 
relevant för målens avgörande och skulle dessutom vara oförenligt med 
svenska processregler om relevant bevisning. Eftersom Sanktionsdirektivet 
är ett minimidirektiv anser utredaren att förslaget är förenligt med 
direktivets lydelse då det svenska lagförslaget ger rättighetshavaren en 
utökad rättighet jämfört med den som föreskrivs i direktivet.138  
 
Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för 
åtgärden uppväger den olägenhet eller de men i övrigt som åtgärden innebär 
för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse, 53 d 
§. Denna proportionalitetsprincip har sin förebild i 56 a § URL om 
intrångsundersökning och ska bedömas på motsvarande sätt.139 Principen 
slås även fast i Sanktionsdirektivets artikel 3.2. 
   
Enligt 53 e § ska ett yrkande om informationsföreläggande framställas till 
behörig domstol och detta ska ske muntligen i samband med pågående 
rättegång eller skriftligen om rättegång inte är initierad. Innan ett beslut kan 
meddelas måste motparten, dvs. Internetleverantören, ha fått tillfälle att yttra 

                                                 
135 DS 2007:19, s. 183 ff. 
136 DS 2007:19, s. 182. Se även kapitel 3.1.3. 
137 DS 2007:19, s. 186 f., s. 320. 
138 DS 2007:19, s. 172-174 
139 DS 2007:19, s. 326-327. 
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sig.140 Ett beslut om informationsföreläggande kan överklagas på samma 
sätt som ett beslut om intrångsundersökning kan överklagas enligt 53 f §, 
dvs. genom tillämpning av överklagandereglerna i 15 kap. 
rättegångsbalken.141  
 
Enligt 53 h § ska rätten till information enligt ovan angivna paragrafer ha 
företräde framför skyddet av personuppgifter enligt 21 § PUL. 
Bestämmelsen är särskilt intressant eftersom 21 § förbjuder behandling av 
personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott utan särskilt 
beviljat undantag. I och med den nya 53 h § är det möjligt för vem som helst 
att samla in sådana uppgifter, exempelvis IP-nummer, om det är nödvändigt 
för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas och insamlandet i övrigt är 
förenligt med reglerna i PUL.142 Informationsföreläggandet ska också ges 
företräde framför tystnadsplikten i 6 kap. 20 § LEK. Detta går enligt 
utredaren i linje med hur andra processuella bestämmelser, så som reglerna 
om vittnesförhör och edition, också ges företräde framför tystnadsplikten.143

 

5.3.3 Andra europeiska länder 
I Danmark kan ett informationsföreläggande mot en Internetleverantör 
utfärdas med stöd av generella editionsbestämmelser i Rettsplejeloven 299 
och 343 §§.144 Av 60 § i den finska upphovsrättslagen framgår det att 
Rättighetshavare har rätt att få ett informationsföreläggande utfärdat om 
upphovsrättsligt skyddat material i betydande omfattning görs tillgängligt. 
Informationen omfattas av kontaktuppgifter om teleanslutningar som 
använts vid intrånget, dvs. uppgifter om IP-nummer. 
 
I början av år 2007 införde Tyskland en ny lag, Telemediengesetz (TMG), 
som bland annat reglerar rätten till information om IP-nummer. Enligt 14 § 
2 får en Internetleverantör på order av en domstol ge ut uppgifter om 
abonnenterna för att exempelvis bekämpa immaterialrättsintrång. Lagen 
föreskriver alltså en möjlighet och inte skyldighet för Internetleverantörerna 
att följa domstolsbeslutet. Ett informationsförläggande enligt det svenska 
lagförslaget existerar således inte.  
 
I Österrike finns en lagstadgad skyldighet för en Internetleverantör att uppge 
namn och adress till en part som har ett legalt intresse av att identifiera en 
person för att kunna göra gällande sin rättighet. I ett mål i Österrike fick en 
rättighetshavarorganisation rätt att få ut uppgifter från en Internetleverantör 
om ett dynamiskt IP-nummer som kunde kopplas till tillgängliggörandet av 
tusentals musikverk. Det är dock osäkert i vilken mån rätten till information 

                                                 
140 DS 2007:19, s. 328-329. 
141 DS 2007:19, s. 331-332. 
142 DS 2007:19, s. 182 f., 332 f. Det särskilda undantaget för förbudet mot behandling av 
uppgifter om lagöverträdelser som Datainspektionen kan utfärda blir således betydelselöst i 
fall rörande upphovsrättsintrång. Se kap. 3.1.1.1. 
143 DS 2007:19, s. 182, 324. 
144 DS 2007:19, s. 169. 
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också gäller i civilrättsliga tvister då målet avgjordes i ett straffrättsligt 
förfarande. Av ytterligare intresse är dock att domstolen slog fast att 
dynamiska IP-nummer är att jämställas med ett telefonnummer och 
uppgifter om sådana nummer inte är att betrakta som trafikuppgifter med ett 
större skyddsintresse. En högre instans tillade att Internetleverantören inte 
ska kunna påverka skyldigheten att lämna ut uppgifter genom att välja att 
tilldela abonnenterna statiska eller dynamiska IP-nummer.145

 
I Nederländerna finns exempel på tvister där domstolen ålagt 
Internetleverantören en generell skyldighet att tillvarata rättighetshavarnas 
intressen. I exempelvis en tvist mellan en rättighetshavarorganisation och 
flera Internetleverantörer uttryckte domaren att ansvarsfriheten i E-
handelsdirektivet inte påverkar ”the general standard of due care for ISPs to 
take measures, under certain circumstances when a customer is infringing 
third-party right, to prevent further infringement and damages”. 
Generaladvokaten i Nederländernas högsta domstol uttryckte i ett förslag till 
avgörande att omfattningen av en sådan generell skyldighet att tillvarata 
andras intressen måste avgöras i varje enskilt fall och i samband med det 
måste parternas intressen och relevant integritetslagstiftning beaktas. Denna 
generella skyldighet hade vid utgången av 2005 inte varit föremål för 
prövning i ett mål om fildelning.146

 

5.4 Renforsutredningen 
Renforsutredningen har fått sitt namn efter hovrättslagmannen Cecilia 
Renfors som fick uppdraget att leda utredningen som utmynnade i 
promemorian DS 2007:29 Musik och Film på Internet – hot eller 
möjlighet?. Uppdraget gick i stort ut på att redovisa för utvecklingen av 
upphovsrättslig skyddat material på Internet och ge förslag på 
konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till materialet och för 
alternativa möjligheter till ersättning för rättsinnehavarna.147 Utredningen 
omfattar de flesta aspekterna av Internet och immaterialrätten och 
Internetleverantörernas ansvar diskuteras särskilt.148 Renfors hänvisar till 
den då pågående utredningen om Sanktionsdirektivets implementering och 
påpekar att ett föreläggande mot Internetleverantörerna om utlämnande av 
personuppgifter är en intressant lösning men att Renforsutredningen inte 
kommer att utreda denna möjlig parallellt.149 Istället framhäver utredningen 
att det mest effektiva sättet att stoppa den otillåtna fildelningen skulle vara 
att Internetleverantörerna själva reglerade marknaden genom sina 
avtalsvillkor i abonnentavtalen så att exempelvis all otillåten fildelning 
förbjöds. En sådan självreglering kräver emellertid att en enhetlig linje följs 
och att alla Internetleverantör väljer att ta ansvar för sina abonnenter, en 

                                                 
145 Beelen, A.V. 
146 Beelen, A.V. 
147 JU2006/6767/P, Uppdrag angående upphovsrätten på Internet. 
148 DS 2007:29,  s. 325 f., 342. 
149 DS 2007:29, s. 344 f. 
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utveckling som enligt Renfors är orimlig att förvänta sig med tanke på 
branschens överlag negativa inställning till en sådan ordning.150  
 

5.4.1 Uppsägning av Internetabonnemang 
I utredningen ger Renfors ett förslag på en lagändring i URL som i stora 
drag innebär att Internetanvändare ska övervakas och kunna stängas av från 
Internet.151 Enligt Renfors ska Internetleverantörer medverka till att intrång 
i upphovsrätten upphör. Lagförslaget föreskriver därför både en skyldighet 
och en rättighet för Internetleverantörerna att stänga av abonnenter som 
genom fildelning olovligen upprepade gånger tillgängliggjort 
upphovsrättsligt skyddat material. Anledning till att endast intrång genom 
tillgängliggörande omfattas av förslaget är att detta ofta sker systematiskt 
och i organiserade former och är en grundförutsättning för senare 
exemplarframställning. Kravet på upprepade intrång innebär att enstaka och 
sporadiska tillgängliggöranden inte kan leda till uppsägning. Dessutom 
krävs det att intrånget kan antas fortsätta. Föreläggandet ska också kunna 
avse framtida intrång eftersom fildelning av en viss fil är en snabb process 
som kan vara över på mycket kort tid. En proportionalitetsavvägning mellan 
rättighetshavarnas och tredje mans intresse är enligt utredningen påkallad 
mot bakgrund av omständigheterna kring intrånget och dess omfattning. Till 
exempel kan avvägningssvårigheter uppstå när fildelning sker via ett 
företags eller via ett av flera personer delat Internetabonnemang. Enligt 
Renfors förutsätts det att abonnenten har informerats om att en uppsägning 
kan bli aktuell för att Internetleverantören ska kunna bedöma skäligheten i 
uppsägningen. En sådan underrättelseplikt föreskrivs i lagförslaget. 
Dessutom framgår det enligt Renfors av lydelsen i lagförslagets andra 
stycke,  ”åtgärder som skäligen kan begäras för att denne ska uppfylla sina 
skyldigheter enligt första stycket”, att Internetleverantören kan föreläggas 
mindre ingripande åtgärder så som nedsättning av Internetuppkopplingens 
hastighet istället för en uppsägning av avtalet i dess helhet.152 Precis som 
förslaget om informationsföreläggande och vitesbestämmelsen i 53 b § URL 
räcker det att sökanden visar att det föreligger ett intrång. Eventuellt uppsåt 
och vårdslöshet behöver inte styrkas.153 Lagförslaget föreslås träda ikraft 
den 1 Juli 2008. 
 

5.4.2 Andra Europeiska länder 
I Danmark anses även tillfälliga kopior göra intrång om förlagan är olovlig. 
Eftersom tillfälliga kopior ständigt uppkommer hos Internetleverantören vid 
vidarebefordringen av datortrafiken kan Internetleverantören i praktiken 
tvingas att förhindra sådan överföring för att inte åläggas ett 
medverkansansvar. Av rättspraxis framgår även att en Internetleverantör på 
                                                 
150 DS 2007:29, s. 345 ff. Se även kapitel 4.2.3.4. 
151 DS 2007:29, s. 19 f. Se bilaga 2 för lagtexten. 
152 DS 2007:29, s. 350 ff., s. 367. 
153 DS 2007:29, s. 366 
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talan av en rättighetshavare kan tvingas att stänga av en Internetuppkoppling 
oberoende av vad som står i avtalsvillkoren. Högsta domstolen har också 
sagt att det är rimligt att ålägga Internetleverantören en större skyldighet för 
att möjliggöra för rättighetshavarna att tillvarata sina intressen. 154

 
I Finland framgår det av 60 § i den finska upphovsrättslagen att 
föreläggande om uppsägning kan utfärdas på yrkande av rättighetshavare 
vilket innebär att en Internetleverantör kan tvingas stoppa tillgänglig-
görandet av intrångsgörande material. I praktiken innebär detta att en 
Internetanvändare kan nekas tillgång till Internet. Ett föreläggande om 
avbrytande får emellertid inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot 
meddelande och får inte i övrigt anses oskäligt. Förutsättningarna för när ett 
föreläggande uppfyller dessa krav är mycket oklara.155 I Norge finns också 
vissa möjligheter att förelägga en Internetleverantör att förhindra fortsatt 
tillgängliggörande av intrångsgörande material.156

 
I Tyskland kan en Internetleverantör föreläggas att förhindra att intrång sker 
genom att exempelvis förhindra tillgången till det intrångsgörande 
materialet.157 Även Frankrike diskuterar införandet av en liknande 
lagstiftning. 

                                                 
154 Detta framgår av utredningen DS 2007:29, s. 331-333. 
155 Norrgård, M., NIR 2006, s. 593 f. 
156 DS 2007:29, s. 333 f. 
157 DS 2007:29, s. 334 f. 
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6 Analys 
Nedan följer en genomgång av vissa problem i samband med ett eventuellt 
införande av de två lagförslagen som ovan redovisats för. Fokus ligger på 
lagförslaget om informationsföreläggandet men även Renforsutredningens 
lagförslag om uppsägning av Internetabonnemang kommer att beröras. 
Därefter följer några avslutande reflexioner om problematiken i dess helhet 
och ett par avslutande ord om ett alternativt synsätt och vilken utveckling 
som är att vänta i framtiden. 
 

6.1 Grundläggande problem 
Ett gemensamt problem för både lagförslaget om informationsföreläggande 
och lagförslaget om uppsägning av abonnemang är att skyldigheten att 
handla, dvs. skyldigheten att utlämna information och säga upp 
abonnemangsavtalet, kommer av ett föreläggande beslutat vid en 
domstolsförhandling utan att berörd tredje man, dvs. fildelaren, är 
närvarande. Frågan är hur tredje mans intressen tillvaratas. Såväl 
utlämnande av information som uppsägning av abonnemanget får enligt 
lagförslagen endast ske efter att en proportionalitetsbedömning företagits.158 
Men för att en sådan bedömning ska kunna företas krävs det att identiteten 
på intrångsgöraren är känd. Den enda som innehar information om 
intrångsgörarens identitet är Internetleverantören. Men det är inte rimligt att 
tro att Internetlevernatörerna kommer att lägga ner en massa tid på att 
försvara sina abonnenter i en uppsjö av föreläggandeprocesser. Dessutom är 
informationen i stort begränsad till om abonnenten är en privatperson eller 
ett företag och säger inget om särskilda omständigheter som skulle kunna 
vara av vikt vid en enskild proportionalitetsbedömning. Visserligen ska 
abonnenten enligt Renforsutredningens lagförslag bli underrättad innan ett 
föreläggande kan beslutas om men det är inte särskilt troligt att 
intrångsgöraren dyker upp vid förhandlingen och röjer sin identitet 
självmant. Utredningen om sanktionsdirektivets implementering innehåller 
ingen underrättelseskyldighet alls. Enligt det tidigare nämnda uttalandet av 
Beatrice Ask och Lena Adelsohn Liljeroth har Regeringen för avsikt att 
införa en garanti för att den vars identitetsuppgifter har lämnats ut efter viss 
tid får information från Internetleverantören om vilka uppgifter som har 
lämnats ut. Garantin jämförs vid rätten till information om att en 
kreditupplysning företagits.159 Oavsett hur kort inpå beslutet underrättelsen 
sker är beslutet redan taget. Ett sådant tillägg till förevarande lagförslag 
förändrar således inte problematiken. 
 
Sammantaget innebär båda lagförslagen att beslut om föreläggande i 
praktiken kommer att tas utan att den misstänkte intrångsgöraren hörs. En 

                                                 
158 Se kapitel 5.3.2 och 5.4. 
159 Svenska Dagbladet opinion, debattartikel 2008-03-14 och DN.se, 2008-03-14. 
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intrångsundersökning kan också företas utan att den misstänkte hörs. Men i 
dessa fall måste, vilket tidigare nämnts, intrångsgöraren vara identifierad 
och tillräcklig säkerhet måste ställas för att täcka en eventuell uppkommen 
skada vid en felaktig bedömning. Föreläggandemöjligheterna enligt 
lagförslagen saknar motsvarighet i den nuvarande upphovsrättsliga 
lagstiftningen. 
 

6.2 Problem med Renforsutredningen 
Regeringen har som sagt valt att inte gå vidare med Renforsutredningens 
lagförslag. Det kan dock vara av intresse att kort nämna något om den kritik, 
utöver de ovan nämnda gemensamma problemen, som legat till grund för 
beslutet.  En första fråga som uppkommer är om den övervaknings-
skyldighet som lagförslaget i praktiken ålägger Internetleverantörerna är 
förenlig med regleringen i E-handelsdirektivet. Som tidigare nämnts är det 
tveksamt om en medlemsstat överhuvudtaget får införa en sådan generell 
övervakningsskyldighet.160 Dessutom finns det mycket begränsade 
möjligheter till att avlyssna uppgifter i Internettrafiken enligt 6 kap. 17 § 
LEK. Den föreslagna övervakningsskyldigheten strider förmodligen också 
mot denna reglering. En övervakningsskyldighet är också nästintill omöjlig 
att efterfölja eller i vart fall, på grund av de resurser som krävs för att 
uppfylla skyldigheten, orimlig. Internetleverantörerna menar att det inte går 
att ta reda på om viss information som överförs innebär intrång utan att 
öppna filerna som överförs. Detta innebär att man skulle vara tvungen att 
kontrollera all överföring som sker, exempelvis genom att söka igenom 
samtliga fildelningsnätverk efter IP-nummer som Internetleverantören 
tillhandahåller, för att sedan göra en upphovsrättslig bedömning av filerna 
som tillgängliggörs.161 En sådan skyldighet är inte rimlig. 
 
Om Internetleverantören inte fullgör sin skyldighet enligt lagförslagets 
första stycke kan ett vitesföreläggande utfärdas på talan av en 
rättighetshavare. Eftersom föreläggandet måste vara specificerat, dvs. det 
måste anges varför skyldigheten inte anses uppfylld, är det i praktiken 
istället rättighetshavaren som åläggs en övervakningsskyldighet. 
Rättighetshavaren måste framföra bevisning om att ett intrång föreligger och 
att intrånget skett av en abonnent tillhörande den Internetleverantör mot 
vilken föreläggandet riktas. I sådant fall är det domstolens bedömning som 
ligger till grund för beslutet att säga upp Internetavtalet och 
Internetleverantören har bara att följa beslutet. En annan fråga är vilka 
beviskrav som ställs för att ett intrång i objektiv mening ska anses föreligga. 
Det finns, vilket nämnts ovan, betänkligheter mot vad denna formulering 
innebär i beviskravshänseende. Man kan emellertid ifrågasätta lagförslagets 
lydelse mot bakgrund av ovanstående resonemang. Att föreskriva om en 
rättighet och en skyldighet för Internetleverantörerna att övervaka 
Internetanvändarna som är praktiskt taget omöjlig att efterleva och ytterst 

                                                 
160 Se kapitel 2.2. 
161 Intervju Stefan BackmanTele2, Westman, D., IRI Promemoria 3 /2007, s. 15f . 
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tveksamt mot bakgrund av integritetslagstiftningen, är märkligt. Istället bör 
rättigheten helt slopas och skyldigheten bör bara aktualiseras i samband med 
ett domstolsföreläggande. Trots att lagförslaget skulle korrigeras på detta 
sätt kvarstår dock flera problem. 
 
En uppsägning av ett Internetabonnemang kan i dagens informations-
samhälle ses som ett omfattande ingrepp i yttrandefriheten och 
informationsfriheten eftersom en stor del av vår vardagliga kommunikation 
sker via Internet. Det kan ifrågasättas om ett sådant ingrepp står i rimlig 
proportion till det godtagbara syftet med ingreppet. Möjligen kan en 
uppsägning anses strida mot Europakonventionen och skyddet för 
yttrandefriheten.162 Nyligen röstade EU-parlamentet för ett förslag som 
innebär att man ska försöka förmå Kommissionen och medlemsstaterna att 
avhålla sig från liknande åtgärder på grund av att de anses strida mot bland 
annat de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna. Det är därför 
politiskt kontroversiellt för medlemsstater att införa en sådan åtgärd i 
dagsläget.163  
 
Renfors nämner att en sänkning av uppkopplingshastigheten kan anses vara 
tillräckligt för att uppfylla skyldigheten enligt lagförslaget. Detta är en 
mindre inskränkning än en uppsägning eftersom Internet fortfarande är 
tillgängligt om än med begränsade funktioner. Men med tanke på Internets 
utveckling är denna följd långt ifrån problemfri. Det finns många 
anledningar utöver olaglig fildelning till varför en hög 
uppkopplingshastighet är att föredra. IP-telefoni, lagliga streaming-
tjänster164, lagliga programuppdateringar, laglig fildelning av exempelvis 
egenproducerade musikverk, filmverk och datorprogram samt 
onlinespelande är bara några utnyttjande som alla kräver en hög 
uppkopplingshastighet. Dessutom omöjliggör det i praktiken för den 
drabbade Internetanvändaren att använda sig av lagliga nedladdnings-
tjänster. Om utvecklandet av lagliga alternativ är så viktigt som Renfors och 
rättighetshavarna hävdar att det är, kan man ifrågasätta om förevarande 
förslag är särskilt lämpligt. Med tanke på den snabba utvecklingen av 
Internet är det inte troligt att förvänta sig att vikten av en snabbare 
uppkopplingshastighet kommer att minska. Därför är även en sänkning av 
uppkopplingshastigheten en alltför oproportionell och ingripande åtgärd.165

 

6.3 Problem med Sanktionsdirektivet 
När det gäller lagförslaget om informationsföreläggandet är det främst 
tolkningen av den bakomliggande EG-rättsliga lagstiftningen som 
aktualiseras vid en analys av ett eventuellt genomförande. Även tolkningen 
                                                 
162 Westman, D., IRI Promemoria 3 /2007, s. 18. 
163 www.nyteknik.se, Dagens EU-kupp: Fjellner vann mot fransmännen. 
164 Med ”streaming” menas uppspelning av ljud och video på mottagarens dator utan att 
information lagras permanent på mottagarens dator. 
165 Se även kapitel 6.3.6 om bevissvårigheterna vid fildelningsbrott som också gör sig 
gällande angående Renforsutredningens lagförslag. 
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och klassificeringen av grundläggande begrepp såsom uppgifter om IP-
nummer får betydelse för tolkningsresultatet. Utöver tolknings-
problematiken återfinns diskussionen om eventuellt missbruk av 
informationen samt diskussionen om avvägningssvårigheterna mellan 
rättighetshavarnas skyddsintresse och skyddet för den personliga 
integriteten.   
 

6.3.1 Lagförslaget utöver Direktivet 
Enligt Westman framgår det varken av Sanktionsdirektivet eller 
Infosocdirektivet en uttrycklig skyldighet för Sverige att införa civilrättsliga 
möjligheter att utkräva information från Internetleverantörer.166 Det 
föreskrivs bara att rättighetshavarna ska ges effektiva möjligheter att beivra 
intrång i rättigheterna och att en rätt till information ska införas, inte 
specifikt på vilka sätt detta ska ske. Dessutom hävdar Norrgård att avsikten 
med Sanktionsdirektivet inte har varit att ålägga medlemsstaterna en 
skyldighet att införa en rätt till information i interimistiska förfaranden. 
Enligt Norrgård borde därför en rätt till informationsföreläggande bara 
införas i fall då ett intrång är fastställt genom dom.167 Detta skulle i så fall 
innebära att ett informationsföreläggande aldrig skulle bli aktuellt vid 
fildelning. Norrgård poängterar dock att direktivet är både vagt och 
svårtolkat och att det ger utrymme för såväl högre som lägre skyddsnivåer 
beroende på tolkningen.168 Men något direkt stöd för införandet av 
lagförslaget går inte att finna i direktivet. Det föreligger inga hinder för 
Sverige att införa informationsföreläggandet mot bakgrund av 
Sanktionsdirektivet eftersom detta är ett minimidirektiv men Sverige kan å 
andra sidan inte hävda att man är EG-rättligt bunden vid införandet. Andra 
argument måste motivera den föreslagna lagändringen. 
 
Ett grundläggande argument som utredningen baseras på är de civilrättsliga 
sanktionsåtgärdernas utbreddhet i immaterialrättsliga tvister. Utredaren 
ifrågasätter rimligheten i att enbart straffrättsliga förfaranden skulle finnas 
att tillgå för rättighetshavarna.169 Man hänvisar exempelvis till andra typer 
av intrång där civilrättsliga förfaranden är vanligare.170 Det måste dock 
anses finnas särskilda skäl för ett starkare integritetsskydd i fildelningsfall i 
jämförelse med exempelvis tillverkning och import av fysiska varor som 
innebär intrång eftersom kommunikationen över Internet innefattar all sorts 
information, även mycket känslig sådan. I det senare fallet krävs normalt 
sett inte en integritetsinskränkande åtgärd för att väcka civilrättslig talan 
medan det rörande fildelning enligt förslaget alltid kommer att föreläggas 
om sådana åtgärder. Att hänvisa till bekämpningen av andra typer av 
immaterialrättsintrång för att motivera införandet av informations-
föreläggandet är därför inte lämpligt i förevarande fall. Avvägningen mellan 

                                                 
166 Westman, D., Lov&Data. 
167 Norrgård, M., NIR 2004, s. 463-465. 
168 Norrgår, M., NIR 2006, s. 584. 
169 Se exempelvis SOU 2005:38 s. 233 ff., Ju2005/4823/Å. 
170 DS 2007:19 s. 180. 
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rättighetsskyddet och integritetsskyddet måste ske med beaktande av det 
sammanhang som den diskuterade immaterialrätten befinner sig i. Med 
tanke på denna integritetsaspekt kan det vara rimligt att fortsatt enbart låta 
de brottsutredande myndigheterna begära ut den väsentliga informationen. 
Regeringen utreder dessutom för närvarande införandet av utökade 
möjligheter för polis och åklagare att få ut information om IP-nummer för 
att komma till rätta med problemen med det straffrättsliga förfarandet. 
Möjligen borde man invänta dessa utredningar innan man anser det 
nödvändigt att, mot bakgrund av ovanstående argument, införa utökade 
civilrättsliga möjligheter.  
 

6.3.2 Definition av uppgifter om IP-nummer 
I de hittills avgjorda målen om fildelningsbrott där den åtalades IP-nummer 
har spelat en avgörande roll har uppgifter om IP-nummer betraktats som en 
uppgift om abonnemang och inte som en trafikuppgift.171 Polis- och 
åklagarmyndigheten har vänt sig till Internetleverantörer och begärt ut 
uppgifter om IP-nummer med stöd av 6 kap. 22 § p. 2 LEK. Eftersom 
Internetleverantörerna aldrig har nekat tillgången till uppgifterna på begäran 
har definitionen aldrig prövats. Först vid ett nekande tvingas polis- och 
åklagarmyndigheten överklaga ärendet till Post- och Telestyrelsen (PTS) 
och först då kan en slutlig tolkning av begreppen bli aktuell.172  
 
Det finns övervägande skäl att tro att en prövning av PTS skulle leda till att 
uppgifter om dynamiska IP-nummer inte skulle ses som abonnemangs-
uppgifter. I DS 2005:6, ”Brott och brottsutredning i IT-miljö”, diskuteras 
begreppen och utredaren kommer fram till att ett abonnemang avser ett 
permanent förhållande mellan kunden och företaget medan ett dynamiskt 
IP-nummer är en tillfällig uppgift för att identifiera parterna vid ett visst 
kommunikationstillfälle. Därför ska uppgifter om IP-nummer ses som 
trafikuppgifter.173 I PTS remissvar ansluter sig PTS till denna bedömning 
och ändrar sin tidigare uppfattning i frågan, främst med tanke på den ökade 
användningen av dynamiska IP-nummer. Man tillägger även att IP-nummer 
skiljer sig från traditionella telefonnummer eftersom IP-nummer inte är 
tillgängliga för var och en och eftersom IP-nummer på ett helt annat sätt kan 
användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av 
elektronisk kommunikation.174 Ytterliggare stöd för en sådan klassificering 
återfinns i Generaladvokatens utlåtande i förslag till dom i mål C-275/06. 
Enligt Generaladvokaten är uppgifter om vilka användare som tilldelats 
vissa IP-nummer att betrakta som personuppgifter enligt Dataskydds-

                                                 
171 Se exempelvis Svea hovrätts dom 2006-10-02, mål nr B 8799-05, ”Hipp Hipp Hora-
målet”, Hovrätten för västra Sverige dom 2007-06-12, mål B 4465-06, Sollentuna tingsrätts 
dom 2005-11-09, mål nr B 1380-05, Norrköping tingsrätts dom 2006-10-17, mål nr B 
2142-06. 
172 www.IDG.se, Olagligt att lämna ut IP-nummer. 
173 DS 2005:6, s. 325 f. 
174 PTS remissvar, Dnr 05-11036, s 2-4.    
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direktivets175 artikel 2 a. Samtidigt hävdar Generaladvokaten att sådana 
uppgifter, åtminstone avseende dynamiska IP-nummer, också är att betrakta 
som trafikuppgifter enligt definitionen i artikel 2 b i Direktiv om integritet 
och elektroniskt kommunikation176.177

 
Av motsatt åsikt är utredaren i SOU 2005:38, ”Tillgång till elektronisk 
kommunikation i brottsutredningar m.m.”, som anser att uppgifter om såväl 
statiska som dynamiska IP-nummer skall ses som abonnentuppgifter. Även 
Daniel Westman förespråkar den rådande tolkningen. Westman 
argumenterar för att en sådan tolkning är mest ändamålsenlig mot bakgrund 
av uppgiftsindelningens ursprung. Den härstammar från Telelagen och det 
finns enligt Westman inga större skäl att betrakta en förfrågan om vilken 
abonnent som tilldelats vilket telefonnummer annorlunda än en förfrågan 
om vilken abonnent som tilldelats vilket IP-nummer även om sådana IP-
nummer är olika vid olika uppkopplingstillfällen. Dessutom ifrågasätter han 
varför bedömningen skulle skilja sig beroende på om IP-numret är statiskt 
eller dynamiskt. 178

 
Enligt min mening är en sådan ändamålsenlig tolkning inte tillräcklig i 
förevarande fall. Möjligheterna att kommunicera och agera genom 
kommunikation över Internet är ofantligt mycket större än möjligheterna 
genom klassisk telekommunikation. En identifiering av Internetanvändaren 
bakom ett IP-nummer kan därför ge tillgång till långt mycket mer 
information om denne än vad ett telefonnummer kan ge om 
telefonabonnenten. Dessutom sker en stor del av kommunikationen över 
Internet i tron att det sker anonymt vilket påverkar sättet Internetanvändarna 
agerar, särskilt mot bakgrund av att dynamiska IP-nummer tilldelas de flesta 
Internetanvändarna. Integritetskänslig information kommuniceras i tron om 
att ingen obehörig kan ta del av den.  Det är mot denna bakgrund, med 
beaktande av dagens informationssamhälle och hur människor agerar i den 
moderna miljön, som en tolkning av begreppen måste utföras. Helt andra 
integritetsaspekter gör sig därför gällande och det är rimligare att uppgifter 
om dynamiska IP-nummer likställs med andra uppgifter som angår ett 
särskilt elektroniskt meddelande vilka lagstiftaren ansett vara i behov av 
extra skydd. Jag kan hålla med Westman om att skillnaderna i tolkningen av 
uppgifter om statiska respektive dynamiska IP-nummer blir omotiverat stor. 
Möjligen borde man tolka uppgifter om alla IP-nummer likvärdigt. 
Skillnaden i hur Internetanvändarna agerar med ett dynamiskt IP-nummer 
gör sig dock gällande. En sådan likvärdig tolkning är enligt min mening 
därför inte nödvändig. 
 
En konsekvens av att uppgifter om dynamiska IP-nummer inte skulle 
klassificeras som uppgifter om abonnemang är att det blir praktiskt taget 
omöjligt för polis- och åklagarmyndigheten att få ut uppgifter om fildelarnas 
identitet. Eftersom användandet av dynamiska IP-nummer är så omfattande 
                                                 
175 Direktiv 95/46/EG. 
176 Direktiv 2002/58/EG. 
177 Förslag till avgörande av Generaladvokat Julianne Kokott Mål C-275/06, punkt 61-63. 
178 Westman, D., Lov&Data. 
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att i stort sett alla privata Internetanvändare tilldelas sådana när de fildelar 
skulle fildelningen vara omöjlig att komma åt. I relation till en sådan 
utveckling kan det ifrågasättas om det är rimligt att rättighetshavarna men 
inte de brottsutredande myndigheterna ska kunna få ut uppgifterna. Även 
om lagstiftningen på grund av omklassificeringen av uppgifterna anpassas, 
vilket är troligt, så att de brottsutredande myndigheterna åter ges möjligheter 
att identifiera intrångsgörarna är det osäkert om lagförslaget kan bestå. 
Utredningen om Sanktionsdirektivets implementering baseras på 
uppfattningen att ett IP-nummer mer eller mindre är likvärdigt med ett 
telefonnummer. Om uppgifter om IP-nummer klassificeras som en mycket 
känsligare typ av uppgift påkallas helt andra avvägningar mellan 
rättighetsskyddet och integritetsskyddet än vad lagförslaget baseras på.  
 

6.3.3 Generaladvokatens resonemang 
Det finns en logik i Generaladvokaten Julianne Kokotts tolkning av 
direktiven som man kan tycka är märkligt att inte EG-domstolen tog fasta 
på. Kärnan i Generaladvokatens argumentation baseras på det följande. 
Artikel 2.3 a i Sanktionsdirektivet anger att direktivet inte ska påverka 
Dataskyddsdirektivet. Eftersom det i Direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation i artikel 1.2 står att direktivet ska komplettera 
Dataskyddsdirektivet menar Generaladvokaten att artikel 2.3 a i Sanktions-
direktivet även gäller Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation. Ytterliggare stöd för en sådan tolkning återfinns i skäl 2 i 
Sanktionsdirektivet som säger att direktivet ej ska hindra skyddet för 
personuppgifter, inte heller på Internet. Dessutom anger Sanktionsdirektivet 
specifikt i artikeln om rätten till information att en sådan rätt inte ska 
påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som reglerar behandling 
av personuppgifter, artikel 8.3 e. Generaladvokaten påpekar vidare att 
slutsatsen inte strider mot TRIPS eftersom artikel 47 om rätt till information 
endast föreskriver om en rätt och inte en skyldighet att införa föreskrifter om 
detta och dessutom inte nämner något om att tredje man ska kunna drabbas 
av ett informationsföreläggande.179 Trots att Generaladvokaten nämner att 
en proportionalitetsbedömning mellan de olika intressena är påkallad kan en 
sådan endast företas med stöd av undantagsbestämmelsen i artikel 15.1. 
Generaladvokaten tolkar denna annorlunda än vad EG-domstolen gör.180 
Eftersom det uttryckligen anges grunder för undantag i artikel 15.1 och 
dessa inte innefattar medborgarnas skydd för sina rättigheter anser hon att 
undantagsbestämmelsen i artikel 13.1 g i Dataskyddsdirektivet inte gäller 
vid tillämpningen av Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation. Som ytterliggare stöd för denna tolkning påpekar 
Generaladvokaten att artikel 15.1 kompletterar artikel 13.1 i Dataskydds-
direktivet som är mer generellt formulerad och som gäller en större grupp av 
uppgifter. Andra avvägningar är därför påkallade rörande skyddet för 
trafikuppgifter.181 Självklart är det ytterst EG-domstolen som avgör hur EG-
                                                 
179 Förslag till avgörande av Generaladvokat Julianne Kokott Mål C-275/06, punkt 42-49. 
180 Se kapitel 5.2. 
181 Förslag till avgörande av Generaladvokat Julianne Kokott Mål C-275/06, punkt 85-89. 
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direktiven ska tolkas och domen i mål C-275/06 är prejudicerande i denna 
fråga. Generaladvokatens tolkning har därför ingen direkt betydelse. Men 
möjligen kan de differentierade åsikterna och sättet EG-domstolen utan 
underbyggande argumentation jämställer möjligheterna till undantag i 
artikel 13.1 och artikel 15.1 väcka ytterligare betänklighet mot det 
föreslagna informationsföreläggandet. 
 

6.3.4 Datalagringsdirektivets förbud mot 
utlämnande av uppgifter om IP-nummer 
Datalagringsdirektivet anger i artikel 4 att medlemsstaterna ska säkerställa 
att uppgifter som lagras i enlighet med direktivet endast görs tillgängliga för 
behöriga nationella myndigheter. Uppgifterna som avses definieras i artikel 
2.2 som ”trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för 
att identifiera en abonnent eller en användare”. Enligt artikel 5.2 utgör 
uppgifter såsom namn och adress tillhörande ett IP-nummer sådana 
uppgifter.182 Enligt Westman verkar Datalagringsdirektivet därför utesluta 
införandet av ett informationsföreläggande.183 Utredningen SOU 2007:76 
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning som behandlar Sveriges 
implementering av direktivet tar inte ställning till konsekvenserna det får för 
förevarande lagförslag. Men av Datalagringsdirektivets lydelse och 
utredningens inställning att döma verkar lagförslaget om informations-
föreläggandet strida mot den nya EG-rättsliga regleringen. Även IFPI har i 
sitt remissvar till utredningen om direktivets implementering184 uttryckt att 
en sådan tolkning är näraliggande.185

 
I sammanhanget är det av vikt att åter poängtera att lagförslaget om 
informationsföreläggandet är mer långtgående än vad Sanktionsdirektivet 
kräver. Det föreligger därför inte per automatik en konflikt mellan 
Datalagringsdirektivet och Sanktionsdirektivet. Det är Sveriges extensiva 
tolkning av föreskrifterna om rätten till information som bidrar till att 
konflikten uppstår. Oavsett bedömningen om lagförslaget var förenligt med 
den rådande EG-rättsliga lagstiftningen vid tillfället för utredningen och 
oavsett EG-domstolens uttalande om att det är upp till varje medlemsstat att 
göra avvägningen mellan integritetsintressena och rättighetshavarintressena, 
verkar det därför som att Datalagringsdirektivets implementering sätter 
stopp för lagförslaget. En annan fråga är om detta var avsikten. 
 

6.3.5 Missbruk av informationen 
I lagförslagets första stycke står det att information skall syfta till att 
underlätta utredning av ett intrång eller en överträdelse som avses i 53 § 

                                                 
182 Se även SOU 2007:76, ”Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning”, s. 22, 155. 
183 Westman, D., Lov & Data, Westman, D.,  IRI Promemoria 3 /2007, s. 12. 
184 SOU 2007:76, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning. 
185 IFPI Svenska Gruppen remissyttrande till SOU 2007:76, 2008-03-18. 
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URL. I det tidigare nämnda uttalandet av Beatrice Ask och Lena Adelsohn 
Liljeroth poängteras behovet av att tydligt ange vad som gäller vid missbruk 
av informationen.186 Men enligt utredningen finns det inte skäl att 
föreskriva särskilda regler om missbruk av information som omfattas av 
föreläggandet.187 Enligt utredningen innehåller PUL redan tillräckliga regler 
om eventuella missbruk. Det behövs emellertid andra typer av regler för att 
förhindra missbruk av rätten till information enligt lagförslaget. 
 
Ett missbruk i förevarande sammanhang rör dels behandlingen av 
personuppgifter enligt PUL och dels utfåendet av uppgifter om IP-nummer 
såsom namn och adress på en Internetanvändare. Om en person missbrukar 
rätten till information enligt lagförslaget måste uppgifter om i vilka 
sammanhang ett IP-nummer har figurerat på Internet också innehas för att 
ett missbruk ska få konsekvenser för Internetanvändaren. Ett missbruk av 
informationsföreläggandet behöver inte innebära att ett missbruk av 
personuppgifter enligt PUL också skett eftersom undantag för behandling av 
olika typer av personuppgifter, exempelvis uppgifter om lagöverträdelser, 
kan erhållas. Ett sådant undantag följer direkt av lagförslaget.188 Dessutom 
kan ett missbruk enligt PUL vara mycket svårt att uppdaga.  
 
En rättighetshavare som får rätt till uppgifter om ett IP-nummer som använts 
vid ett intrång kan besitta ytterliggare information om detta IP-nummer. Ett 
missbruk av sådan ytterliggare information är i och för sig problematisk då 
identifieringen av ett dynamiskt IP-nummer är begränsad till vissa 
tidpunkter. Vid en annan tidpunkt kan IP-numret ha tillhört en annan 
Internetanvändare. Detta innebär emellertid inte att missbruk inte kan 
förekomma. Dessutom finns det risk för att namn och adresser ges ut till 
andra än rättighetshavare med ett legitimt intresse. Ett eventuellt missbruk 
är inte begränsat till seriösa rättighetshavare utan alla som innehar en 
upphovsrätt har rätt att ansöka om ett informationsföreläggande vilket i 
praktiken innebär att vem som helst kan göra detta189. Visserligen ska det 
även visas att ett intrång föreligger men sådana uppgifter borde enligt 
Westman utan större svårigheter kunna fabriceras.190 Exempelvis kan en 
person som vill ha reda på identiteten på en meningsmotståndare upprätta 
dokument och annan teknisk bevisning, exempelvis falska skärmdumpar, 
där IP-numret som användes när ett uttalande gjordes på Internet istället ser 
ut att ha använts vid nedladdning av musik tillhörande sökanden. Enligt 
lagförslaget räcker det ju med att det i objektivt hänseende föreligger ett 
intrång. På så sätt kan vem som helst få uppgifter om identiteten på 
Internetanvändare som man av olika anledningar kan anses vara i behov av. 
Trots att missbruket uppdagas är skadan redan skedd. Eventuella påföljder 
för missbruket enligt PUL hjälper inte individen vars integritet redan 
kränkts. Kränkningen kan i vissa fall antas få förödande konsekvenser, 
exempelvis vid politisk förföljelse och hot- och utpressningssituationer. 

                                                 
186 Svenska Dagbladet opinion, debattartikel 2008-03-14. 
187 DS 2007:19, s. 196-198. 
188 Se kapitel 5.3.2. 
189 Se kapitel 4.3 om hur en upphovsrättighet uppstår. 
190 Westman, D., IRI Promemoria 3 /2007, s. 14. 
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Lagförslaget innehåller som sagt inga förslag på hur missbruk av 
informationsföreläggandet ska undvikas. Vad Regeringen menar med att 
tydligt ange vad som gäller vid missbruk av informationen är inte klart. 
Enligt Westman skulle möjligen krav på att sökanden ställer säkerhet och 
även krav på att bevisdokumenten skall komma från en oberoende tredje 
part kunna införas.191 Men frågan är hur sådana krav skulle se ut och hur en 
säkerhet skulle värderas i förhållande till ett eventuellt missbruk och den 
enskildas integritetsintresse. Utan tydliga regler om detta är det osäkert om 
man ska våga ge ut uppgifter till andra än myndigheter.  
 

6.3.6 Bristande avvägning - Bevissvårigheter 
I Regeringens utredning SOU 2007:22 Skyddet för den personliga 
integriteten – kartläggning och analys säger utredaren att en lagstiftning av 
hög kvalitet är baserad på genomtänkta behovsanalyser, intresseavvägningar 
och konsekvensbeskrivningar. Vidare sägs att om kvaliteten eftersätts detta 
kan leda till att intresseavvägningen mellan olika skyddsbehov blir 
lidande.192  I utredningen om Sanktionsdirektivets implementering 
analyserar utredaren vilka konsekvenser lagförslaget kan få. Men en 
diskussion av de rättsekonomiska effekterna av informationsföreläggandet, 
exempelvis vad det kostar samhället att inskränka den personliga 
integriteten i relation till vad samhället tjänar på att skyddet för 
upphovsrätter och närstående rättigheter stärks, uteblir. Istället för att 
diskutera denna avvägning har utredaren lagt vikt vid att analysera de 
förväntade kostnaderna för domstolarna, miljön och jämlikheten.193

 
Utan att själv företa en rättsekonomisk analys kan man ifrågasätta de 
positiva effekterna av genomförandet av informationsföreläggandet. Som 
jag tidigare varit inne på, men som jag av avgränsningsmässiga skäl valt att 
inte behandla, är bevissvårigheterna vid fildelningsbrott stora. I Hipp Hipp 
Hora-målet föll åtalet på den bristande bevisningen då bland annat 
Hovrätten ifrågasatte tillförlitligheten av en skärmdump. 194 Även om annan 
teknisk bevisning kan styrka sådant som en skärmdump inte kan styrka och 
även om andra åtal är och har varit bättre underbyggda föreligger det 
fortfarande osäkerhet kring bevisningen om att ägaren av datorn var den 
faktiska fildelaren vilket Hovrätten också tog fasta på. Sådana problem gör 
sig särskilt gällande vid fildelning från skol- och företagsdatorer och från 
datorer kopplade till trådlösa routrar i större hushåll med många 
användare.195 Även möjligheter att obehörigen använda andras datorer för 
                                                 
191 Westman, D., IRI Promemoria 3 /2007, s. 14. 
192 SOU 2007:22, s. 445. 
193 DS 2007:19, s. 313-315. 
194 Svea hovrätts dom 2006-10-02, mål nr B 8799-05, s. 4-5. 
195 Administratören av Internetuppkopplingen på ett företag eller på en skola kan 
förmodligen oftast internt ta reda på vilken dator och inloggning som användes vid en 
specifik tidpunkt. Frågan är emellertid om administratören kan ses som en slags 
Internetleverantör som omfattas av lagförslaget? En sådan tolkning finns det inte stöd för i 
varken lagförslaget eller dess förarbete. 
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att ladda ner, antingen genom att en trådlös uppkoppling saknar lösenord 
eller genom användandet av avancerade program för att hacka 
uppkopplingen196, gör det svårt att med säkerhet fastställa vem som är 
skyldig till intrånget. Även om fallet rör ett brottmål och beviskraven 
därmed är högre ställda torde bevissvårigheterna också göra sig gällande i 
ett civilrättsligt mål. Att ansöka om Intrångsundersökning när namn och 
adress till ett IP-nummer har erhållits är knappast ett lämpligt alternativ i 
merparten av fildelningsfallen. En intrångsundersökning är endast tänkt som 
en åtgärd vid allvarliga intrång och dessutom är åtgärden mycket 
resurskrävande.197

 
Utöver bevissvårigheterna återfinns problematiken om PET som omöjliggör 
identifieringen av IP-nummer. Även om dagens tekniker, så som diverse 
anonymiseringstekniker, kanske inte till fullo omöjliggör identifieringen 
försvårar detta rättighetshavarnas möjligheter att göra gällande sina 
rättigheter. Dessutom är det rimligt att anta att det i framtiden kommer att 
utvecklas sätt att helt skydda sin identitet, om sådana nu inte redan existerar. 
Utöver utvecklingen av PET kommer även fildelningsteknikerna att 
utvecklas. Det föreligger redan idag osäkerhet kring BitTorrent och 
möjligheterna att fastställa intrång vid fildelning genom denna teknik. 
 
I relation till dessa problem kan man ifrågasätta om det är rimligt att införa 
ett informationsföreläggande. Med tanke på alla problem med dess 
införande och de integritetskränkande effekterna som följer tycker jag att det 
borde ställas större krav på analysen av effekterna som informations-
föreläggandet väntas få för fildelningen. För att intresseavvägningen ska 
anses proportionell bör det av analysen framgå att lagändringen resulterar i 
en drastisk minskning av fildelningen. Ett sådant resultat är dock knappast 
att vänta. Och beträffande möjligheten att skicka ut varningsbrev torde inte 
detta föranleda en annan bedömning. Trots att ett stort antal varningsbrev 
kan tänkas skickas ut till Internetanvändare runt om i landet om 
informationsföreläggandet införs kommer bevissvårigheterna i slutändan 
ändå gör sig gällande. Visserligen kan ett varningsbrev ha en viss 
avskräckande effekt och fildelningen kanske minskar något initialt. Men så 
fort det blir allmänt känt att rättighetshavarna har svårigheter att realisera 
sina varningar torde varningsbrevens effekter avta och rättsmedlet i 
praktiken bli verkningslöst. 
 

6.4 Avslutande reflektioner 
Trenden är tydlig. De brottsutredande myndigheterna och Regeringen är på 
väg att förändra bilden av Sverige som en öppen arena för den olagliga 
fildelningen. Inte bara förslaget om informationsföreläggandet utan 
                                                 
196 Det finns olika program för olika operativsystem som kan dekryptera lösenord till 
trådlösa nätverk. En sådan dekryptering tar vanligtvis mellan 30-60 min. Den vanligaste 
krypteringen idag bygger på WEP (Wired Equivalent Privacy) och är lättare att hacka än 
WTA som i framtiden förmodligen kommer att bli vanligare. 
197 Westman, D., Lov & Data. 
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exempelvis även det pågående Pirate Bay-åtalet198 vittnar om en sådan 
utveckling. Men att införa utökade möjligheter för rättighetshavarna att 
tillvarata sina intressen genom att ålägga Internetleverantörerna utökade 
skyldigheter visar sig vara förenat med en mängd problem.  
 
Renforsutredningens lagförslag slopades mot bakgrund av den kritik som 
framförts mot genomförandet. Enligt min mening borde lagförslaget om 
införandet av ett informationsföreläggande gå samma öde till mötes. Något 
konkret förslag på hur ett informationsföreläggande som hanterar de ovan 
beskrivna problemen ska se ut kan jag inte ge eftersom problemen med ett 
införande enligt min mening är alltför omfattande. Det återstår att se hur 
Regeringen hanterar frågan men med tanke på Beatrice Asks och Lena 
Adelsohn Liljeroths uttalande kommer möjligheten till informations-
föreläggande snarlikt förevarande lagförslag att införas inom kort. 
 

6.4.1 Framtida lösningar 
Som med all teknisk utveckling på Internet ligger de privata Internet-
användarna alltid steget före. Det finns oändliga möjligheter för 
Internetanvändarna att utnyttja lagstiftningens svagheter och hela tiden 
anpassa sättet att fildela så att rättighetshavarna inte kan göra gällande sina 
rättigheter. Det kommer därför aldrig att fungera att lagstiftningsvägen helt 
komma till bukt med problemet med fildelningen såtillvida man inte 
fullständigt gör avkall på andra intressen som måste beaktas. Möjligen kan 
lagstiftningsåtgärderna avskräcka vissa grupper från att fildela trots 
möjligheter att fildela utan att åka fast existerar. Den totala fildelningen 
kanske minskas något av att rättighetshavarna ges utökade möjligheter att 
ingripa mot fildelarna. Men frågan är i vilken grad och till vilket pris? Hur 
mycket är en ytterliggare inskränkning i den personliga integriteten värd i 
antal minskade fildelare? Det krävs utförliga och avancerade rätts-
ekonomiska studier för att avvägningar mellan olika intressen ska falla jämt 
ut. Men som ovan beskrivits verkar de negativa effekterna oproportionerligt 
stora i förhållande till de begränsade verkningarna som lagförslagen kan 
väntas få för fildelningen. Det handlar inte om att låta en liten grupp, som 
för övrigt inte är särskilt liten, ”vinna” utan det handlar om att undvika en 
omfattande kollektiv bestraffning. 
 
Jag tror på en lösning utan mer integritetsinskränkande lagstiftning. Man 
måste, precis som Renfors också kommer fram till i sin utredning, utöka 
utbudet av alternativa lagliga sätt att ta del av musik, filmer, datorspel etc.. 
Man måste undersöka andra affärsmodeller än de klassiska monopolistiska 
sättet att ekonomiskt realisera det kreativa skapandet. Man kan inte helt 
förhindra den olagliga fildelningen men man kan erbjuda alternativ som 
lockar majoriteten till att hålla sig på rätt sida av lagen. Vissa hävdar att man 
borde se över hela upphovsrättslagstiftningen och omdefiniera vad en 

                                                 
198 Åtalet avser 4 personer misstänkta för medhjälp till upphovsrättsintrång för inblandning 
i internetsidan www.thepiratebay.org. Se även kapitel 2.1.3. 
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upphovsrätt ska innebära. Detta är, vilket sagts inledningsvis, en helt annan 
fråga. Möjligen kan en sådan översyn av lagstiftningen vara påkallad med 
tanke på den verklighet i vilken vi lever idag i jämförelse med verkligheten i 
vilken lagstiftningen en gång grundades. Men oavsett vad man tycker om 
detta tror jag att majoriteten av konsumenterna på ett eller annat sätt och i 
olika grad är beredda att betala för sin konsumtion av underhållning och 
kultur. Det gäller bara att hitta smidiga sätt med rimliga prisnivåer som 
uppfyller kraven på tillgänglighet, säkerhet och diversitet som den olagliga 
fildelningen idag erbjuder.199 Det kan komma nya förslag på hur 
rättighetshavarna ska kunna tillvarata sina intressen men inget av dessa 
kommer att på egen hand bli kvitt problemen. Det är inte rimligt att förvänta 
sig att samhället ska avstå från att använda den teknik som på kort tid 
revolutionerat vårt sätt att leva. Att anpassa verkligheten efter ett föråldrat 
sätt att tänka medför stora komplikationer. Den rättsliga regleringen bör i 
förevarande fall istället anpassas efter den digitala tidsåldern av idag. 
 

6.4.2 Vad är att vänta? 
Det verkar för närvarande som att Regeringen, om man bortser från 
eventuell framtida EG-rättslig reglering, inte har för avsikt att ge förslag på 
ytterliggare åtgärder som ökar Internetleverantörernas civilrättsliga ansvar 
utöver det väntade införandet av informationsföreläggandet. Amerikanska 
branschorganisationer försöker förmå Sverige att införa regler som ålägger 
Internetleverantörerna ett direkt ansvar för fildelningen genom att 
exempelvis vid vite kunna föreläggas att blockera intrångsgörande 
datortrafik.200 Regeringen undviker att behandla denna fråga i utredningen 
om Sanktionsdirektivets implementering med motiveringen att de inte 
framgår av direktivet att ett sådant ansvar ska införas.201 En sådan 
utveckling är därmed sagt inte utesluten. Det återstår att se vilken väg 
Regeringen väljer att gå, såväl angående lagförslaget om informations-
föreläggandet som angående framtida lagförslag som berör fildelnings-
problematiken och Internetleverantörernas civilrättsliga ansvar. 
 
Möjligen hinner branscherna själva före och finner tillsammans med 
Internetleverantörerna givande lösningar. För närvarande diskuteras 
möjligheterna att erbjuda Internetanvändarna särskilda Internetabonnemang 
med en höjd avgift, en licens, som ger en rätt för användaren att fritt ladda 
ner musik och som samtidigt säkrar ersättningen till rättighetshavarna för 
den nedladdade musiken. Enligt Lars Henriksson på Stim är 
tillhandahållandet av alternativa attraktiva tjänster det enda sättet att minska 

                                                 
199 Forskaren Maria Styvén kommer i sin doktorsavhandling fram till att den olagliga 
musiknedladdningen kan förhindras först då kopieringsskyddet för CD-skivor tas bort och 
priset för laglig nedladdning av en låt inte överstiger 5 kronor. Se Sydsvenskan 2007-12-20. 
200 Se exempelvis Universal Pictures och AmChams remissvar till DS 2007:19. Finns på 
följande länk: http://www.frendo.se/remisser0710.html. 
201 DS 2007:19, s. 223-224. 
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den olagliga fildelningen.202 I vilken mån Internetleverantörerna är redo att 
på bred front införa ett sådant abonnemang, hur ersättningen ska fördelas 
och i vilken mån andra branscher såsom filmbranschen kan gynnas av en 
liknande lösning är emellertid oklart. Även på detta plan är den framtida 
utvecklingen osäker men spännande. 

                                                 
202 Göteborgs-Posten, 2008-02-07, Stim Pressmeddelanden, 2008-03-12 och intervju med 
Lars Henriksson. Stim har för avsikt att under våren 2008 träffa samtliga 
Internetleverantörer och diskutera en sådan lösning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Lagförslag DS 2007:19 
DS 2007:19, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - 
genomförande av direktiv 2004/48/EG. Lagförslag om införande av ett 
informationsföreläggande i upphovsrättslagen (URL). 
 
53 c § 
 Om det har begåtts ett intrång eller en överträdelse som avses i 53 §, får domstol vid 
vite förelägga dem som avses i andra stycket att ge sökanden information om ursprung och 
distributionsnät för den fysiska eller digitala vara med avseende på vilken intrånget eller 
överträdelsen har begåtts (informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på 
ansökan av upphovsmannen eller upphovsmannens rättsinnehavare eller den som på grund 
av upplåtelse har rätt att utnyttja verket. Informationen skall syfta till att underlätta 
utredning av ett intrång eller en överträdelse som avses i 53 § avseende varan eller tjänsten. 
 Ett informationsföreläggande får riktas mot den som 
1. har gjort eller medverkat till intrånget eller överträdelsen, 
2. i kommersiell skala har förfogat över den vara med avseende på vilken intrång eller 
överträdelse har begåtts, 
3. i kommersiell skala har använt den tjänst med avseende på vilken intrång eller 
överträdelse har begåtts, 
4. i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst, exempelvis en elektronisk 
kommunikationstjänst, som har använts vid intrånget eller överträdelsen, eller 
5. har pekats ut av en person som avses i 2–4 såsom delaktig i produktion eller distribution 
av 
den vara eller tillhandahållande av den tjänst med avseende på vilken intrång eller 
överträdelse har begåtts. 
 Information om en varas eller tjänsts ursprung och distributionsnät kan exempelvis 
omfatta namn på och adress till producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och 
andra som innehaft varan eller tillhandahållit tjänsten, namn på och adress till tilltänkta 
grossister och detaljister samt uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, 
levererats, mottagits eller beställts och om erhållet pris på varan eller tjänsten. 
 Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och 
förberedelse enligt 53 § femte stycket. 
 
53 d § 
 Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den 
olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för 
något annat motstående intresse. 
 Skyldigheten att lämna information enligt 53 c § omfattar 
inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne 
närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått ett brott enligt 53 §. 
 
53 e § 
 Ett beslut om informationsföreläggande meddelas av den domstol där rättegång om 
intrång eller överträdelse som avses i 53 § pågår mellan upphovsmannen eller 
upphovsmannens rättsinnehavare eller den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja 
verket och den mot vilken yrkandet om föreläggande riktar sig. Om rättegång inte pågår, 
gäller i fråga om behörig domstol vad som är bestämt om tvistemål som rör intrång 
respektive överträdelse. Vad som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols 
behörighet i fråga om tvist som skall tas upp i annan ordning än inför domstol skall dock 
inte tillämpas.   
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 Om rättegång inte pågår, skall yrkandet framställas skriftligen. Innan ett beslut om 
informationsföreläggande meddelas skall motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Muntlig 
förhandling skall hållas om det behövs med hänsyn till utredningen. 
 I övrigt skall en fråga om informationsföreläggande som uppkommer då rättegång inte 
pågår handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång. 
 Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet. I 
samband med en sådan talan får talan föras om nytt informationsföreläggande. 
 
53 f § 
 I fråga om överklagande av domstolens beslut om informationsföreläggande och i 
fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om 
överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken. 
 
53 g § 
 Har någon tillhandahållit information enligt 53 c § andra stycket 2–5 har han eller hon 
rätt till skälig ersättning för kostnad och besvär. Ersättningen skall betalas av den part som 
har begärt informationen. 
 
53 h § 
 Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter om 
lagöverträdelser 
som innefattar brott enligt 53 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk 
skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. 
 
53 i § 
 På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång eller överträdelse som avses i 
53 §, ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget eller överträdelsen att bekosta 
lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. 
 Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök och förberedelse 
enligt 53 § femte stycket. 
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Bilaga 2 – Lagförslag DS 2007:29 
DS 2007:29, Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? Lagförslag 
om ändring av upphovsrättslagen (URL). 
 
53 c § 
 En Internetleverantör som ägnar sig åt ren vidarebefordran har rätt och är skyldig att 
med omedelbar verkan säga upp ett avtal om användning av sina tjänster, om den tjänst 
som avses med avtalet upprepade gånger har utnyttjats för att begå intrång i sådana 
rättigheter som en upphovsman, dennes rättsinnehavare eller den som på grund av 
upplåtelse har rätt att utnyttja verket, har enligt 1 kap. 2 § tredje stycket 1 och 2 och det är 
sannolikt att intrången kommer att fortsätta. En sådan uppsägning får dock inte ske om det 
med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt. 
 På talan av en upphovsman, dennes rättsinnehavare eller den som på grund av 
upplåtelse har rätt att utnyttja verket enligt 1 kap. 2 § tredje stycket 1 och 2 får domstolen 
vid vite förelägga den som tillhandahåller tjänster enligt första stycket att vidta de åtgärder 
som skäligen kan begäras för att denne ska uppfylla sina skyldigheter enligt första stycket. 
Internetleverantören är skyldig att underrätta innehavaren av det avtal som avses i första 
stycket om att en sådan talan har väckts. 
 Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om föreläggandet. 
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