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Summary 
Criminalization is one among many forms of social control. When an act is 
criminalized, it is enforced with a penalty by law. Criminalization should be 
used as a last resort, ultima ratio, since it restricts the individual's choice and 
after a violation individuals may suffer retribution, which in itself is usually 
meant and understood as something evil. A too high rate in criminalization 
may lead to that the message of contempt in criminal law loses its strength. 
 
The mechanisms of criminalization and decriminalization do not mirror 
each other as it is much easier to criminalize than to decriminalize. A 
common view is that criminalization is designed to prevent certain 
undesirable actions and evoke other desirable actions. Put another way, the 
threat of punishment shall affect peoples’ actions in a desirable direction. 
 
The trend has been towards a gradual strengthening of intellectual property 
protection, which has also led to an increasing number of countervailing 
forces that question the protection. Intellectual property rights status and 
legitimacy has often been debated and the question has been asked why we 
should protect intellectual property rights at all. The legal harmonization 
within the EU has been the driving force within the tightened sanctions 
against intellectual property rights violations. 
 
More recently, some controversial legislative changes has been made with 
the common denominator that they all had to endure criticism of excessive 
infringement in personal integrity. In my and many others' opinion, it is 
possible to see a disturbing trend when these legislative changes are subject 
to an overall assessment. 
 
What is an acceptable restriction of personal privacy in a democratic 
society? In my opinion there are strong and important reasons to protect 
copyrights. However, I am also of the opinion that it has weighed too 
heavily when balanced against the individual's right to his or her privacy. 
 
Monitoring and storage of data about us is increasing and is justified by the 
fight against terrorism and serious organized crime. This leads to more 
power and efficient means of coercion of the law enforcement agencies 
which reasonably should also lead to a greater restraint in their use, but 
instead it seems to point towards the opposite direction. 
 
There is every reason for those who advocate the ideal-typical defensive 
model, which emphasizes legal security and in which the state is a potential 
enemy, to be concerned about recent changes and future developments. 
 



 2 

Sammanfattning 
Kriminalisering är en bland många olika former av social kontroll. När en 
gärningstyp kriminaliseras beläggs den med straff genom lagstiftning. En 
kriminalisering ska lämpligen användas som en sista utväg, ultima ratio, 
eftersom den innebär en inskränkning av individens valfrihet och efter en 
överträdelse individen kan drabbas av straff, som i sig oftast är menat och 
uppfattat som något ont. Ett alltför högt kriminaliseringstryck kan leda till 
att straffrättens fördömande budskap förlorar sin styrka. 
 
De mekanismer som styr kriminalisering respektive avkriminalisering är 
inte varandras spegelbilder eftersom det är mycket lättare att kriminalisera 
än att avkriminalisera. Ett vanligt synsätt är att kriminaliseringens syfte är 
att förhindra vissa icke önskvärda handlingar och frammana andra, 
önskvärda, handlingar. Annorlunda uttryckt ska straffhotet påverka 
människors handlingar i en önskvärd riktning. 
 
Utvecklingen har gått mot ett successivt stärkande av det immaterialrättsliga 
skyddet, vilket också har lett till allt fler motkrafter som ifrågasätter 
skyddet. Immateriella rättigheters status och legitimitet har ofta debatterats 
och frågan ställts varför vi ska skydda immateriella rättigheter över huvud 
taget. Lagharmoniseringsarbetet inom EU har verkat pådrivande inom de 
skärpta sanktionerna mot immaterialrättsintrång.  
 
På senare tid har en del omdebatterade lagändringar ägt rum, med den 
gemensamma nämnaren att de alla fått utstå kritik mot alltför långtgående 
ingrepp i den personliga integriteten.  Enligt min och många andras mening 
går det att se en oroande utveckling när dessa lagändringar utsätts för en 
samlad bedömning. 
 
Vad är egentligen en godtagbar inskränkning av den personliga integriteten i 
ett demokratiskt samhälle? Det finns i mitt tycke starka och betydelsefulla 
skäl till att skydda upphovsrätten. Däremot är jag av uppfattningen att den 
har fått väga alltför tungt när den balanseras mot individens rätt att bli 
lämnad i fred. 
 
Övervakningen och lagringen av uppgifter om oss ökar och motiveras med 
kampen mot terrorism och den grova organiserade brottsligheten. Detta 
leder till effektivare makt- och tvångsmedel för de brottsbekämpande 
myndigheterna vilket rimligtvis också borde leda till en större restriktivitet i 
användningen av dem, men i stället tycks det peka mot motsatt riktning.  
 
Det finns all anledning för den som förespråkar den idealtypiska defensiva 
straffrättspolitiska modellen, där statsmakten är en potentiell fiende, att vara 
orolig över de senaste ändringarna och den framtida utvecklingen. 
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Förord 
En resa börjar med ett beslut; ett beslut uppstår ur en tanke. Mina tankar 
växte ur ett frö som såddes i juli 2003. När dessa rader skrivs är det inte 
mycket kvar av den resa jag påbörjade i januari 2005: från Solna, via 
Hangzhou och den franska sydkusten, till Lund. 
 
Tack till Sverker Jönsson för handledning med detta arbete, som så sent som 
fram till inlämnandet av det bristfälliga råmaterialet för ett par veckor sedan 
hette ”Någonting inom immaterialrätt och straffrätt”. Tack framför allt för 
att du, när jag kom till dig med ett ogenomtänkt förslag om att skriva om 
resningsrätten, för vad som känns som en evighet sedan men egentligen bara 
utgör ett par månader, ställde den ack så viktiga frågan: ”Vad gör dig arg?”. 
 
Mycket (kanske alltför mycket) gör mig arg här i livet, men om jag ska 
försöka att hålla det någorlunda kopplat till mitt val av ämne gör inget mig 
så arg som rädsla.  
 
Min tid i Lund har innehållit det mesta: vackra kvinnor och brustna hjärtan; 
gränslös glädje och dränkande tårar; vänner och antagonister; kärlek och 
hat, men mer än något annat: vänskap. 
 
Tack till min familj och alla mina vänner som har gjort min tillvaro 
drägligare när livet kändes som svårast, som har kommit med värdefulla råd 
och nya idéer – kring såväl studier som livet i stort – och som har stått ut 
med mina tvära skiftningar från sorglös, utåtriktande och social (nåja), till 
modfälld, introvert och kontemplerande.  
 
Tack till nätkurslärarna och studentlärarlaget på T1 och tack till Magnus 
Svensson, som en gång i tiden anställde mig vid en tidpunkt då jag allvarligt 
övervägde att göra någonting annat med mitt liv. Allt från att undervisa och 
hjälpa (än mer) vilsna studenter, till att bara sitta på kontoret med mina kära 
kollegor och diskutera trivialiteter över en kopp kaffe (vilken ort är 
egentligen tråkigast att sitta ting i: Lycksele eller Skövde?1 och är umami 
verkligen en egen smak?) har berikat min tid i Lund tiofaldigat. I detta finns 
ingen tvekan. 
 
Med denna min sista inlämning är resan som uppstod ur ett frö snart till 
ända. Om vad som komma skall vet jag intet, men det som har varit, har 
varit gott. 
 
Daniel Berger 
 
Lund 21 maj 2012 

                                                 
1 Skövde. 
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Förkortningar 
BBC  British Broadcasting Corporation 
EG  Europeiska gemenskapen 
EU  Europeiska unionen 
FRA  Försvarets radioanstalt 
IP  Internet Protocol 
IPRED  Intellectual Property Rights Enforcement 
  Directive 
Prop.  Proposition 
SCB  Statistiska centralbyrån 
SFS  Svensk författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
När detta skrivs rasar jakten på fildelare vidare oförtrött; nya lagar stiftas 
och möjligheterna ökar för både de brottsbekämpande myndigheterna och 
upphovsrättshavarna själva att identifiera fildelarna och beivra intrången.  
Men är ökad repression verkligen rätt metod för att komma till rätta med 
problemen? Är några av de rättsmedel som står till buds verkligen effektiva 
och har de bidragit till att ändra människors beteende över huvud taget? I 
det lite större perspektivet kan det vara dags att stanna upp och fundera 
kring hur lagstiftningsutvecklingen ser ut, och vilka potentiella följder den 
kan få för samhället.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket som är upphovsrättens 
skyddsintresse och avvägningen mellan behovet och förverkligandet av ett 
effektivt skydd för upphovsrättshavarnas rättigheter och motstående fri- och 
rättigheter. Det finns också ett övergripande tema i uppsatsen: att jakten på 
fildelare är en del av en större kontext innefattande övervakning med 
effektiviteten som ledstjärna, på bekostnad av den enskilde individens 
personliga integritet. Såväl straffrättslig som civilrättslig reglering kommer 
att beröras för att visa hur repressionen och övervakningen i samhället ökar, 
och frågan ställs om detta verkligen är någonting vi bör eftersträva? 
 
Relevanta frågor för syftet är: 
 

• Är kriminalisering av fildelning nödvändigt och effektivt? 
• Vad är det upphovsrättsliga skyddsintresset och varför ska 

upphovsrätten skyddas?  
• Hur ser balansen ut mellan upphovsrättshavarnas rättigheter och 

skyddet för den enskilda individens personliga integritet? 
• Vart är egentligen övervakningen av samhällets medborgare på väg? 

1.3 Metod och material 
Till viss del har jag använt mig av klassisk rättsdogmatisk metod, men 
eftersom framställningen berör mycket mer än vad som är gällande rätt är 
den inte tillräcklig. Uppsatsen innehåller inslag av kriminalpolitik, 
straffrättspolitik och en del rättsfilosofi. Detta har varit en nödvändighet 
med hänseende till ämnets gränsöverskridande natur och blandning mellan 
klassiska frågeställningar och de utmaningar som ställs på lagstiftaren att 
hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. 
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Material har bestått av straffrättslig och upphovsrättslig litteratur och 
förarbeten till lagändringar som har föregåtts av, och fortfarande är en del 
av, en livlig samhällsdebatt. Diskussioner som förts i dessa förarbeten 
rörande ändamål och avvägningar är av stort intresse vid tydandet av 
lagstiftarens förhoppningar och vilja. 
 
Eftersom uppsatsen bl.a. behandlar vad som kan vara en rimlig avvägning 
mellan skyddet för upphovsrättshavarnas rättigheter och ingreppen i den 
enskildes personliga integritet har relevanta rättsfall från Europadomstolen 
och EU-domstolen rörande proportionalitet och personlig integritet också 
utgjort viktigt material. 

1.4 Begrepp  
Fildelning är ett begrepp som, vilket redan titeln antyder, kommer att 
användas på många ställen i den löpande texten. Även om säkerligen de 
flesta är bekanta med begreppet kan det vara på sin plats att kortfattat, och 
utan att krångla till det tekniskt, beskriva vad fildelning egentligen innebär 
och varför det medför sådana stora upphovsrättsliga problem. 
 
Olovlig fildelning innefattar ett tillgängliggörande av ett verk till 
allmänheten utan upphovsrättshavarens medgivande (uppladdning) och 
kopiering av ett verk som tillgängliggjorts utan medgivande (nedladdning). 
När man fildelar utbyter man datafiler med andra datoranvändare över ett 
datornätverk, t.ex. Internet. Fildelning i sig är inte olagligt utan det är när 
man olovligen delar ett upphovsrättsligt skyddat verk som ett brott begås. 
Detta kan man göra genom att antingen ladda ned ett verk som någon 
olovligen har tillgängliggjort (kopiering) eller ladda upp ett verk själv och 
därmed vara den som står för det olovliga tillgängliggörandet, alternativt 
ladda ned en fil samtidigt som man delar med sig (laddar upp) av den del 
som man redan har laddat ned – allt beroende på vilken teknologi och metod 
man använder sig av. Med andra ord kan man med vissa fildelningsprogram 
vara både uppladdare och nedladdare samtidigt. Att olovligen ladda upp ett 
verk anses vara ett upphovsrättsintrång av allvarligare grad än att ladda ned 
ett verk, eftersom att man i och med detta gör det tillgängligt för andra 
användare att kopiera. 

1.5 Avgränsning 
Ur integritetsskyddssynpunkt finns det många ytterligare frågor som jag 
tyvärr av olika anledningar inte har kunnat utreda i detta sammanhang, som 
om det egentligen är rimligt att utföra en husrannsakan i en enskilds dator 
och genomsöka och spegla innehållet på hårddisken i jakt på 
upphovsrättsligt skyddat material? Denna och många andra liknande frågor 
är dock mycket viktiga och väl värda att fundera kring. 
 
Det kommer heller inte göras några djupgående analyser av, förvisso väldigt 
intressanta, bevisfrågor som kan aktualiseras, såsom vem som satt vid 
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datorn vid tillfället då intrånget skedde och om det trådlösa nätverket var 
öppet eller låst etc. 
 
Vän av ordning kanske också undrar över avsaknaden av The Pirate Bay-
avgörandet i en uppsats om upphovsrätt och straffrätt. Denna undran är 
berättigad, men fallet är medvetet bortvalt eftersom det rör medhjälp till 
upphovsrättsbrott i kommersiell skala. Fokus för den här framställningen 
ligger på avvägningen mellan upphovsrättshavarnas intressen och 
motstående fri- och rättigheter hos den enskilde. Rörande denna fråga är The 
Pirate Bay av litet intresse. 

1.6 Disposition 
Varje kapitel påbörjas med en kort inledning och har sin egen avslutning. I 
denna del upprepas viss mån de i kapitlet deskriptiva avsnitten, men de 
innehåller också mina egna reflektioner kring dessa. En sammanfattande 
analys kommer först i det sista kapitlet, men på grund av uppsatsens 
karaktär har jag alltså valt att lägga in dessa kommentarer i slutet av varje 
kapitel, där jag också kommer att återkoppla till uppsatsen övergripande 
syfte. 
 
Eftersom det bitvis förekommer många referenser till olika lagrum har jag 
valt att samla alla refererade artiklar och paragrafer i bilagan. Detta för att 
underlätta för läsaren. Särskilt hjälpt av detta torde läsaren vara under 
kapitel 6 som innehåller en hel del korsreferenser mellan olika EU-direktiv 
och svensk lagstiftning.  
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2 Kriminalisering 

2.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas frågorna om varför vi kriminaliserar och när man 
bör kriminalisera. Det innehåller också en redogörelse för Jareborgs 
indelning av straffrättssystemet och skillnaden mellan den idealtypiska 
defensiva modellen och den offensiva inriktningen av straffrätten.  

2.2 Varför kriminalisera? 
Kriminalisering är en bland många olika former av social kontroll. Eftersom 
den härstammar från myndigheter eller politiska organ som har till uppgift 
att utföra kontrollen är den formell.2 
 
När en gärningstyp kriminaliseras beläggs den med straff genom 
lagstiftning. En kriminalisering ska användas i så begränsad utsträckning 
som möjligt eftersom den innebär en inskränkning av individens valfrihet 
och efter en överträdelse individen kan drabbas av straff, som i sig oftast är 
menat och uppfattat som något ont. Det är också en uttalad åsikt att en 
kriminalisering gärna ska användas som en sista utväg, eller en ultima ratio 
enligt dess latinska betydelse. Även om ultima ratio när det uttrycks så pass 
generellt är en okontroversiell åsikt, går meningarna isär när uttrycken ”i så 
begränsad utsträckning som möjligt” och ”sista utväg” ska ges en mer 
konkret innebörd.3 
 
Dessa skäl till att vara restriktiv kan kategoriseras som individhänsyn, men 
även skäl som hör till samhällshänsyn kan åberopas för en restriktiv 
kriminalisering. Ett alltför högt kriminaliseringstryck kan leda till att 
straffrättens fördömande budskap förlorar sin styrka, eller medföra att 
uppklarningsgraden sänks, detta t.ex. genom att en alltför stor del av 
befolkningen i ett samhälle görs till lagbrytare till följd av en extensiv 
kriminalisering, vilket dels leder till en brist på resurser att lagföra alla 
lagbrytare, dels minskar befolkningens vilja att bistå den brottsuppklarande 
verksamheten.4 
 
Jareborg uppställer tio rättsstatliga principer för kriminalisering: 
 

1. Brott förutsätter att gärningen typiskt sett kränker eller hotar ett 
rättsligt erkänt intresse eller värde, som är möjligt att konkretisera 

                                                 
2 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala 2001. Tryck: Elanders 
Graphic Systems AB, Göteborg 2001, s. 46 [hädanefter Jareborg 2001]. 
3 Lerenestedt, Claes, Kriminalisering – Problem och Principer, Iustus Förlag AB, Uppsala 
2003. Tryck: Elanders Graphic Systems, Göteborg 2003, s. 15 f. [hädanefter Lernestedt 
2003]. 
4 Lernestedt 2003, s. 16. 
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och som ytterst kan föras tillbaka på individers intressen och 
värderingar. 

2. Kriminalisering får inte avse enskilda fall eller personer, utan den 
måste vara generell, d.v.s. avse brottstyper. 

3. Bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande 
sanktion; kriminalisering bör därför tillgripas endast i sista hand eller 
för de mest förkastliga gärningarna. 

4. Ett brott består i enstaka onda eller kränkande gärningar; straffrätten 
riktar sig direkt mot handlingar och underlåtenhet, endast indirekt 
riktar den sig mot gärningsmannen. 

5. Brott förutsätter att gärningsmannen kan anses vara moraliskt 
ansvarig för gärningen; straffrättsligt ansvar får inte åläggas om 
gärningsmannen saknade ansvarsförmåga eller om han handlade 
utan uppsåt eller oaktsamhet eller om han på annan grund måste 
anses vara ursäktad. 

6. Brottstyperna måste vara definierade i lag (generell normgivning, 
tillgängligt för allmänheten). 

7. Brottstyperna måste vara begripligt och bestämt definierade. 
8. Kriminalisering får inte ske retroaktivt till gärningsmannens nackdel. 
9. Kriminaliseringen bör genom straffskalans utformning återspegla 

också måttet av förkastlighet hos brottstypen. 
10. Repressionsnivån, d.v.s. straffhotet sådant det kommer till uttryck i 

påföljdspraxis, bör inte vara strängare än vad som är nödvändigt för 
att hålla brottsligheten på en tolerabel nivå.5 

 
I den s.k. åklagarutredningen6 uttrycktes en oro angående balansen mellan 
tillgång och efterfrågan på rättsväsendets tjänster och att betydande 
resursproblem skulle kvarstå även framöver. På grund av detta ville man 
undersöka möjligheterna till att begränsa införande av nya 
straffbestämmelser. Att det iakttas en stor återhållsamhet med införanden 
bedömdes vara ett av de säkraste sätten att öka straffsystemets effektivitet.7 
 
En annan viktig aspekt är att de mekanismer som styr kriminalisering 
respektive avkriminalisering inte är varandras spegelbilder eftersom det är 
mycket lättare att kriminalisera än att avkriminalisera. En förklaringsmodell 
till varför det förhåller sig på detta vis är Condemn or condone theory, där 
den framförda tanken är att om ett existerande straffbud undanröjs kommer 
det, oaktat skälen för avlägsnandet, att tolkas som att statsmakten intar en 
fördelaktigare moralisk hållning till det avkriminaliserade beteendet. Detta 
kommer då att medföra att befolkningens moraliska inställning till det 
aktuella beteendet ändras, vilket i sin tur innebär att det också utförs i större 
utsträckning. Annorlunda uttryckt: ett beteende som lagen inte fördömer 
med ett straffbeläggande, tillåter eller till och med uppmuntrar den till. 
Lernestedt exemplifierar detta med resonemangen som fördes när en svensk 
avkriminalisering av frivillig vuxenincest diskuterades men inte 
genomfördes. Där uttrycktes att ett avskaffande av incestförbud mellan 
                                                 
5 Jareborg 2001, s. 63 f. 
6 SOU 1992:61, Ett reformerat åklagarväsende. Betänkande av åklagarutredningen -90. 
7 SOU 1992:61, s. 110. 
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vuxna kunde undergräva en allmänt omfattad tabuföreställning, och som en 
följd medföra att även incestuösa förbindelser med unga personer ökar.8  
 
Som mest grundläggande krav gäller att en kriminalisering måste avse 
gärningstyper och inte enskilda gärningar eller individer; vid 
kriminalisering måste också alltid en presumtion mot att kriminalisering ska 
ske motbevisas. Enbart de mest förkastliga gärningarna bör kriminaliseras 
och i annat fall endast i sista hand när andra kontrollmetoder inte är 
tillräckligt effektiva.9 Denna utgångspunkt frångås dock i praktiken och i 
stället används kriminalisering i första hand många gånger, eftersom den 
kräver en liten insats från myndigheters sida jämfört med de flesta andra 
former av social kontroll.10 
 
Det är svårt att karakterisera vad som ska anses vara så pass skyddsvärda 
intressen att kriminalisering kommer i fråga, men 2 kap. regeringsformen11 
ger viss vägledning. Straffhot bör också främst användas till att försöka 
förhindra sådant som rimligen kan kallas för skada. Med skada avses skada 
som drabbar annan individ, någon allmän verksamhet vars bedrivande ligger 
i gruppers eller det allmännas intresse, samt skada som försätter värdefulla 
gemensamma institutioner i fara.12 
 
De förväntade vinsterna med en kriminalisering måste också vägas mot de 
kostnader för kontroll och lagföring som uppstår; dessa inkluderar det 
obehag och den skada som ett ingripande medför för den dömde 
gärningsmannen och andra. Det är inte ovanligt att strafflagstiftning 
används för att markera att man ”ser allvarligt på saken” i ett närmast 
uppfostrande syfte, ett syfte som enligt Jareborg inte utgör en hållbar 
självständig grund för kriminalisering.13 
 
Vid många typer av brott är risken för upptäckt, av både brottet och 
gärningsmannen, mycket låg. Frågan kan därför ställas om det över huvud 
taget finns skäl att behålla straffrättssystemet på områden där effektiviteten 
inte är särskilt framträdande och kriminaliseringens expressiva funktion inte 
gör sig påmind i nämnvärd omfattning.14 
 
Det finns skäl att tro, menar Jareborg, att kriminaliseringens effektivitet 
skulle öka om mängden kriminaliserat beteende minskade och i stället andra 
former för social kontroll av beteenden som inte är påtagligt skadliga eller 
förkastliga utnyttjades. Strafflagen är inte per automatik moralbildande och 
dess effektivitet påverkas av i vilken utsträckning en lagstiftning avviker 
från allmänhetens uppfattning om dess rimlighet. Rörande eventuella 
stigmatiseringseffekter beror dessa mindre på det faktum att brott har 

                                                 
8 Lernestedt 2003, s. 122. 
9 Jareborg 2001, s. 53. 
10 Jareborg 2001, s. 46. 
11 Regeringsform (1974:152). 
12 Jareborg 2001, s. 53. 
13 Jareborg 2001, s. 54 f. 
14 Jareborg 2001, s. 55. 
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förövats än på vilken typ av brott det är fråga om. Praktiskt taget varje 
människa begår brott, men trots detta kan inte någon avdramatisering 
gällande den centrala brottsligheten skönjas. En överdriven 
kriminaliseringsgrad kan också lätt medföra att myndigheter tvingas att 
underlåta att ingripa mot brott p.g.a. bristande resurser, vilket naturligtvis 
skapar missnöje hos allmänheten.15 
 
Victor höjer ett varningens finger för den ökade politiseringen av 
kriminalpolitiken som han anser har skett på senare tid.16 
Lagstiftningstakten har ökat markant.17 Expertkommittéer har i allt högre 
utsträckning ersatts av parlamentariska kommittéer som dessutom har fått 
allt kortare tid för sitt arbete. I stället för offentliga utredningar har 
departementspromemorior blivit allt vanligare som underlag vid ändringar 
av lagstiftning.18 
 
Vad som är än allvarligare är att en rad tecken pekar på att det ändrade 
lagstiftningsförfarandet speglar en förändrad syn på själva lagstiftningens 
andemening: från en fråga om hur straffsystemet ska anpassas till 
förändrade omvärldsförhållanden, till hur olika opinionstryck ska 
tillgodoses medelst lagstiftning. I avsaknad av ekonomiska resurser tar man 
gärna till den billiga utvägen, lagstiftning, för att lugna opinionen och visa 
handlingskraft; på samma sätt hanteras olika påtryckargrupper och 
lobbyverksamheter som utövar ett allt större inflytande.19 

2.3 Straffrättssystemets nivåer 
Jareborg delar upp straffrättssystemet i tre olika nivåer, där olika teorier har 
störst betydelse för de olika nivåerna. Den första nivån är kriminalisering 
(lagstiftningsnivå), den andra är dömande (domstolsnivå), och den tredje är 
verkställighet av påföljd (administrativ myndighetsnivå).20 
 
Denna indelning motsvarar på ett mer allmänt plan den klassiska 
maktdelningslärans uppdelning av statsmakten: den lagstiftande, den 
dömande och den verkställande makten. Detta är ingen tillfällighet utan det 
följer av att vårt straffrättssystem bygger på samma idétradition som 
maktdelningsläran.21 

                                                 
15 Jareborg 2001, s. 55. 
16 Victor, Dag, Politik och straffsystem – ett drama under utveckling. Victor, Dag (red.) 
m.fl., Varning för straff – Om vådan av den nyttiga straffrätten, Fritzes Förlag AB, 
Stockholm 1995. Tryck: Gotab, Stockholm 1995 [hädanefter Victor 1995]. 
17 Notera att den hänvisade artikeln publicerades för mer än 15 år sedan. Jag ser dock ingen 
direkt förändring i detta avseende, snarare tycks lagstiftningstakten ha ökat. Rörande de 
andra påståendena har jag inte haft tillfälle att undersöka dessa närmre. 
18 Victor 1995, s. 73. 
19 Victor 1995, s. 73 f. 
20 Jareborg, Nils, Vilken sorts straffrätt vill vi ha? – Om defensiv och offensiv 
straffrättspolitik. Victor, Dag (red.) m.fl., Varning för straff – Om vådan av den nyttiga 
straffrätten, Fritzes Förlag AB, Stockholm 1995. Tryck: Gotab, Stockholm 1995, s. 20 
[hädanefter Jareborg 1995]. 
21 Victor 1995, s. 63. 
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På domstolsnivån dominerar principer om krav på rättslig likabehandling 
och iakttagande av proportionalitet och ekvivalens. På verkställighetsnivån 
är individualpreventiva hänsyn avgörande.22 
 
På nivån straffrättssystemets övergripande syfte, liksom syftet med 
kriminalisering (lagstiftningsnivån), finns den största kopplingen till 
allmänpreventiva hänsyn och kommunikation av samhälleliga värderingar. 
I realiteten är dock kriminaliseringens preventiva effekt svag som bäst, men 
detta hindrar inte kriminaliseringen från att vara närmast begreppsligt 
förbunden med ett allmänpreventivt syfte. Oaktat om en viss kriminalisering 
på förhand bedöms vara förhållandevis ineffektiv är ändå tanken att den är 
en del av ett normativt system som i sin helhet förmodas ha en betydande 
handlingsdirigerande verkan. Medborgerlig laglydnad är sällan en följd av 
enbart kriminaliseringens hot om straff, men för en del människor utgör 
alltid ett straffbeläggande av en viss gärning ett tillräckligt skäl för att avstå 
ifrån utförandet av gärningen.23 
 
Under efterkrigstidens Sverige har det skett en kraftig ökning av den 
registrerade brottsligheten trots en enastående välståndsutveckling. Den här 
ökningen kan delvis förklaras med en ökad anmälningsbenägenhet, men den 
beror också på det höga antalet nykriminaliseringar. Den tilltagande 
rörligheten bland människor och en ökad anonymitet får sammanslaget med 
en teknologisk revolution allt fler typer av beteenden att framstå som farliga 
eller skadliga för samhället och möjligheterna till att begå brott har ökat 
enormt.24 
 
Att kriminalisera en viss gärning innefattar ett politiskt beslut. Det är 
samhället som väljer vilka som ska anses vara brottslingar, eftersom naturen 
inte känner några. Själva grundidén med kriminalisering kan sägas vara att 
ett samhälles medborgare hotas med straff om de väljer att bete sig på ett 
visst sätt. Frågan om varför det ser ut på det sättet har idéhistoriskt besvarats 
på olika vis. Två svar på frågan om varför man kriminaliserar som inte 
längre känns aktuella är försoning och vedergällning, där den förra bygger 
på ett accepterande av någon sorts etisk eller religiös lära med vissa givna 
synder, och den senare på att en betalning för en etisk eller religiös skuld 
ska göras.25 Modern straffrättspolitik går, något generellt utryckt, ut på att 
hitta en godtagbar kompromiss mellan krav på rättssäkerhet å ena sidan och 
krav på effektivitet å andra.26 
 
Ett straff är alltid, allmänt sett, någonting negativt eftersom det i grunden är 
repressivt. Att ett frihetsberövande kan ha positiva effekter och att betalning 
av böter förstärker statskassan ändrar inte detta. Verkställighet av straff 
saknar därför i princip en reparativ funktion av den orsaken att det inte 
medverkar till att uppväga eller lindra den genom brottet åsamkade skada 

                                                 
22 Victor 1995, s. 62. 
23 Jareborg 1995, s. 20 f. 
24 Jareborg 1995, s. 22. 
25 Jareborg 2001, s. 45 f. 
26 Jareborg 2001, s. 20. 
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eller lidande, och har i motsats till civilrätten ingen direkt konfliktlösande 
funktion. I stället bidrar bara straffet till mer lidande eftersom det ger 
upphov till personligt obehag för den dömde och dennes närmaste.27 
 
En gärning som kriminaliseras utpekas därmed som socialt förkastlig. 
Eftersom brott har straff som följd och straffet till sin natur är repressivt blir 
kriminaliseringen det mest påtagliga sätt för statsmakten att tala om för 
medborgarna att vissa handlingar inte är förenliga med den önskvärda 
sociala ordningen. Modern straffrätt förutsätter kriminalisering och är därför 
oupplösligt förenad med en allmänpreventiv motivering. Vid bedömningen 
av den allmänpreventiva effekten av en kriminalisering uppstår dock 
svårigheten i att skilja den från avskräckningseffekter av andra 
myndighetsingripanden som polisens insatser, straffverkställigheten eller 
den sociala omgivningens fördömande.

28
 

 
Straffrättssystemet har sin yttersta legitimitet i dess allmänt brottsavhållande 
effekt; denna effekt framstår för de flesta som så pass uppenbar att 
knäckfrågan inte ligger i om kriminalisering som metod är acceptabel eller 
inte, utan hur kriminaliseringen och straffsystemet i övrigt bör utformas.29 

2.4 Den defensiva modellen mot den 
offensiva inriktningen 

Det finns inte något empiriskt stöd för att straffrätten duger till att bidra till 
att lösa sociala eller samhälleliga problem. För straffrättens utformning är 
det viktigare att den bidrar till att förhindra maktmissbruk än till att 
undertrycka oönskat beteende, även om straffrättens blotta existens bidrar 
till att göra även detta. Jareborg delar in straffrätten i en defensiv och en 
offensiv inriktning, där den i den defensiva utgör ett hinder inte enbart mot 
brottslingar, utan även för myndigheter och politiker. Den motsatta 
inriktningen, den offensiva, har i stället effektiviteten som ledstjärna.30 
 
Den defensiva modellen är en konstruktion som inte nödvändigtvis har sin 
direkta motsvarighet i verkligheten, utan är avsedd att vara ideologisk. Den 
är med andra ord en idealtypisk modell, också i den meningen att den är 
tänkt att sammanfatta rättstatens grundläggande värderingar.31 
Kännetecknande för den defensiva modellen är att den syftar till att också 
skydda enskilda människor mot maktmissbruk av statlig makt såväl som 
informell makt (privatjustis); den defensiva modellen har som utgångspunkt 
att statsmakten inte nödvändigtvis är god. Rättssäkerhet och rättvisa är 
värden som inte får underordnas brottsprevention.32 
 

                                                 
27 Jareborg 2001, s. 46 f. 
28 Jareborg 2001, s. 48. 
29 Victor 1995, s. 70. 
30 Jareborg 2001, s. 71. 
31 Jareborg 1995, s. 22 ff. 
32 Jareborg 1995, s. 24. 
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Kärnfrågan om det är en straffrättslig huvuduppgift att bidra till att lösa 
sociala eller samhälleliga problem besvaras nekande av den defensiva 
modellen; det avgörande skälet för att ha ett straffrättssystem är i stället dess 
förmåga att förhindra maktmissbruk. I bästa fall kan dock straffrätten utöver 
detta också erbjuda en genomtänkt moraluppfattning. Dessa uttalanden ska 
dock inte ses som en motsägelse till karaktärsbeskrivningen av 
kriminalisering som en metod för allmänprevention, då Jareborg i detta 
sammanhang talar om straffrättssystemet som en helhet inkluderande dess 
tre nivåer.33 
 
Motsatsen till den defensiva modellen är en offensiv straffrättspolitik. 
Jareborg vill dock inte gå så långt som att uppställa en offensiv modell mot 
den defensiva, eftersom åtskilligt i den defensiva modellen lämnas 
oförändrat eller behålls men modifieras något i den offensiva 
straffrättspolitiken, och i huvudsak finns det en önskan att bevara den 
rättstatliga grunden även här. Den offensiva straffrättspolitiken kan ännu 
inte ges ett sådant självständigt innehåll att en konkurrerande modell kan 
uppställas. Som namnet antyder finns det dock en offensiv inriktning där 
straffrättssystemet framstår som en tänkbar repertoar av metoder för att lösa 
sociala och samhälleliga problem.34  
 
Den dominerande ståndpunkten i den offensiva inriktningen är prevention 
av skadligt eller annat felaktigt handlande. Kritik av straffrätten ur den 
offensiva synvinkeln rör framför allt att den inte är tillräckligt effektiv, mer 
än bristande rättssäkerhet eller att systemet skulle vara orättvist. En annan 
mycket viktig skillnad är att statsmakten är en potentiell fiende för den 
defensiva modellen, medan den är en bundsförvant för den offensiva 
inriktningen. Detta innebär dock inte att möjligheterna till maktmissbruk 
helt negligeras: De finns fortfarande kvar i bakgrunden eftersom det mesta i 
en rättstatsideologi bibehålls, men det viktigaste är att nå resultat. Detta görs 
bl.a. genom att principer ges en annorlunda tolkning och att vissa 
skyddsmekanismer försvagas.35 
 
Där den defensiva modellen kan karakteriseras med hjälp av principer36 och 
rättssäkerhetsgarantier, är den offensiva inriktningen bäst beskriven utifrån 
sina metoder och konsekvenser. Kännetecknande för den offensiva 
inriktningen är snabba ingripanden mot vad som uppfattas som 
”problemlägen”.37 Ett urval av dess metoder är: 
 

– Ett hot mot eller en kränkning av ett rättsligt skyddat intresse eller 
värde uppfattas som en tillräcklig förutsättning för kriminalisering, 
medan den defensiva modellen närmast uppfattar den som 
nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning. 

                                                 
33 Jareborg 1995, s. 26 f. 
34 Jareborg 1995, s. 27. 
35 Jareborg 1995, s. 27 f. 
36 Se Jareborgs tio rättsstatliga principer för kriminalisering ovan. 
37 Jareborg 1995, s. 28. 
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– I tilltagande utsträckning kriminaliseras gärningar som endast 
innefattar en potentiell fara för något rättsligt skyddat intresse eller 
värde, d.v.s. skada eller fara är inte principiellt nödvändig för 
kriminalisering. 

– Många nya brottsdefinitioner är påtagligt obestämda. 
– Avkriminaliseringar är nästan omöjliga att genomföra, medan det är 

lätt att få ny- och uppkriminaliseringar till stånd. 
– Repressionsnivån höjs på straffrättssystemets alla tre nivåer. 
– Brottsmålsprocessen ”rationaliseras” i syfte att minska kostnaden för 

varje hanterat fall.38 

Några konsekvenser som följer av ovanstående metoders utnyttjande är: 
 

– Överkriminalisering, som leder till en ohållbar belastning av 
rättsväsendet och verkställighetsorganen 

– Det blir i tilltagande utsträckning svårt att upptäcka att brott över 
huvud taget har förövats. 

– Minskad förutsebarhet (rättssäkerhet). 
– Överflyttning av beslutsbehörighet från domstolar till åklagare och 

från åklagare till polisen. 
– Efter att åtskilliga decennier har kännetecknats av en stegvis sänkt 

repressionsnivå sker nu straffhöjningar på både 
kriminaliseringsnivån och påföljdsbestämningsnivån. 

– Försvagning av de processuella rättssäkerhetsgarantierna. 
– Ökat utrymme för skönsmässigt beslutsfattande, särskilt på 

åklagarnivå. 
– Verkställigheten blir alltmer kontrollinriktad och därmed mer 

integritetskränkande.39 
 
Den offensiva inriktningen av straffrätten är endast legitim utifrån sina egna 
premisser om den är effektiv i sin brottsbekämpning och kan prestera 
resultat i form av brottsprevention, vilken den enligt Jareborg inte kan.40 
 
Det finns en mycket viktig aspekt som Jareborg tar upp kring varför 
kriminalitetsnivån inte kan påverkas genom straffskärpningar, vilken är i 
allra högsta grad relevant för fildelning,41 nämligen upptäcktsrisken. Det är 
viktigt att påpeka att det framförda argumentet endast berör verkningar av 
straffskärpningar och inte nykriminalisering. Risken för att en gärningsman 
som begår ett brott ska drabbas av påföljd torde oftast vara mindre än en på 
tusen, och detta även om bagatellartade trafikförseelser bortses från. För 
många individer som handlar någorlunda rationellt är upptäcktsrisken helt 
enkelt för låg för att marginella eller ens kraftiga ändringar i straffsystemets 
uteffekt kan påverka mängden brottslighet.42 

                                                 
38 Jareborg 1995, s. 29. 
39 Jareborg 1995, s. 29 f. 
40 Jareborg 1995, s. 30 ff. 
41 Naturligtvis hade inte Jareborg detta i tankarna när han skrev artikeln 1995, men 
tankegångarna är fullt applicerbara även på fildelning. 
42 Jareborg 1995, s. 31. 
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Rörande frågan hur man ska göra med den moderna brottsligheten som 
oftast hänger samman med den teknologiska utvecklingen är Jareborg 
pessimistisk i fråga om möjligheterna för straffrätten att spela någon 
påtaglig roll, och här framgår det tydligast hur svårt straffrätten har att 
kunna visa en brottspreventiv effektivitet.43 Gemensamt för den här typen 
av brott är att det oftast är svårt att upptäcka att ett brott har begåtts och 
svårt att hitta någon direkt ansvarig om det ändå skulle upptäckas. De 
viktigaste kategorierna av faktorer som gör att straffrättslig hantering 
framstår som mindre angelägen än andra typer av åtgärder är: anonymitet 
inom juridiska personer,44 marginella bidrag till konstaterande 
skadeverkningar, transnationella förgreningar och utredningsmaterial som är 
obegripligt för andra än specialister.45 
 
Jareborg är noga med att poängtera att en defensiv straffrättspolitik inte är 
detsamma som en motsvarande kriminalpolitik eller allmän politik rörande 
oönskat beteende. Om resultat verkligen vill nås finns det många andra 
metoder än kriminalisering och bestraffning att använda sig av.46 

2.5 Avslutning 
Mot bakgrund av det som nämnts rörande vad ett för högt 
kriminaliseringstryck kan leda till uppkommer den relevanta frågan om den 
höga andel som fildelar i Sverige också innebär att en alltför stor del av 
befolkningen är lagbrytare? 47 Detta kan leda till att straffrättens fördömande 
budskap förlorar sin styrka eller att uppklarningsgraden sänks, vilket i sin 
tur leder till brist på resurser att lagföra alla lagbrytare och att befolkningens 
vilja att bistå den brottsuppklarande verksamheten minskar. Det torde inte 
vara ett alltför vågat uttalande att påstå att gemene man inte ser lika 
allvarligt på att ladda ned ett verk från Internet som att stjäla ett konkret 
föremål från någon. 
 
Enligt Jareborg kan frågan ställas om det över huvud taget finns skäl att 
behålla straffrättssystem på områden där effektiviteten inte är särskilt 
framträdande och risken för upptäckt av brott och gärningsman är mycket 
låg. Rörande fildelning i liten skala för eget bruk kan denna fråga ha 
relevans eftersom det, åtminstone tidigare, innefattade en väldigt låg risk att 
upptäckas. Detta kan dock komma att ändras i och med nytillkomna 
lagändringar. Se en presentation av dessa i kapitel 6. 
 
                                                 
43 Jareborg nämner miljöbrott, ekonomisk brottslighet i skilda former samt narkotikabrott 
som exempel, men fildelning passar in även här. 
44 Här skulle man kunna i fallet med fildelning jämföra med olika former av 
anonymiseringstjänster på Internet och tvekan kring vem som faktiskt har suttit vid en dator 
när intrånget begicks. 
45 Jareborg 1995 s. 34. 
46 Jareborg 1995 s. 36. 
47 Exakta uppgifter är mycket svåra att frambringa, men enligt Statistiska centralbyrån 
uppgick andelen 2011 till en fjärdedel av befolkningen, och inom åldern 16–24 år var den 
så hög som över 60 % för männen och nära 40 % för kvinnorna, se SCB, Privatpersoners 
användning av datorer och internet 2011, s. 28 f. [hädanefter SCB 2011]. 



 17 

En konsekvens av den offensiva inriktningen är en överflyttning av 
beslutsbehörigheten från domstolar till åklagare och från åklagare till 
polisen. Detta kan kopplas till polisens utökade befogenheter att begära ut 
uppgifter om abonnemang, vilket diskuteras i avsnitt 6.4 
 
Victor visar på en oroande tendens: att lagstiftningens andemening 
förändras från en fråga om hur straffrättssystemet ska anpassas till ändrade 
omvärldsförhållanden, till hur olika opinionstryck ska tillgodoses med hjälp 
av lagstiftning. Olika påtryckargrupper och lobbyverksamheter utövar ett 
allt större inflytande, och för att lugna dessa tar man till den billiga utvägen 
lagstiftning. Det är ingen större hemlighet att upphovsindustrin utövar en 
omfattande lobbyverksamhet, framför allt på EU-nivå, och frågan är om den 
har ett alltför stort inflytande? 
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3 Brottsprevention 

3.1 Inledning 
Som framgått i det föregående kapitlet är kriminalisering i det närmast 
begreppsligt förbunden med ett allmänpreventivt syfte. I det här kapitlet 
utvecklas begreppet brottsprevention och det inleds med en kort allmän 
redogörelse kring prevention. Ett par preventionsmodeller kommer också att 
presenteras, samt den straffrättsliga preventionismen, en farlig variant av 
prevention. 

3.2 Allmänt om prevention 
Ett vanligt synsätt är att kriminaliseringens syfte är att förhindra vissa icke 
önskvärda handlingar och frammana andra, önskvärda, handlingar. 
Annorlunda uttryckt ska straffhotet påverka människors handlingar i en 
önskvärd riktning. Enligt detta synsätt är alltså huvudsyftet med 
kriminaliseringen att bidra till att avskräcka människor från att bete sig på 
ett visst sätt; detta syfte uppnås dock endast i begränsad utsträckning och 
anledningarna till straffhotets ineffektivitet är många. Jareborg nämner som 
exempel på dessa medborgarnas okunnighet om vad de är skyldiga att göra, 
en låg upptäcktsrisk vid många typer av brott samt begränsade polisiära 
insatser och andra former av brottsprevention.48 
 
Det finns en del faktorer som gör att straffhotsmetoden ändå fungerar 
relativt hyggligt. En av dessa är att avskräckningseffekten förstärks av att 
många människor skulle avhålla sig från det klandervärda beteendet ändå, 
oaktat om straffhotet fanns eller inte. Själva straffhotets existens har också 
en moralbildande och vanebildande inverkan, om än svårbestämbar, på 
medborgarna. Även om denna verkan är viktig finns det åtskilliga bättre 
metoder än straffhot att använda om man hos allmänheten vill inplantera 
viss moral eller vissa vanor. Om en kriminalisering sägs, eller bör, ha ett 
allmänpreventivt syfte går det dock att förena moral- och vanebildning med 
allmän avskräckning som huvudsyfte.49 
 
Det är inte uteslutet att det för den enskildes synpunkt är rationellt att begå 
brott. Den oftast låga upptäcktsrisken är en bidragande faktor till detta. Till 
viss del finner man här förklaringen till varför det är så vanligt att även 
”vanliga hederliga människor” begår småbrott. För många människor är det 
helt enkelt så att brott lönar sig och straffet kan ses som ett pris som 
gärningsmannen kan få betala för den tillfredsställelse som brottets 
utförande har medfört.50 
 
                                                 
48 Jareborg 2001, s. 47. 
49 Jareborg 2001, s. 47 f. 
50 Jareborg 2001, s. 62 f. 
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Inom rättsvetenskapen uppställs ofta brottsprevention som motsats till 
repression, som utgör responsen från rättsväsendets sida mot redan 
begångna brott.51 När man talar om att ”förebygga” problem menar man för 
det mesta att deras uppkomst ska motverkas; i praktiken inriktas dock det 
förebyggande arbetet oftast på problem som redan existerar. Det 
förekommer inte sällan att ett problem angrips för att motverka den framtida 
uppkomsten av ett annat problem.52 
 
Inom rättsväsendet delas prevention upp i bl.a. allmänprevention och 
individualprevention. Med allmänprevention avses då en förväntad påverkan 
av en grupps framtida beteenden genom utförandet av repressiva insatser 
mot enskilda lagöverträdare. Målgruppen för de förebyggande åtgärderna är 
de presumtiva lagbrytarna, vilka inte är desamma som de repressiva 
åtgärderna riktas mot, d.v.s. de enskilda brottslingarna. De som gynnas är de 
potentiella brottsoffren eller samhället i stort. Vid individualprevention 
inom rättsväsendet är dock föremål och målgrupp identiska.53 
Individualpreventiva hänsyn hör hemma på verkställighetsnivån.54 
 
Teorierna om allmänprevention kan i sin tur delas in i två grupper. Denna 
indelning görs utifrån två olika ståndpunkter kring hur påverkan sker, 
genom avskräckning eller moralbildning, eller med andra ord negativ eller 
positiv allmänprevention. Enligt det förstnämnda synsättet har straffhotet 
och straffet i det enskilda fallet en avskräckande funktion i den meningen att 
befolkningen avskräcks från att begå gärningen. Enligt det moralbildande 
synsättet skapar eller upprätthåller straffhotet och straffet ett slags 
internaliserad instinkt mot att begå brott.55 
 
Straffskalor där allmänpreventiva överväganden har varit avgörande vid 
dess konstruktion har också givits den stränghet som antas nödvändig för att 
förhindra den aktuella gärningen, och vid straffskaleskärpningar för 
existerande brottstyper förs ofta allmänpreventiva argument som motiv. 
Preventiva effekter av straffskärpningar är dock svåröverskådliga.56 Det 
finns enligt Jareborg ingen forskning om allmänpreventiva verkningar av 
straffhot som tyder på att ens dramatiska förändringar av repressionsnivån 
har någon nämnvärd effekt på kriminalitetsnivån, utom möjligtvis en 
tillfällig sådan.57 
 
På kriminaliseringsnivån är den straffteori som har störst omedelbar 
relevans den allmänpreventiva. En kriminalisering med allmänpreventiva 
mål ska utformas så att den har en preventiv effekt på befolkningen och 
endast sådana gärningstyper där en förebyggande effekt kan uppnås bör 
kriminaliseras. Om en avskräckning eftersträvas bör en kriminalisering av 
                                                 
51 Sahlin, Ingrid, Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen, Arkiv förlag 2000. 
Tryck: TA-tryck, Bjärnum 2000, s. 35 [hädanefter Sahlin 2000]. 
52 Sahlin 2000, s. 24. 
53 Sahlin 2000, s. 31. 
54 Se Jareborgs indelning av straffrättssystemet i avsnitt 2.3 
55 Lernestedt 2003, s. 117. 
56 Lernestedt 2003, s. 117. 
57 Jareborg 2001, s. 61. 
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gärningstyper ske där ett straffhot på en rimlig nivå kan väga tyngre än de 
fördelar som gärningsmannen har att vinna på att utföra gärningen. Om det  
i stället är en moralbildande effekt som eftersträvas bör en kriminalisering 
ske av gärningstyper som av en större majoritet av befolkningen redan 
uppfattas som inte önskvärd.58 
 
Vid brottspreventiva insatser som syftar till att minska egendomsbrott är 
brottsoffer, faktiska som potentiella, ofta både föremål och målgrupp för 
insatserna. Det kan handla om uppmaningar att t.ex. inte lämna 
stöldbegärligt gods i bilar eller att vid längre bortavistelser arrangera så att 
det för en presumtiv inbrottstjuv framstår som att man är hemma.59 

3.3 Preventionsmodeller 
Det finns ett antal olika preventionsmodeller, varav effektivisering av 
institutioner och kontrollmodellen är mest intressanta för den här 
framställningen. Under effektivisering av institutioner hamnar åtgärder som 
samordning av myndigheters information, registerföring och tekniska och 
administrativa redskap som underlättar polisens utredningsarbete, samt 
utveckling av nya metoder att samla in och bearbeta data. Andra insatser 
med inriktning på de institutionella förutsättningarna är skärpta förbud och 
strängare sanktioner samt nya ordningsregler.60  
 
Problem med institutionsförändringar som preventionsmodell är bl.a. att 
rättssäkerheten och den personliga integriteten löper risken att kränkas av ett 
ökat informationsutbyte myndigheter emellan och utökat användande av 
olika övervakningstekniker, som t.ex. teleavlyssning61 och 
kameraövervakning.62 
 
Kontrollmodellen har som syfte att för den sociala ordningens skull reglera 
beteendet hos enskilda individer, grupper eller hela befolkningen. Under den 
här modellen faller ovannämnda juridisk allmän- och individualprevention. 
Kontrollen har ofta dominerande inslag i form av insyn, observation och 
övervakning.63 
 
Den situationella preventionen utgör en variant av kontrollmodellen och har 
som syfte att minska de inslag i situationer som leder till en kortsiktig 
ökning av risken för att brott begås. Detta sätt att uttrycka sig är nära 
förknippat med det äldre kriminologiska begreppet ”frestelse”. I dag verkar 
dock såväl åtgärder som begrepp koncentreras på att öka upptäcktsrisken 

                                                 
58 Lernestedt 2003, s. 123. 
59 Sahlin 2000, s. 32. 
60 Sahlin 2000, s. 97 f. 
61 Ersätts med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation den 1 juli 2012. Se nedan i 
avsnitt 6.4.1. 
62 Sahlin 2000, s. 99. 
63 Sahlin 2000, s. 99. 
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genom förstärkt bevakning, eftersom ”frestelse” mer identifieras med låg 
risk för upptäckt och straff än med det attraktiva brottsobjektet i sig.64 
 
Den situationella preventionen grundas bl.a. på tanken att individen är 
egennyttig och handlar rationellt för att tillgodose sina egna intressen och att 
de situationer där brott begås innehåller en motiverad gärningsman och ett 
lämpligt brottsobjekt kombinerat med en avsaknad av en ”kapabel väktare”. 
Huvudsyften med den situationella preventionen är att öka närvaron av 
väktare och brottsskydd av teknisk karaktär, såsom låsanordningar och 
staket, samt att minska den potentiella gärningsmannens (kortsiktiga) 
motivation genom en ökning av upptäcktsrisken.65 
 
En svårighet med kontrollmetoden är att om inte åtgärderna förses med 
klara etiska gränser för vad som är acceptabla ingrepp mot individer till 
förmån för myndighetens eller allmänhetens skull blir åtgärderna lätt 
problematiska. Det finns också en risk att statliga representanter blandar 
samman ”samhällets” intressen med t.ex. näringslivets.66 
 
Enligt Sahlin har det skett en övergång från socialisation till kontroll de 
senaste decennierna i Sverige. Förebyggande åtgärder innehåller i dag ofta 
moment av övervakning och tillsyn, samt en strävan att med tekniska 
hjälpmedel minska de situationer som kan utgöra ”frestelser” för den 
motiverade gärningsmannen. Dessa åtgärder riktar alltså in sig på individens 
tillfällen att begå brott eller på att skydda ett föremål mot brott. Det 
gemensamma för dessa åtgärder tycks vara ett starkt inslag av kontroll och 
ett antagande om att individen har en grundläggande vilja att begå brott 
kombinerat med ett kort framtidsperspektiv. Eftersom individen handlar 
rationellt antas beteendet kunna regleras genom övervakning, straff och 
belöningar.67 
 
Förebyggande arbete har av naturliga skäl först och främst en hindrande 
uppgift, men också ett positivt mål och ett värde det vill främja; ett värde 
som kan uttryckas som antingen samhällets ordning eller individens frihet 
och välfärd.68 Det finns en spänning mellan två olika rättigheter: rätten till 
trygghet och rätten till frihet och integritet.69 I en demokrati kommer det ena 
av dessa värden att utgöra gränser för verksamhetens metoder och räckvidd 
när det andra värdet är överordnat, eller annorlunda uttryckt: det är inte 
önskvärt att ge individer så pass stor frihet att den sociala ordningen raseras, 
men inte heller kontrollera dem så hårt att deras livssituation upplevs som 
odräglig eller deras integritet hotad.70 
 

                                                 
64 Sahlin 2000, s. 100. 
65 Sahlin 2000, s. 101. 
66 Sahlin 2000, s. 104. 
67 Sahlin 2000, s. 106 f. 
68 Sahlin 2000, s. 110 f. 
69 Sahlin 2000, s. 143. 
70 Sahlin 2000, s. 110 f. 
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Effektiv brottsprevention medför höga kostnader, inte endast pengamässigt 
utan också i personlig frihet. Organisering av integritetskränkande kontroller 
och beskärning av möjligheterna till att föröva brott är nödvändiga 
förutsättningar för en effektiv brottsprevention, och merparten av det som 
skulle behöva göras för att påtagligt minska kriminalitetsnivån är politiskt 
otänkbart, menar Jareborg.71 
 
I Sverige pågår en värdeförskjutning mot en ökad tonvikt på den 
samhälleliga ordningen och kontrollen på bekostnad av den enskildes frihet 
och integritet menar Sahlin, och underbygger detta påstående med exempel 
som den kraftigt skärpta narkotikalagstiftningen, nya regler och förbud mot 
rökning och en starkare fokus på småbrottslighet.72 
 
En preventiv verksamhets förväntade effekter bör alltid vägas mot den 
moraliska kostnad den innebär, och en sådan etisk granskning av 
brottsprevention kan leda till att det i vissa fall framstår som mer försvarbart 
att avhålla sig från brottsförebyggande åtgärder. Den här etiska 
granskningen bör beakta grundläggande principer på området för 
individuella fri- och rättigheter och hur fördelningen av preventionens 
positiva och negativa konsekvenser ser ut, och detta kan alltså få den 
konsekvensen att det är motiverat att avstå från åtgärder som i och för sig 
bedöms kunna förebygga brott effektivt.73 

3.4 Straffrättslig preventionism 
Asp redogjorde i en artikel för om det gick att se en internationell trend eller 
tendens i frågor rörande brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet.74 
Den preventionism som Asp uppmärksammar är att stater i sin 
brottsbekämpningspolitik och i sitt straffrättstänkande alltmer går i en 
preventionistisk riktning. Denna preventionism kännetecknas bl.a. av: 
 

• att det råder en överdriven brottsängslan, 
• att frånvaro av brott och skador ses som närmast ett normaltillstånd, 
• att brottsprevention genom straffrätt och därtill kopplad 

myndighetsverksamhet ses som primär i förhållande till andra 
former av brottsprevention, och  

• att kriteriet för framgång i brottsbekämpningspolitiken får en allt 
mer renodlad empirisk karaktär, d.v.s. ett centralt kriterium för 
framgång är huruvida brottsligheten ökar eller minskar.75 

Avvärjande av faror och förebyggande av skador har blivit det ledande 
perspektivet och detta preventionsintresse vinner mark på bekostnad av 
rättssäkerhet och integritet. Det råder en bred enighet om att svaret på frågan 
                                                 
71 Jareborg 1995 s. 36. 
72 Sahlin 2000, s. 147. 
73 Sahlin 2000, s. 154 f. 
74 SvJT 2007 s. 69, Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den 
moderna straffrätten, [hädanefter Asp 2007]. 
75 Asp 2007, s. 69 f. 
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om straffrättens övergripande syfte är prevention, men det innebär inte att 
preventionstänkandet ska genomsyra hela straffrättssystemet.76 Prevention 
och repression har egna platser i systemet och utgör svar på skilda frågor 
hemmahörande i olika nivåer av straffrättssystemet.77 
 
Allmänprevention är svaret på straffrättens övergripande syfte och rättvis 
repression är svaret på hur verksamheten bör utformas på domsnivå. På 
verkställighetsnivån ska verksamheten genomföras medelst rättvis 
repression, men inom denna ram finns inga hinder mot, och goda skäl för, 
att beakta individualpreventiva intressen.78 
 
Prevention uppställs alltså som syfte med verksamheten men 
utgångspunkten är att straffrätten ska gripa in när brott begås och genom 
detta bidra till att hålla ned brottsligheten allmänt. Straffrättens uppgift är 
inte att rädda världen undan brottsligheten, utan att bestraffa personer som 
har begått brott och genom detta bidra till generella allmänpreventiva 
effekter.79 
 
Den här övergången mot preventionism har inneburit: 
 

• att straffrätten i allt större utsträckning ses som ett effektivt medel att 
förhindra att faror och skador över huvud taget uppstår, 

• att brottsbekämpningen i allt högre grad är preaktiv, snarare än 
reaktiv, och 

• att straffrätten och brottsbekämpningen i allt större utsträckning 
bedöms efter sin förmåga att förhindra skadliga gärningar, att möta 
nya risker etc.80 

Asp finner det viktigt att understryka att med preventionismen i detta fall 
menas prevention genom straffhot eller prevention genom användning av 
straffprocessuella medel i vid bemärkelse. Mot andra typer av 
brottsprevention, som den situationella brottspreventionen,81 finns ingenting 
att invända utifrån de här diskuterade utgångspunkterna.82 
 
En alltför dominerande preventionism kan utgöra en fara för den liberala 
rättsstaten. Den tekniska utvecklingen som har skapat oanade möjligheter 
till övervakning och kontroll av medborgarna och de svenska medborgarnas 

                                                 
76 Se Jareborgs indelning av straffrättssystemet i avsnitt 2.3 
77 Asp 2007, s. 70 ff. 
78 Asp 2007, s. 72. 
79 Asp 2007, s. 73. 
80 Asp 2007, s. 73. 
81 Se avsnitt 3.3. 
82 Asp 2007, s. 73 f. 
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stora förtroende för myndigheter, 83  vilket gör oss mer mottagliga för 
långtgående befogenheter från statens sida, utgör två exempel på detta.84 
 
Med en renodlat preventionistiskt inriktad straffrätt, där prevention inte bara 
är yttersta mål utan även genomsyrar hela verksamheten, styrs uppfattningar 
om vad som är ett rimligt straff och en rimlig kriminalisering av empiriskt 
grundade prognoser och effektivitetshänsyn, i stället för av normativa 
överväganden. Därmed får måttlösheten in en fot i straffrätten.85 
Straffrättens ineffektivitet gör en preventionistisk straffrätt särskilt farlig. De 
straffrättsliga åtgärderna kommer i regel inte att minska brottsligheten 
nämnvärt vilket, utifrån den preventionistiska utgångspunkten, innebär att 
det ofta kommer att finnas skäl att skärpa reaktionsgraden.86 
 
Den preventionistiskt inriktade straffrätten är uttalat problemlösande, vilket 
skapar ett tryck på att lagstiftaren ska agera för att lösa befintliga problem 
Mer konkret skapar detta ett tryck mot: 
 

• ökad repression, 
• undantag från effektivitetsbegränsande straffrättsliga och 

straffprocessuella principer, och 
• ett tryck på kriminaliseringar som är utformade för att vara effektiva 

framför att avspegla verkligt straffvärt handlande.87 

Enligt Asp är preventionismen kanske inte den helt dominerande tendensen 
i den moderna straffrätten, men att den finns där råder det ingen tvekan om. 
När det gäller brottsbekämpning är det viktigt att komma ihåg att det alltid 
är lättare att gå framåt än bakåt, lättare att införa något nytt än att undanröja 
det. Detta problem förstärks om det ligger internationella 
överenskommelser, som inte kan frånträdas hur som helst, bakom denna 
utveckling.88 
 
Det måste finnas realistiska förväntningar på vilken nytta straffrättspolitiska 
beslut kan åstadkomma, och en insikt om att dessa beslut i realiteten kan 
visa sig mycket kostsamma i form av frihetsförluster och lidande.89 

3.5 Avslutning 
Vid insatser som syftar till att minska egendomsbrott är brottsoffer, både 
faktiska och potentiella, ofta föremål och målgrupp för insatserna. Vid en 

                                                 
83 Efter att denna artikel skrevs har bl.a. FRA-lagen, IPRED-lagen och 
Datalagringsdirektivet tillkommit (se mer om detta i kapitel 6). Dessa har dock mötts med 
kraftiga protester från många medborgares sida. Kanske går det att skönja en förändring i 
attityd? 
84 Asp 2007, s. 76. 
85 Asp 2007, s. 77. 
86 Asp 2007, s. 78. 
87 Asp 2007, s. 80. 
88 Asp 2007, s. 81. 
89 Asp 2007, s. 81 f. 
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jämförelse med fildelning kan argumentet föras att upphovsrättshavare 
borde lägga mer fokus på att utveckla och stödja nya distributionssätt, i 
stället för att med näbbar och klor försöka bevara de gamla, på många sätt 
föråldrade, metoderna att sälja underhållning som musik, film etc. Några 
som tycks ha förstått detta är Virgin Media, som i ett uttalande till BBC 
alldeles nyligen i respons till att High Court i Storbritannien slagit fast att 
Internetleverantörer ska blockera fildelningssajten The Pirate Bay, framför 
att de som en ansvarsfull Internetleverantör naturligtvis kommer att följa 
beslutet, men är av den starka uppfattningen att legala alternativ till olovlig 
nedladdning också är viktiga för att ändra konsumenters beteenden och 
nämner deras avtal med Spotify som ett exempel.90 
 
En av preventionsmodellerna som Sahlin tar upp är effektivisering av 
institutioner, där åtgärder som samordning av myndigheters information, 
registerföring och tekniska och administrativa redskap som underlättar 
polisens utredningsarbete, samt utveckling av nya metoder att samla in och 
bearbeta data ingår. Problem som kan följa av institutionsförändringar som 
preventionsmodell är bl.a. att rättssäkerheten och den personliga integriteten 
löper risken att kränkas av ett ökat informationsutbyte myndigheter emellan 
och utökat användande av olika övervakningstekniker, som t.ex. hemlig 
avlyssning av elektronisk kommunikation och kameraövervakning. Många 
av de åtgärder som införs i och med de lagförslag som diskuteras i kapitel 6 
faller in under denna preventionsmodell och medför farhågor för att 
rättssäkerheten och den personliga integriteten kan komma att kränkas. 
 
En annan preventionsmodell av intresse är den situationella 
kontrollmetoden, där åtgärder och begrepp koncentreras på att öka 
upptäcktsrisken genom förstärkt bevakning. Modellen grundas bl.a. på 
tanken att individen är egennyttig och handlar rationellt för att tillgodose 
sina egna intressen. En svårighet med kontrollmetoden är att om inte 
åtgärderna förses med klara etiska gränser för vad som är acceptabla ingrepp 
mot individer till förmån för myndighetens eller allmänhetens skull blir 
åtgärderna lätt problematiska. Att statliga representanter riskerar att blanda 
ihop ”samhällets” intressen med t.ex. näringslivets är ett annat problem. Här 
går att återknyta till den omfattande lobbyverksamheten från 
upphovsrättshavare. Visst finns det ett samhälleligt intresse i upphovsrätt, 
men frågan är om inte detta intresse många gånger blandas samman med 
upphovsrättsindustrins ekonomiska intressen? 
 
Den straffrättsliga preventionismen som Asp ser tendenser till, med dess 
uttalat problemlösande funktion, skapar ett tryck mot en ökad repression och 
undantag från effektivitetsbegränsande straffrättsliga och straffprocessuella 
principer. Detta kan man i mitt tycke se i de senaste lagförslagen, många 
med rötter i EU-lagstiftning, som redogörs för mer utförligt nedan i kapitel 
6. Det tycks helt klart finnas tendenser till att man har effektiviteten som 
ledstjärna och ogärna begränsar den. Problemen blir också större om det 

                                                 
90 http://www.bbc.com/news/technology-17894176, 30 april 2012. Hämtad 2012-05-18. 
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finns bakomliggande internationella överenskommelser, som EU-
lagstiftning, som inte kan frånträdas lättvindigt. 
 
Sahlin hävdar att det i Sverige pågår en värdeförskjutning mot en ökad 
tonvikt på samhällelig ordning och kontroll på bekostnad av individens 
frihet och integritet. En effektiv brottsprevention medför höga kostnader, 
och inte bara pengamässigt, utan också i personlig frihet. Merparten av det 
som skulle behöva göras för att påtagligt minska kriminalitetsnivån är 
politiskt otänkbart, menar Jareborg i en artikel som publicerades 1995. Är 
det som var politiskt otänkbart då, tänkbart i dag 2012? Denna fråga 
diskuteras i den avslutande sammanfattningen i kapitel 7. 
 
Här finns det skäl att återigen koppla till SCB:s statistik från 2011 som visar 
att en fjärdedel av Sveriges befolkning fildelar, och en betydligt större del i 
åldersgruppen 16–24 år.91 Med en så hög andel av befolkningen som fildelar 
är det svårt att tala om en effektiv prevention, oavsett om man talar om en 
av de nämnda modellerna eller den straffrättsliga preventionismen. 

                                                 
91 SCB 2011, s. 28 f. 
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4 Skyddsintresse 

4.1 Inledning 
Endast särskilt skyddsvärda intressen ska skyddas medelst kriminalisering. I 
det här kapitlet redogörs inledningsvis rent allmänt för skyddsintressen, men 
framför allt upphovsrättens skyddsintresse och vilka moraliska och/eller 
samhällsekonomiska argument som kan utgöra syften att konstruera ett 
skyddsintresse inom upphovsrätten. 

4.2 Allmänt om intressen 
Som diskuterats ovan är kriminalisering en formell social kontroll med 
avsikt att påverka medborgarnas beteenden. Det måste dock finnas en 
anledning till använda kriminalisering som metod och påtagliga skäl för att 
över huvud taget ha en kontroll. Så är fallet endast om det finns ett värde 
eller intresse som är skyddsvärt. Regeringsformens 2 kap. kan uppfattas som 
en katalog över centrala legitima värden såsom liv, frihet, hälsa, egendom 
och rörelsefrihet. Vid sidan om dessa privata intressen finns det också 
gruppintressen och offentliga intressen att ta hänsyn till. De värden och 
intressen som skyddas av strafflagstiftningen brukar benämnas 
straffbestämmelsernas skyddsintressen eller skyddsobjekt, vilka anses vara i 
behov av rättsligt skydd genom strafflagstiftning.92  
 
Vid gruppering av brottstyper har tankar kring olika skyddsintressen en 
systematisk betydelse. Brottsbalksbrotten93 har t.ex. en grundläggande 
indelning i brott mot enskild (mot person och förmögenhetsbrott), brott mot 
allmänheten och brott mot staten. Även vid lagtolkning och rättstillämpning 
har tankar kring skyddsintresse en viss betydelse. Det är inte givet att ett 
skyddsvärt intresse bör skyddas genom kriminalisering, utan som 
huvudprincip bör kriminalisering avse särskilt skyddsvärda intressen.94 
 
En utgångspunkt är att viss kriminalitet ytterst ska kunna härledas från ett 
behov av skydd för individen, som alltså i någon bemärkelse kommer att 
beröras negativt av ett angrepp på intresset. Innehavaren av detta intresse är 
den som påverkas negativt när intresset påverkas negativt. Somliga intressen 
ges ett straffrättsligt skydd mot vissa angrepp mot dem. Andra intressen har 
endast civilrättslig reglering till skydd.95 
 
Förmögenhetsbrotten har en enskild intresseinnehavare och denna kan vara 
såväl en fysisk som en juridisk person, inkluderad staten. Det centrala syftet 

                                                 
92 Jareborg 2001, s. 51. 
93 Brottsbalk (1962:700) 
94 Jareborg 2001, s. 51 f. 
95 Lernestedt 2003, s. 159 f. 
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vid denna typ av brott är att skydda vad personen innehar, eller har rätt till, 
mot värdeminskning, frånhändande och liknande.96 

4.3 Vad är skyddsintresset vid 
upphovsrätt? 

4.3.1 Allmänt om skyddet och dess uppkomst 
Immateriella rättigheters status och legitimitet har ofta debatterats och 
frågan ställts varför vi ska skydda immateriella rättigheter över huvud taget. 
En viktig anledning till att den har ställts är skillnaden mot mark och fysiska 
objekt som innehas med äganderätt, där framförda argument för detta som 
brist på eller begränsad tillgång till den typ av resurser och tillgångar, samt 
svårigheterna att dela den inte är tillämpliga på de immateriella 
rättigheterna, som inte är knappa och som kan reproduceras utan någon 
direkt skada för den ursprungliga innehavaren.97 
 
Skyddet för upphovsrätten uppkommer i samband med verkets skapande 
och är formlöst. Den är ett efterbildningsskydd, men inte en prioritetsrätt i 
det att den inte skyddar mot senare uppkomna självständiga prestationer 
som råkat bli liknande eller identiska.98 
 
Upphovsrätten delas in i den egentliga upphovsrätten och närstående 
rättigheter.99 Den egentliga upphovsrätten återfinns i 1 § 
upphovsrättslagen100 där det anges att den som har skapat ett litterärt eller 
konstnärligt verk skyddas. I paragrafen finns också en exempellista på vad 
ett litterärt eller konstnärligt verk kan vara; den är dock inte uttömmande 
eftersom det upphovsrättsliga skyddet kan åtnjutas oavsett verkets 
uttrycksform.101 
 
Själva bakomliggande idén till ett verk skyddas inte av upphovsrätten. 
Detsamma gäller de fakta eller sakuppgifter som ett verk innehåller; dessa är 
fria att utnyttja. Med andra ord har innehållet i ett litterärt verk ingen större 
betydelse, utan det viktiga är hur det beskrivs. Upphovsmannens syfte eller 
ändamål med sitt verk har heller ingen relevans.102 Enligt 53 § 
upphovsrättslagen riskerar den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

                                                 
96 Lernestedt 2003, s. 175. 
97 Bently, L. & Sherman, B., Intellectual Property Law, Third Edition, Oxford University 
Press Inc., New York 2009. Print: Ashford Colour Press Ltd., Gosport, Hants, Great 
Britain, s. 3 f. [hädanefter Bently & Sherman 2009]. 
98 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, upplaga 10:1, Norstedts Juridik AB 2011, 
Tryck: Elanders, Vällingby 2011, s. 72 [hädanefter Levin 2011]. 
99 Någon genomgång av närstående rättigheter är inte relevant för framställningen då fokus 
ligger på den egentliga upphovsrätten. 
100 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
101 Levin 2011, s. 73 f. 
102 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Tolfte omarbetade upplagan, 
Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm 2011. Tryck: Elanders 
Sverige AB, Vällingby 2011, s. 57 [hädanefter Bernitz 2011]. 
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vidtar åtgärder som innebär intrång i den till verket knutna upphovsrätten 
böter eller fängelse i högst två år. 
 
Historiskt sett handlar upphovsrätten om skydd för konstnärliga och litterära 
verk, och även om det skyddet som princip fortfarande är centralt inom 
lagstiftning förhåller det sig annorlunda i praktiken. I och med dominansen 
av kommunikations- och nöjesindustrin har upphovsrätten fått en betydande 
ekonomisk dimension, vilket också gör den till en mycket betydelsefull del 
av rättssystemet.103  
 
Det finns stora ekonomiska intressen i upphovsrätten och beräkningar visar 
att den moderna upphovsrätten kontrollerar betydande delar av näringslivet 
och bör inordnas på samma nivå som de stora industrigrenarna i samhället. 
Det upphovsrättsliga området har utvecklats till att i dag omfatta stora delar 
av den digitaliserade datavärlden.104 
 
Lagharmoniseringsarbetet inom EU har verkat pådrivande inom de skärpta 
sanktionerna mot immaterialrättsintrång. Det har generellt sett varit lättare 
att låta de skyddsvänligaste nationella rättsordningarna i EU fungera som 
norm än att tvinga fram en inskränkning av rättsskyddet i vissa 
medlemsländer. I dagsläget kan man dock också spåra en tydlig 
motreaktion, särkilt rörande upphovsrätten.105 

4.3.2 Ensamrätten 
Enligt 2 § upphovsrättslagen ges upphovsmannen en ”uteslutande rätt”, en 
ensamrätt gällande förfoganden över verket, de s.k. ekonomiska 
befogenheterna. Ensamrättigheterna har en positiv och en negativ sida. Den 
positiva sidan är att rättighetshavaren får bestämma hur han eller hon vill 
förfoga över rättigheten, medan den negativa sidan innefattar ett förbud mot 
att utomstående utnyttjar rättigheterna utan samtycke från 
rättighetshavaren.106 En grundläggande princip i den moderna upphovsrätten 
är att ensamrättigheter tillkommer en bestämd fysisk person, 
upphovsmannen, som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk.107  
 
I förarbetena till upphovsrättslagen anges att den principiella 
utgångspunkten är att upphovsmannen bör förbehållas rätt att ekonomiskt 
tillgodogöra sig alla sådana utnyttjanden av verket som har praktisk 
betydelse; inskränkningar i denna rätt ska dock kunna göras med hänsyn till 
religiösa, kulturella och andra samhälleliga behov. Vid angivande av rättens 
föremål ansågs det vara passande att finna en mer generell formulering. Man 
ansåg därför att upphovsrätten bör bestämmas såsom innefattande en 
uteslutande rätt att förfoga över verket i två huvudhänseenden: genom att 

                                                 
103 Levin 2011, s. 67. 
104 Levin 2011, s. 29 f. 
105 Bernitz 2011, s. 391. 
106 Bernitz 2011, s. 389. 
107 Levin 2011, s. 115. 



 30 

framställa exemplar av verket och genom att göra det tillgängligt för 
allmänheten.108 
Ensamrätten är av förmögenhetsrättslig karaktär och betraktas som en 
särskild kategori av lös egendom och utgör en typ av sakrätter. Trots den 
relativt omfattande ensamrätten betraktas immaterialrätterna inte som en 
äganderätt i den nordiska rättsvetenskapen, utan i stället räknas de 
rättssystematiskt till kategorin begränsade sakrätter. Detta sammanhänger 
med deras genom lagstiftning fixerade och begränsade räckvidd och de 
inskränkningar i rättsskyddets omfattning som följer av lagstiftningen och 
som typiskt sett går längre än vid äganderätten.109 Annorlunda förhåller det 
sig vanligtvis internationellt då man oftast använder en 
äganderättsterminologi också inom immaterialrätten, jfr termen ”intellectual 
property” och motsvarande.110 
 
Ensamrätten ger rättighetshavaren ett investeringsskydd, som spelar en 
tydlig roll när de ekonomiska satsningar som krävs för att sätta ett 
upphovsrättsligt skyddat verk på marknaden ska göras. Ensamrätten har en 
stor betydelse för incitamenten att investera i sådant som har sin grund i 
intellektuella prestationer och fungerar därmed tillväxtfrämjande. 
Investeringsskyddet skyddar uppbyggnaden eller vidareutvecklingen av 
ekonomisk verksamhet baserad på denna ensamrätt. En annan viktig 
funktion hos ensamrätterna är att de materialiserar ekonomiska värden, som 
kan utgöra viktiga tillgångar vid kreditgivning till företag och vid 
företagsöverlåtelser. Företags portföljer av immateriella rättigheter 
representerar många gånger stora förmögenhetsvärden. Immaterialrätten 
fyller alltså en tillväxt- och tillgångsskapande funktion.111 
 
Utvecklingen har gått mot ett successivt stärkande av det immaterialrättsliga 
skyddet, vilket också har lett till allt fler motkrafter som ifrågasätter 
skyddet. Av stor aktualitet just nu är de krafter som strävar efter en fri 
tillgång till verk över Internet; detta dock utan att på ett adekvat sätt kunna 
klargöra hur upphovsmännen ska kunna få en rimlig ekonomisk 
ersättning.112 

4.3.3 Ensamrättens föremål 
Med utgångspunkt i ensamrättskonstruktionen fastslår lagstiftaren att en viss 
angiven person får en bestämd ensamrätt till att framställa och sälja ett visst 
föremål (t.ex. ett visst litterärt verk). Men vad är egentligen ensamrättens 
föremål? Föremålen för immaterialrättsligt skydd, själva skyddsobjektet, är 
annorlunda än rätten till en fast egendom som kan betraktas, beröras o.s.v., 

                                                 
108 Prop. 1960:17, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m.m., s. 60. 
109 Bernitz 2011, s. 389. 
110 Bernitz 2011, s. 390. 
111 Bernitz 2011, s. 8 f. 
112 Bernitz 2011, s. 10. 
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därför att de avser icke-fysiska företeelser som inte omedelbart kan 
vidröras.113 
 
Den här skillnaden mellan immaterialrätt och annan förmögenhetsrätt är 
intressant att konstatera, men diskussionen om objekt och innehåll 
sammanfogas ofta när en beskrivning av rätten som helhet ska göras, 
exempelvis som i fallet med fordringsrätter. Med anledning av detta är det 
inte särskilt givande att som utgångspunkt ha att varje rätt nödvändigtvis ska 
ha ett ”föremål”. Det finns dock ett par utarbetade teorier till hjälp för att 
belysa immaterialrättens särart, där man kan skilja mellan en subjektiv och 
en objektiv strömning beträffande immaterialrättens föremål.114 
 
Den subjektiva idéläran utgår från uppfinnarens eller konstnärens 
personliga idéer och tankar som det verkliga objektet för immaterialrätten. 
En önskan finns att belöna och uppmuntra till skapande insatser genom att 
medge bestämda ensamrätter. Det som belönas blir enligt denna teori den 
personliga intellektuella insatsen som därmed framstår som rättens egentliga 
föremål. Kritik mot denna lära är framför allt att idéer och tankar som endast 
existerar i någons medvetande inte kan göras till föremål för någon legal 
ensamrätt.115 
 
Den objektiva idéläran undgår denna kritik genom att i stället utgå från att 
verket i dess abstrakta form uppfattas genom yttre manifestationer. Detta 
exemplifieras av att när man upplever ett litterärt verk, som en roman, kan 
detta göras genom att man köper ett exemplar av romanen och läser den; 
oaktat vilket exemplar av romanen som väljs i bokhandeln kommer det att 
röra sig om samma verk, också genom att i stället se en filmatisering av 
boken kommer man att uppleva verket. Föremålet för författarens 
upphovsrätt blir härigenom inte de enskilda exemplaren av boken eller 
innehållet i filmvisningen, utan i stället något som är gemensamt för alla 
manifestationer. Själva föremålet för rätten blir då den abstrakta 
klassificeringen av samtliga manifestationer som har sin grund i en 
gemensam underliggande kärna.116 Det avgörande för om författarens 
upphovsrätt också sträcker sig till filmatiseringen av romanen är om dessa 
väldigt skilda företeelser uppfattas som en och samma: att de olika 
manifestationerna ger uttryck för samma verk.117 

4.3.4 Den ideella rätten 
En annan fundamental del av upphovsmannens rättigheter är de ideella 
rättigheterna, som återfinns i 3 § upphovsrättslagen. Dessa är rätten att bli 
angiven som upphovsman i samband med sitt verk (droit de paternité eller 
paternity right) och rätten till respekt för verket (droit de respet). Den 
svenska upphovsrättslagen har inte sin grund i något naturrättsligt 

                                                 
113 Levin 2011, s. 38. 
114 Levin 2011, s. 38 f. 
115 Levin 2011, s. 39. 
116 Levin 2011, s. 39 f. 
117 Levin 2011, s. 40 f. 
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betraktelsesätt, men de ideella rättigheterna har en relativt stark ställning 
och har sitt ursprung i fransk rättsuppfattning. Enligt denna upphovsrättsliga 
filosofi är upphovsrätten delvis att anse som en mänsklig rättighet i den 
meningen att upphovsmannens rätt till sitt skapade verk har samband med 
den relation som finns mellan upphovsmannen och dennes verk.118 
Huvudregeln i första stycket är att upphovsmannens namn ska anges när 
någon av de ekonomiska rättigheterna tas i anspråk, d.v.s. att exemplar av 
verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Skyldigheten att 
ange upphovsmannens namn gäller inte enbart vid lovliga utnyttjanden av 
verket, utan även vid olovliga sådana.119  
 
I 3 § 2 stycket finns regler om rätten till respekt för verket som beskriver 
vissa typer av handlingar som inte får göras i fråga om det skyddade verket 
om dessa handlingar skulle innebära en kränkning av upphovsmannens 
litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. De två handlingar som 
enligt lydelsen inte får företas är ändringar i verket och att verket görs 
tillgängligt för allmänheten i en sådan form eller ett sådant sammanhang 
som är kränkande enligt ovannämnda angivelse.120  
 
Enligt paragrafens tredje stycke kan den ideella rätten endast efterges med 
bindande verkan såvitt angår en till art och omfattning begränsad 
användning av verket. Detta medför att upphovsmannen inte är bunden om 
denne generellt har avstått från sin ideella rätt. Motiveringen till detta är att 
ett sådant avstående skulle få verkan långt in i framtiden och gälla alla 
former av utnyttjande av verket. I en sådan situation skulle det vara omöjligt 
för upphovsmannen att vid en överlåtelse av rätten till verket vara medveten 
om vad det skulle kunna få för konsekvenser för hans ideella intressen.121 

4.3.5 Varför ska upphovsrätten skyddas? 
Upphovsrätten har utöver att vara besvärlig och/eller dyr, också potential att 
begränsa allmänhetens möjligheter till kommunikation, producera nya verk 
och utveckla idéer. På grund av den här potentialen att begränsa individers 
möjligheter till interaktion med kulturella verk och interaktion med varandra 
är det av vikt att upphovsrättens legitimitet kontinuerligt omprövas. Det är 
viktigt att komma ihåg att inte alla är av uppfattning att upphovsrätt är något 
gott; tvärtom finns det många som anser att upphovsrätten orättfärdigt 
undertrycker våra möjligheter att utnyttja Internet på ett maximalt sätt. Som 
respons till dessa kritiker används ofta olika typer av argument till stöd för 
ett erkännande och en utvidgning av upphovsrätt.122  
 
Ett urval av dessa är: 

                                                 
118 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar (1 maj 2011, Zeteo), 
kommentaren till 3 § [hädanefter Ohlsson 2011]. 
119 Olsson 2011. 
120 Olsson 2011. 
121 Olsson 2011. 
122 Bently & Sherman 2009, s. 35 ff. 
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1. Upphovsrätten är en naturlig rätt.  Förespråkare av detta argument anser 
inte att upphovsrätten ska skyddas på grund av att allmänheten kan tänkas 
gynnas av upphovsrätten, utan för att det är rätt att skydda en äganderätt123 
även av immateriella tillgångar eftersom dessa produkter härrör från en 
individs medvetande. 

2. Upphovsrätten är en belöning. Upphovsrätten fungerar som ett legalt 
uttryck av tacksamhet till upphovsmannen för att denne har skapat ett verk 
och tillgängliggjort det för allmänheten. En jämförelse kan göras mellan 
upphovsrätten och återbetalande av en skuld. 

3. Incitamentbaserade teorier. Dessa teorier är i motsats till dem ovan 
baserade på vad som är gott för samhället eller allmänheten i stort, i stället 
för vad som är rätt för upphovsmannen. Den grundläggande tanken är att 
skapandet av kulturella verk är viktigt och värdefullt för samhället. 
Upphovsrätten är ett nödvändigt incitament för att hålla detta skapande på 
en optimal nivå eftersom att även om verk är kostsamma att producera, är 
de väldigt billiga att kopiera.124 

Den sista typen av argument är framför allt de som används i dag eftersom 
det finns ett större krav på att även allmänna samhällsintressen beaktas. 
Samhällets intresse av litteratur och konst är ett ideellt intresse och kan 
följaktligen inte mätas i pengar.125 Det finns också en växelverkan mellan 
upphovsmannen och det samhälle där verken kommer till och utnyttjas. 
Varje konstnär är beroende av, och bygger vidare på, kulturarvet och själva 
utnyttjandet av verket förutsätter samhällets medverkan eftersom värdet 
uppstår först genom samspelet. Immaterialrätten kan endast utnyttjas på ett 
meningsfullt sätt i samverkan med de övriga medborgarna i samhället. 
Typexempel på detta är att en bok som ingen läser blir ointressant också i 
rättsligt avseende.126 
 
En del av kritiken handlar egentligen om maktförhållanden i samhället mer 
än immaterialrätten som sådan. En förklaring till detta är delvis 
ensamrätternas stora ekonomiska värden och deras betydelse för innovation 
och utveckling. I övergången från industrisamhället till 
informationssamhället har företags värde alltmer övergått från 
anläggningstillgångar till immateriella tillgångar; detta har naturligtvis 
inneburit att fokus har flyttat till immaterialrätten de senaste decennierna, 
vilket också har lett till en stark lobbyverksamhet både från de som vill öka 
och de som vill minska skyddet. Den snabba teknikutvecklingen och 
Internets utbredning har inneburit att den immaterialrättsliga diskussionen 
alltmer utmärks av ekonomi och handelspolitik. Det är därför viktigt att 
minnas de överväganden som utgör grunden till dagens system: en tanke om 
att skydd behövs för att skapa incitament till investeringar i kreativitet och 
utveckling, samtidigt som det ska balanseras mot andra intressen som 
informationsfrihet, konsumentintresse och teknikspridning.127 

                                                 
123 I nordisk rättsvetenskap använder man ett annat begrepp, se 4.3.2. 
124 Bently & Sherman 2009, s. 35 ff. 
125 Levin 2011, s. 31. 
126 Levin 2011, s. 35. 
127 Levin 2011, s. 21. 
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4.4 Avslutning 
Som huvudprincip bör kriminalisering avse särskilt skyddsvärda intressen. 
En väsentlig fråga blir då givetvis om upphovsrätten bör skyddas medelst 
kriminalisering. Oavsett vilka teorier man vill använda sig av för att 
motivera ett skydd går det inte att komma ifrån att det finns stora 
ekonomiska intressen förknippade med ensamrättigheterna. Det är därför 
ingenting konstigt med att upphovsrätten åtnjuter ett starkt skydd. Det är 
dock, som framgått, svårare att formulera det skyddsvärda med en 
immateriell rättighet, eftersom t.ex. en nedladdning av ett verk inte innebär 
att upphovsmannen ”förlorar” sitt verk. Argument mot fildelning innefattar 
ofta att fildelare stjäl från upphovsrättshavarna. Frågan är vad som i så fall 
stjäls?128 En olovlig nedladdning innebär att ett verk har reproducerats utan 
någon direkt skada för den ursprungliga innehavaren. Annorlunda är det 
med bilägaren som får sin ögonsten stulen och därmed inte längre har den i 
sin ägo.  Förespråkare för fildelning hävdar dock ofta att det inte rör sig om 
stöld, utan kopiering. Oavsett hur man nu vill uttrycka det är naturligtvis 
den skada som upphovsrättshavaren lider det eventuella bortfallet i 
försäljning och medföljande ekonomiska förlust som en nedladdning kan 
innebära. 
 
Den stora förlusten för samhället uppstår om det konstnärliga skapandet blir 
lidande av att upphovsmän inte kan leva på ensamrättigheterna till sina verk. 
Det är en ytterst rimlig tanke att de som skapar konstnärliga och litterära 
verk också ska kunna få något tillbaka i form av ekonomisk kompensation, 
och framför allt är det en orimlig tanke att de över huvud taget ska skapa 
någonting om de inte kan njuta frukterna av sina verk.  
 
De allra flesta skulle nog skriva under på att upphovsrätten är skyddsvärd; 
däremot råder skiljaktigheter i hur det här skyddet ska se ut och, av stort 
intresse för den fortsatta framställningen: Hur långt bör detta skydd sträcka 
sig?  

                                                 
128 En annan sak är att olovlig fildelning utgör ett upphovsrättsintrång och inte en stöld i 
juridisk mening. 
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5 Grundläggande rättigheter 

5.1 Inledning 
I detta kapitel följer en redogörelse för grundläggande rättigheter som är av 
intresse för framställningen, med särskilt fokus på skyddet för den 
personliga integriteten som det ser ut i svensk och europeisk rätt.129 

5.2 Allmänt om mänskliga rättigheter 
Gällande mänskliga rättigheter är en vanlig uppdelning den mellan första 
generationens rättigheter, de medborgerliga och politiska rättigheterna, och 
andra generationens rättigheter, de sociala, ekonomiska och kulturella. De 
medborgerliga och politiska rättigheterna är de som härstammar ur 
naturrättsfilosofin från det sena 1700-talets Europa. Sociala, ekonomiska 
och kulturella rättigheter kom i samband med uppdykandet av socialistiska 
regeringar på tidigt 1900-tal. Europakonventionen skyddar till övervägande 
del de medborgerliga och politiska rättigheterna.130  
 
En annan uppdelning är den mellan negativa och positiva rättigheter, där 
med negativa åsyftas att staten ska hålla sig undan vissa av individens 
områden och positiva tvärtom, att den åläggs ett krav att aktivt arbeta för att 
förverkliga ett visst skydd för individen. Vissa rättigheter kan vara både 
positiva och negativa, t.ex. rätten till liv som ålägger staten både en positiv 
och negativ handling.131 
 
Något förenklat kan sägas att det råder en överensstämmelse mellan 
begreppsparen medborgerliga och civila rättigheter och negativa rättigheter, 
och motsvarande sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och positiva 
rättigheter.132 Det ursprungliga målet för flertalet konstitutioner har varit 
skyddet för de negativa rättigheterna, medan skyddet för de positiva, d.v.s. 
de sociala, ekonomiska och kulturella, är ett senare påfund.133  
 
 

                                                 
129 Vissa stycken i avsnittet 5.4.1 om skyddet för personlig integritet i europeisk rätt är 
tagna i stort sett utan omarbetning ifrån ett av mina tidigare arbeten Ett förbud mot olovlig 
fotografering – En nödvändig kriminalisering? 
130 Harris, D J, O’Boyle, M & Warbrick, C, Law of The European Convention on Human 
Rights, Second Edition, Oxford University Press Inc., New York 2009. Tryck: Ashford 
Colour Press Ltd., Gosport, Hampshire, s. 3 [hädanefter Harris m.fl. 2009]. 
131 Nergelius, Joakim, Konstitutionellt rättighetsskydd, upplaga 1:1, Fritzes Förlag AB 
1996. Tryck: Gotab, Stockholm 1996, s. 51 f. 
132 Lernestedt 2003, s. 97.  
133 Harris m.fl. 2009, s. 3. 
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De fri- och rättigheter som upptas i Europakonventionens134 
rättighetskatalog är viktiga intressen som ska skyddas genom att staten inte 
inkräktar på dem samt att staten, rörande vissa rättigheter, också är skyldig 
att verka för deras skydd. Europakonventionen erbjuder främst en katalog 
över intressen som ska skyddas, men inga slutsatser kan ur katalogen dras 
rörande vilka intressen som inte får skyddas.135 
 
Lernestedt redogör för ett par intressanta betraktelser rörande förhållandet 
mellan negativa och positiva konstitutionella rättigheter i dag, där det tycks 
som om en utveckling mot ökade möjligheter till balansering av även 
konstitutionella rättigheter kan skönjas. Tidigare inskränktes balanseringen 
av de politiska och medborgerliga rättigheterna, d.v.s. de mestadels 
negativa, till att ställa den aktuella rättigheten mot statens möjligheter till 
inskränkning av denna. Med stärkandet av de positiva rättigheterna öppnas 
också möjligheter till mer komplexa avvägningar. Staten blir därmed inte 
tänkt att hålla sig borta i samma utsträckning och blir inte lika säkert 
potentiellt ond. I förlängning kan detta leda till att konstitutionen blir just 
den typ av balanseringsprocess som den ursprungligen var tänkt att 
begränsa.136 
 
De rättvisekrav som bl.a. proportionalitetsprincipen förkroppsligar står i 
viss opposition till kriminaliseringens effektivitet, d.v.s. dess preventiva 
verkan. Även om det ibland uttrycks att en kriminalisering som är orättvis 
kan bli ineffektiv p.g.a. befolkningens negativa reaktioner, är det delvis en 
empirisk fråga och erfarenheter från somliga utvecklingsländer där vissa 
rättstatliga principer åsidosätts motsäger detta påstående. Att 
effektivitetshänsyn bör ge vika för rättvisesynpunkter kan därför endast 
motiveras rent etiskt.137 

5.3 Immateriella rättigheter 
I regeringsformens fri- och rättighetskapitel finns en särskild bestämmelse, 
2 kap. 16 §, som anger att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till 
sina verk. Alla immateriella ensamrätter omfattas också av skyddet för 
egendom enligt 2 kap. 15 § regeringsformen, artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet till Europakonventionen och artikel 17.2 i EU:s 
rättighetsstadga.138 
 
I artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 finns det ett skydd för äganderätten 
(Protection of Property). Den uttrycks som en svag rättighet i konventionen, 
men den är ändå starkare än den tidigare lydelsen som fanns i 2 kap. 15 § 

                                                 
134 Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
135 Lernestedt 2003, s. 155. 
136 Lernestedt 2003, s. 102. 
137 Jareborg 2001, s. 62. 
138 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Se också Mål C-
275/06, Promusicae, meddelad den 29 januari 2008, där EU-domstolen slår fast att 
upphovsrätten utgör en grundläggande rättighet, skyddad av rättighetsstadgan. 
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regeringsformen vilken endast uttryckte en negativ rättighet, nämligen en 
rätt till kompensation. När Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt 
ändrades också lydelsen i 2 kap. 15 § för att bättre överensstämma med 
rättigheten som den uttrycks i konventionen.139 
 
Artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 anger att var och en, såväl fysisk som juridisk 
person, ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får heller berövas sin 
egendom annat än i det allmännas intresse och under förutsättningar angivna 
i lag och folkrättens allmänna grundsatser.140 Uttrycket egendom 
(possessions) har givits en autonom, från formella bestämmelser i nationell 
rätt självständig, innebörd och denna definition av egendom innefattar alla 
intressen av ekonomiskt värde, inkluderat kontraktuella rättigheter som 
immateriella rättigheter.141 
 
I artikel 17.1 i EU:s rättighetsstadga anges att var och en har rätt att besitta 
lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att 
testamentera bort den och i 17.2 anges att också immateriell egendom ska 
vara skyddad. 

5.4 Den personliga integriteten 

5.4.1  I europeisk rätt 
Det är framför allt Europakonventionens artikel 8 – Rätt till skydd för 
privat- och familjeliv, som aktualiseras vid diskussioner kring skyddet för 
den personliga integriteten. En definition av en rätt till respekt för privatliv 
är svår att göra, eftersom den har många aspekter och det finns mycket som 
kan hänföras till privatlivet. Först genom rättspraxis låter sig en någorlunda 
tydlig avgränsning av begreppet göras.142 
 
Artikel 8 innehåller egentligen fyra separata rättigheter, men som i realiteten 
överlappar varandra i stor utsträckning. Alla dessa fyra rättigheter kan dock 
sägas beröra den personliga integriteten (eller med det engelska, kanske 
något bättre, uttrycket privacy). De flesta människor är av uppfattningen att 
det finns en personlig sfär dit staten vanligtvis inte bör inträda; problem 
uppstår dock så fort man försöker sig på att definiera var gränserna för den 
här sfären eller zonen bör dras.143 
 

                                                 
139 Cameron, Ian, An Introduction to the European Convention on Human Rights, 6th 
edition, Iustus Förlag, Uppsala 2011. Tryck: Edita, Västerås 2011, s. 138 [hädanefter 
Cameron 2011]. 
140 Artikeln innehåller också undantagsbestämmelser om bl.a. expropriation, vilka dock inte 
är av intresse för denna framställning. 
141 Cameron 2011, s. 139. 
142 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, tredje upplagan, Norstedts Juridik, 
Stockholm 2007. Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2007, s. 301 [hädanefter Danelius 
2007]. 
143 Cameron 2011, s. 115. 
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Förutsättningarna för att inskränka rättigheterna i artikel 8 upptas i en 
uttömmande uppräkning av undantagsbestämmelser i artikelns andra stycke. 
Dessa är att inskränkningen för det första måste ha stöd i lag och för det 
andra vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens 
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 
förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral 
eller för andra personers fri- och rättigheter. Begreppet ”lag” har av 
Europadomstolen givits en betydligt mer extensiv innebörd än den man 
finner i svensk rätt; det innefattar lagar, rättspraxis samt förordningar och 
andra föreskrifter.144 
 
Enligt Lernestedt kan slutsatsen dras att Europakonventionen inte erbjuder 
några absoluta eller ens någorlunda fasta gränser gällande urvalet av 
intressen som ”får” skyddas. Eventuella kvarvarande hopp i fråga om 
begränsa en kriminalisering får därför knytas till det sista ledet i 
balanseringsprocessen, i bedömningen huruvida en viss inskränkning av fri- 
eller rättigheten är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.145 
 
I artikel 8 ingår också en rätt att bli lämnad i fred, att vara skyddad mot 
alltför närgången uppmärksamhet. Mot detta kan finnas starka motstående 
intressen, t.ex. att bli fotograferad eller avlyssnad som en del i en 
brottsutredning. I fråga om tvångsmedel som ingriper i privatlivet måste det 
därför finnas en ordning som garanterar en rimlig avvägning mellan dessa 
kolliderande intressen.146 
 
När domstolen ska bedöma om en konventionsstats lag bryter mot 
rättigheterna i artikel 8 kommer den i allmänhet att pröva bestämmelsen i 
följande ordning: För det första prövar domstolen om den aktuella 
bestämmelsen över huvud taget faller in under någon av de i artikel 8 
angivna rättigheterna och om den i så fall inkräktar på denna rättighet; är så 
fallet undersöks om åtgärden kan rättfärdigas med någon av ovannämnda 
undantagsbestämmelser. Har inskränkningen stöd i lag går domstolen vidare 
till det sista steget, nämligen om inskränkningen är nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle.147 
 
Danelius kritiserar den omfattande uppräkningen av legitima ändamål och 
dessas allmänna formuleringar. I de flesta fall är det möjligt att hänföra ett 
ingrepp till någon av de här kategorierna. Det som däremot i många fall 
framstår som osäkert är om kravet på att ingreppet ska vara nödvändigt är 
uppfyllt. Rörande uttrycket ”nödvändigt” (necessary) har Europadomstolen 
uttalat att det inte är synonymt med oundgängligt/oumbärligt (indispensible) 
och att det inbegriper ett ”angeläget samhälleligt behov” (pressing social 
need). Varje konventionsstat har en viss frihet (margin of appreciation) att 
avgöra om en inskränkning är nödvändig. Denna frihet är dock begränsad 

                                                 
144 Cameron 2011, s. 110. 
145 Lernestedt 2003, s. 157. 
146 Danelius 2007, s. 309. 
147 Cameron 2011, s. 109. 
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och Europadomstolen förbehåller sig rätten att övervaka om friheten 
utnyttjas på ett skäligt sätt. 148 
 
Undantag till en rättighet ska tillämpas restriktivt för att undvika att själva 
rättigheten undermineras. Individens intresse av att åtnjuta denna rättighet 
ska vid behov balanseras mot andra individuella rättigheter och samhällets 
intresse av att upprätthålla denna inskränkning.149 
 
Europadomstolens uppgift blir att undersöka om det till domstolen klagade 
ingripande i rättighet mot bakgrund av målet i sin helhet har varit 
proportionellt i förhållande till det legitima mål som eftersträvats, och om de 
åberopade skälen är relevanta och tillräckliga.150 Vad som är proportionellt 
kommer naturligtvis att vara beroende av omständigheterna i målet, men 
rent generellt kan sägas att faktorer som domstolen kommer att ta i 
beaktande är bland annat åtgärdens natur, konventionsstatens möjligheter till 
att vidta andra åtgärder än den som är för handen och om det finns några 
säkerhetsgarantier som kan uppväga inskränkningen i rättigheter den 
aktuella åtgärden innebär.151 
 
Det framgår av bl.a. målet X och Y mot Nederländerna152 att 
Europakonventionens bestämmelser innebär en skyldighet för 
konventionsstaterna att i många fall vidta positiva åtgärder för att skydda 
den enskilde mot ingrepp i rättigheterna, också i förhållande till andra 
enskilda. Artikel 8 gäller ett förbud mot ingrepp i den skyddade rättigheten, 
men också en plikt till positivt handlande för att skydda den enskildes 
privata sfär. En positiv åtgärd kan utgöras av lagstiftning eller skydd mot 
övergrepp i särskilda situationer. Med andra ord kan staten bryta mot artikel 
8 genom att tolerera en föreliggande situation eller genom att inte skapa ett 
tillräckligt rättsligt skydd.153 Även utanför området för statligt tvång kan 
enskilda ha ett anspråk mot att skyddas mot att andra enskilda får tillträde 
till en privat sfär. Ett krav på proportionalitet är ofta avgörande för den 
avvägning som ska göras enligt konventionen.154 
 
I fallet S. och Marper mot det förenade konungariket155 var frågan om en 
lagstiftning som innebar att fingeravtryck, cellprover och DNA-profiler för 
icke dömda personer lagrades på obestämd tid för att användas i automatisk 
datahantering i identifieringssyfte i brottsutredande och brottsförebyggande 
verksamhet var förenlig med respekten för privatlivet enligt artikel 8. 
Omständigheterna var att myndigheterna i Storbritannien hade tagit 
fingeravtryck, cellprov och DNA-profiler från de klagande och bevarat dem 
efter det att brottmål mot dem avslutats genom frikännande respektive 
avskrivande av mål. Domstolen accepterade att sparandet av fingeravtryck 
                                                 
148 Danelius 2007, s. 305. 
149 Cameron 2011, s. 112. 
150 Cameron 2011, s. 112. 
151 Cameron 2011, s. 112 f. 
152 X och Y mot Nederländerna, Dom 1985-03-26. 
153 Danelius 2007, s. 302. 
154 Danelius 2007, s. 309. 
155 S. och Marper mot Förenade Konungariket, Dom 2008-12-04. 
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och DNA-uppgifter hade ett legitimt syfte i att upptäcka och förhindra brott. 
Lagring och användande av känsliga personuppgifter utan den berörda 
individens samtycke måste dock underkastas en noggrann granskning. 
Domstolen konstaterade att skyddet för privatlivet i artikel 8 på ett 
oacceptabelt sätt skulle försvagas om moderna vetenskapliga tekniker i det 
straffrättsliga systemet tilläts att användas till varje pris och utan en 
noggrann avvägning mellan dessas potentiella fördelar mot viktiga 
privatlivsintressen. Kraftfull kritik riktades mot den aktuella lagringsrättens 
omfattande och urskillningslösa karaktär och särskilt över det faktum att 
uppgifterna fick lagras oberoende av brottets art och svårighetsgrad, över att 
lagringen inte var tidsbestämd och att möjligheterna för en frikänd person 
att få uppgifterna borttagna från den rikstäckande databasen eller att få det 
insamlade materialet förstört var begränsade. Vid en samlad bedömning 
fann domstolen att den aktuella lagstiftningen såsom den tillämpats i det 
aktuella fallet inte upprätthöll en rimlig jämvikt mellan de motstående 
allmänna och enskilda intressena. Den i målet aktuella lagringen innebar 
mot bakgrund av detta ett oproportionerligt intrång i de klagandes rätt till 
respekt för sina privatliv, och kunde inte anses nödvändig i ett demokratiskt 
samhälle. 
 
Ett skydd för personlig integritet återfinns också i EU:s rättighetsstadga, 
artikel 7 – Respekt för privatlivet och familjelivet, som anger att var och en 
har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina 
kommunikationer. Även om rättighetsstadgan antogs redan i anslutning till 
tillkomsten av Nicefördraget år 2000 blev den juridiskt bindande först i och 
med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.156 
 
EU-domstolen konstaterade i mål C-400/10157 att eftersom artikel 7 i 
stadgan har samma ordalydelse som artikel 8 i Europakonventionen (med 
undantag för att begreppet ”sina kommunikationer” används i stället för 
konventionens ”sin korrespondens”) garanterar den samma rättigheter som 
artikel 8. Rättighetsstadgans artikel 7 ska således ges samma mening och 
räckvidd som Europadomstolen i sin praxis har givit konventionens artikel 
8.158  
Rättighetsstadgan blir endast tillämplig när en rättsfråga har en EU-aspekt 
(artikel 51.1). Stadgan får enligt artikel 53 inte tolkas så att den inskränker 
skyddsnivån enligt Europakonventionen, internationell rätt eller 
gemensamma konstitutionella traditioner. Däremot får stadgan uttryckligen 
enligt artikel 52.3 tillförsäkra en högre skyddsnivå än Europakonventionen 
och sammantaget innebär stadgan på olika områden en framflyttning av 
människorättsskyddet.159 

                                                 
156 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, fjärde upplagan, 
Marknadsrättsförlaget AB, Anders Kjellgren och Norstedts Juridik AB 2010. Tryck: 
Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2010, s. 15 f. [hädanefter Bernitz & Kjellgren 2010]. 
157 Mål C-400/10, PPU, meddelad den 5 oktober 2010. 
158 Se punkt 53 i domen. 
159 Bernitz & Kjellgren 2010, s. 129. 
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5.4.2 I svensk rätt 
I svensk rätt skyddas den enskildes privatliv i vissa hänseenden genom 
bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter som återfinns i 
regeringsformens 2 kap. Där finns bl.a. regler till skydd mot 
kroppsvisitation, husrannsakan och brevkontroll i 2 kap. 6 §. I och med SFS 
2010:1408 infördes ytterligare ett stycke i 2 kap. 6 § i syfte att förstärka 
skyddet i grundlagen mot integritetskränkningar.160 Bestämmelsen 
innefattar att enskilda gentemot det allmänna är skyddade mot betydande 
intrång i den personliga integriteten, förutsatt att detta intrång sker utan 
samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes 
personliga förhållanden. Värt att notera är alltså att denna bestämmelse inte 
skyddar åtgärder som en enskild företar gentemot en annan enskild.161 
 
I förarbetena diskuterade regeringen svårigheterna i att finna en entydig och 
allmänt accepterad definition av begreppet personlig integritet. Möjligen 
kan uttryckas att kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i 
den fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där intrång bör 
kunna avvisas; regeringen ansåg det dock inte nödvändigt att formulera en 
allmängiltig definition av personlig integritet för att kunna bedöma vilka 
intressen som har ett sådant skyddsvärde att de bör omfattas av ett särskilt 
starkt skydd mot omotiverade ingrepp.162 
 
Regeringen uttryckte att respekten för individens självbestämmande är 
grundläggande i en demokrati och genom att på grundlagsnivå stärka 
skyddet för den personliga integriteten kommer vikten av respekt för 
individens rätt till att själv förfoga över och ta ställning till det allmännas 
tillgång till sådan information som rör hans eller hennes privata 
förhållanden att betonas på ett tydligare sätt. Sveriges trovärdighet som 
fördragsslutande part till Europakonventionen kan antas öka om skyddet för 
den personliga integriteten ges en tydligare förankring i grundlag.163 
 
Skyddet för den personliga integriteten får enligt 2 kap. 20 § 
regeringsformen inskränkas enligt de förutsättningar som anges i 21 §. 
Enligt denna får endast begränsningar göras för att tillgodose ändamål som 
är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och de får aldrig gå utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem och 
inte heller sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen; inte heller får begränsningar grundas enbart på politisk, 
religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 

                                                 
160 Efter förslag i prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 171. 
161 Jermsten, Henrik, En kommentar till regeringsformen 2 kap. 6 §, Karnov. 
162 Prop. 2009/10:80, s. 175. 
163 Prop. 2009/10:80, s. 176. 
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5.5 Avslutning 
Den största delen av diskussion rörande skydd för personlig integritet utgår 
från Europakonventionens artikel 8. Som Danelius framför är det inte svårt 
att i artikeln hitta godtagbara legitima ändamål för att göra ingrepp i 
skyddet. Det intressanta blir således om det aktuella ingreppet är nödvändigt 
i ett demokratiskt samhälle? 
 
Ett av de områden som hänsyn ska tas till vid bedömningen av om 
inskränkandet i rättigheten är nödvändigt, är andra personers fri- och 
rättigheter. Som framgått ovan är en av dessa av konventionen skyddade 
rättigheter äganderätten enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll 1. Uttrycket 
egendom (possessions) har en autonom innebörd och denna definition av 
egendom innefattar alla intressen av ekonomiskt värde, inkluderat 
kontraktuella rättigheter som immateriella rättigheter. Detta innebär att 
inskränkningar i den personliga integriteten får göras med hänsyn till 
upphovsrättshavares rättigheter, förutsatt att inskränkningen är godtagbar i 
ett demokratiskt samhälle.  
 
Det går naturligtvis att diskutera vilken tyngd dessa båda rättigheter ska 
tillskrivas vid proportionalitetsbedömningen. Upphovsrätten innehåller, som 
framförts i kapitel 4, betydande ekonomiska intressen. Ett effektivt skydd 
för denna rättighet anses också vara nödvändigt för att stimulera nytt 
kreativt skapande, till gagn för hela samhället. Detta ska alltså ställas mot 
individens rättighet till sin personliga integritet, att få bli lämnad i fred helt 
enkelt (privacy). Denna rättighet ska inte underskattas, och det är i min 
mening oroande att så många lagändringar innebär ökade befogenheter för 
upphovsrättshavare, och ett stärkt skydd för deras rättigheter, på bekostnad 
av individens rätt till personlig integritet. Ett urval av dessa lagändringar 
kommer att redogöras för i kapitel 6 och det kommer finnas anledning att 
återkomma till denna diskussion. 
 
Andra områden som hänsyn får tas till vid en inskränkning enligt artikel 8 är 
den allmänna säkerheten och till förebyggande av oordning eller brott. 
Rörande det sistnämnda gjorde Europadomstolen i S. och Marper 
bedömningen att sparandet av fingeravtryck och DNA-uppgifter utgjorde ett 
legitimt syfte till att upptäcka och förhindra brott. Dock måste lagring och 
användande av känsliga personuppgifter utan den berörda individens 
samtycke underkastas en noggrann granskning. Skyddet för privatlivet 
försvagas på ett oförsvarligt sätt om användandet av moderna vetenskapliga 
tekniker i det straffrättsliga systemet tillåts utan en noggrann avvägning 
mellan de potentiella fördelar som de medför mot viktiga 
privatlivsintressen. Domstolens uttalanden i målet är intressanta att hålla i 
minnet till en senare diskussion rörande ett omdebatterat EU-direktiv, och 
de eventuella följder för den personliga integriteten som kan följa av 
bestämmelserna. 
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6 Det övervakade samhället 

6.1 Inledning 
Detta kapitel innehåller en genomgång av lagförslagen bakom en del 
omdebatterade lagändringar med den gemensamma nämnaren att de alla fått 
utstå kritik mot alltför långtgående ingrepp i den personliga integriteten. En 
alldeles nyligen meddelad dom från EU-domstolen som aktualiserar frågor 
kring proportionalitet och integritet kommer också kort att refereras. Som 
kapitlets titel antyder går det, i min och många andras mening, att se en 
oroande utveckling när dessa tre lagändringar utsätts för en samlad 
bedömning. 

6.2 IPRED 

6.2.1 Bakgrund 
Den 29 april 2004 antogs direktiv 2004/48/EG164 (IPRED-direktivet, kort 
för Intellectual Property Rights Enforcement Directive), som 
implementerades i svensk rätt och trädde i kraft den 1 april 2009.165 Det 
innehåller enbart civilrättsliga regler; anledningen till detta är att det är 
politiskt känsligare att lagstifta om straffrättsliga sanktioner på EU-nivå.166  
 
Både i direktivet och i propositionen motiveras behovet av den nya 
regleringen med att effektiva medel krävs för att skydda immateriella 
rättigheter och därmed främja innovation och nyskapande samt 
investeringsvilja. Detta ska uppnås genom att närma de olika 
medlemsländernas lagstiftning till varandra och på så vis uppnå ett högt, 
likvärdigt och enhetligt skydd på den inre marknaden.167 

6.2.2 Informationsföreläggande 
En ny självständig civilrättslig sanktion infördes i den nya 53 c § i 
upphovsrättslagen: informationsföreläggande. Den utgör ett genomförande 
av IPRED-direktivets artikel 8 – Rätt till information. Innan fanns det i 
svensk rätt inte några generella bestämmelser som gav innehavare av 
immateriella rättigheter en rätt till information om ursprung och 
distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget eller överträdelsen 
gäller. De möjligheter en rättighetshavare hade att erhålla information, var 
begränsade i den meningen att det krävdes att det fanns en redan identifierad 

                                                 
164 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. 
165 Efter förslag i prop. 2008/09:67, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område 
– genomförande av direktiv 2004/48/EG. 
166 Levin 2011, s. 546. 
167 Se bl.a. ingressen till dir. 2004/48/EG och prop. 2008/09:67, s. 71. 
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intrångsgörare. Med andra ord mötte rättighetshavare betydande svårigheter 
när de försökte få tillgång till information som möjliggjorde en identifiering 
av en okänd intrångsgörare, i synnerhet rörande intrång som begås i den 
digitala miljön eftersom Internetleverantörer har en tystnadsplikt168 som 
hindrar dem från att utlämna information om sina användare.169 
 
För att uppfylla de krav som uppställs i direktivets artikel 8 föreslog 
regeringen att det infördes bestämmelser som ger rättighetshavare en rätt till 
information rörande varors och tjänsters ursprung och distributionsnät. 
Syftet med den här rätten till information är att den som drabbats av ett 
intrång ska ges ett effektivt verktyg för att kunna ingripa mot 
intrångsgöraren.170 
 
Rörande vem som skulle vara skyldig att lämna ut information enligt ett 
informationsföreläggande diskuterades det utförligt i förarbetena om denna 
skyldighet även skulle omfatta Internetleverantörer och andra som 
tillhandahåller elektroniska tjänster.171 I den frågan uttryckte flera 
remissinstanser tvekan, och Datainspektionen ifrågasatte om en sådan 
reglering är förenlig med den rätt till skydd för privatlivet som följer av 
Europakonventionens artikel 8. Dessa invändningar bemöttes med att 
uppgifter om vem som har haft en viss IP-adress vid ett visst tillfälle 
förvisso torde omfattas av skyddet för en respekt till privatliv; denna rätt får 
dock inskränkas under vissa i artikeln angivna förutsättningar. Det måste 
finnas ett angeläget behov av inskränkningen och den måste stå i rimlig 
proportion till syftet som ska tillgodoses.172 Till stöd för lagförslaget 
hänvisades bl.a. till en dom från EU-domstolen där domstolen fastslog att 
immateriella rättigheter omfattas av den grundläggande rätten till egendom 
och att medlemsstaterna har en plikt att tillhandahålla ett effektivt skydd för 
dessa rättigheter, och då särskilt upphovsrätten, även i den digitala 
miljön.173  
 
De EU-rättsliga regleringarna till skydd för personuppgifter och integritet 
hindrar inte att medlemsstaterna inför bestämmelser av den typ som 
informationsföreläggande utgör menade regeringen med stöd av rättsfallet, 
där domstolen ger medlemstaterna ett visst utrymme för eget skön att 
tillämpa balansen mellan å ena sidan intresset av att skydda immateriella 
rättigheter i den digitala miljön och å andra sidan den personliga 
integriteten.174 Regeringen ansåg att inskränkningen i privatlivet stod i 
proportion till syftet att skydda upphovsrättshavarnas immateriella 
rättigheter.175 
 
                                                 
168 Se Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 6 kap. 20 §. 
169 Prop. 2008/09:67, s. 121. 
170 Prop. 2008/09:67, s. 129 f. 
171 Prop. 2008/09:67, s. 134 ff. 
172 Se mer om detta i kap. 5. 
173 Prop. s. 136 f. ang. mål C-275/06, Promusicae, meddelad den 29 januari 2008. 
174 Huruvida Sveriges regler om informationsföreläggande i tillräcklig grad upprätthåller 
denna balans har EU-domstolen nyligen besvarat, se avsnitt 6.4. 
175 Prop. 2008/09:67, s. 137 ff. 
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Rörande hur skyldigheten att lämna ut information skulle bedömas utifrån 
den tystnadsplikt som Internetleverantörerna har enligt lagen om elektronisk 
kommunikation, uttalades att den tystnadsplikten endast gäller mot att 
obehörigen föra vidare viss information; eftersom detta innebär att 
tystnadsplikten är underordnad andra bestämmelser som anger att 
information ska lämnas ut, kan det inte anses obehörigt om information 
lämnas ut under dessa förutsättningar.176 
 
Informationsföreläggande som komplement till de straffrättsliga åtgärderna 
ökar möjligheterna att ingripa mot intrång som sker via Internet och, 
framfördes i förarbetena, fungerar därigenom som en viktig faktor för att 
främja den fortsatta utvecklingen av lagliga konsumentvänliga tjänster för 
tillgång till upphovsrättsskyddat material via Internet.177 
 
Angående frågan om när det ska föreligga en skyldighet att lämna ut 
information går de svenska reglerna utöver de minimikrav som anges i 
direktivet. Enligt lydelsen i artikel 8.1 ska beslut om rätt till information 
kunna meddelas ”i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång”. 
Direktivets artikel 8 är dock en minimireglering178 vilket innebär att 
medlemsstaterna i den nationella rätten får utforma bestämmelserna om rätt 
till information på så sätt att de blir effektivare ur rättighetshavarens 
perspektiv. En följd av detta är att medlemsstaterna kan införa en 
självständig rätt till information, oberoende av om en rättegång om 
immaterialrättsintrång pågår. En sådan självständig rätt föreslog regeringen 
trots att ett flertal remissinstanser, däribland Juridiska fakultetsstyrelsen vid 
Lunds universitet, motsatte sig eller uttryckte stor tvekan inför en sådan 
bestämmelse och i stället förordade att rätten till information skulle 
begränsas till att endast gälla i samband med en rättegång om 
immaterialrättsintrång enligt lydelsen i direktivets artikel 8.1.179 
 
Beviskravet för att få ett beslut om informationsföreläggande är att 
sökanden visar ”sannolika skäl”.180 Enligt regeringen är detta ett högt ställt 
beviskrav och därför en lämplig nivå för rätten till information.181 

6.2.3 Proportionalitetskrav 
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”.182 
Motsvarande proportionalitetskrav i direktivets artikel 8.1 är ”berättigad och 

                                                 
176 Prop. 2008/09:67, s. 143. 
177 Prop. 2008/09:67, s. 140. 
178 Se artikel 2.1. 
179 Prop. 2008/09:67, s. 146 f. 
180 Se 53 c § 1 stycket upphovsrättslagen. 
181 Prop. 2008/09:67, s. 150, jfr dock Levin som är av åsikten att det inte är särskilt högt 
ställt, Levin 2011, s. 581. 
182 Se 53 d § 1 stycket upphovsrättslagen. 
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proportionell”.183 Regeringen motiverade det föreslagna 
proportionalitetskravet med att det i varje enskilt fall ska ske en prövning av 
om åtgärden över huvud taget behöver tillgripas med hänsyn till 
omständigheterna eller om syftet kan tillgodoses genom någon mindre 
ingripande åtgärd, vilket måste anses motsvara vad som gäller enligt 
direktivet. Det bör också krävas att det är ett intrång av en viss omfattning 
för att en rättighetshavare ska kunna få ut uppgifter om den abonnent som 
döljer sig bakom ett visst IP-nummer; så är i regel fallet om intrånget avser 
ett tillgängliggörande av ett verk, en uppladdning, eller om intrånget avser 
en mer omfattande kopiering (nedladdning).184 

6.3 Datalagring 

6.3.1 Bakgrund 
Efter bombattentaten i Madrid den 11 mars 2004 fick rådet för rättsliga och 
inrikes frågor i uppdrag av Europeiska rådet att anta gemensamma åtgärder 
rörande lagring av trafikuppgifter. Ett antal länder, där Sverige var ett av 
dem, utarbetade ett förslag som presenterades under sommaren 2004. Den 
15 mars 2006 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2006/24/EG185 
(Datalagringsdirektivet). Enligt det uttalade syftet i artikel 1 ska 
medlemsstaternas bestämmelser harmoniseras rörande de skyldigheter som 
leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 
eller allmänna kommunikationsnät har att lagra vissa uppgifter som de 
genererat eller behandlat för att säkerställa att dessa uppgifter är tillgängliga 
för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott såsom de definieras av 
medlemsstaterna i den nationella lagstiftningen.186 

6.3.2 Vilka uppgifter ska lagras? 
Enligt Datalagringsdirektivet är medlemsstaterna skyldiga att lagra uppgifter 
som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla, för 
att identifiera slutmålet för en kommunikation, för att identifiera datum, 
tidpunkt och varaktighet för en kommunikation, för att identifiera typen av 
kommunikation, för identifiera användarnas kommunikationsutrustning, 
eller den utrustning som de tros ha använt, samt uppgifter som är 
nödvändiga för att identifiera lokaliseringen av mobil 

                                                 
183 Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet anförde att direktivets uttryck 
förefaller vara vidare än den föreslagna formuleringen i nationell rätt och ifrågasatte om 
avvikelsen var motiverad, se prop. 2008/09:67, s. 161. 
184 Prop. 2008/09:67, s. 162. 
185 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av 
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och 
om ändring av direktiv 2002/58/EG. 
186 Av intresse är att det i ingressens skäl 25 anges att Datalagringsdirektivet inte påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att anta lagstiftningsåtgärder om rätten till tillgång till och 
användning av uppgifter för de nationella myndigheter de utsett, något Sverige utnyttjat på 
ett omdebatterat sätt. Se mer om detta i avsnitt 6.5. 
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kommunikationsutrustning.187 Däremot får inga uppgifter som avslöjar 
innehållet i kommunikation lagras i enlighet med direktivet enligt artikel 
5.2. 

6.3.3 Hur lång tid ska uppgifterna lagras? 
Sverige införde en lagringstid om sex månader, vilket också är minimikravet 
enligt direktivets artikel 6, efter förslag från regeringen.188 Den statliga 
utredningen (Trafikuppgiftsutredningen) hade dock föreslagit en tid om ett 
år som ett slags kompromiss mellan behovet av effektiva verktyg och 
integritetshänsyn.189 De brottsbekämpande myndigheterna ville dock att 
tiden skulle sättas till två år.190 
 
Både i utredningen och i regeringens förslag uttrycktes att en lagringstid om 
två år var motiverad ur ett brottsbekämpningsperspektiv, men om även 
integritetsskyddsaspekter och olika tekniska faktorer, såsom den ökade 
lagringsvolymen, vägs in ansågs det inte motiverat med en tid om två år.191 

6.3.4 Balansen mellan brottsbekämpning och 
integritet  

I Datalagringsdirektivets skäl 7 anges att uppgifter om användning av 
elektronisk kommunikation är särskilt viktiga med anledning av den ökade 
användningen av sådan kommunikation, och därför ett värdefullt verktyg 
när det gäller att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott, särskilt 
organiserad brottslighet. Regeringen delade denna uppfattning och 
framförde att uppgifter om elektronisk kommunikation inhämtas i stort sett i 
varje utredning om allvarlig brottslighet; uppgifterna tillsammans med 
annan information gör det möjligt för polisen att ”lägga pussel” och på så 
sätt ringa in misstänkta personer. Vid Internetrelaterad brottslighet är 
utgångsläget dessutom ofta att ingen misstänkt person finns och tillgången 
till trafikuppgifter är då det enda sättet polisen kan komma en misstänkt på 
spåren.192 
 
I likhet med många remissinstanser ansåg regeringen att ett 
integritetsintrång sker i och med att uppgifterna lagras eftersom detta 
medverkar till enskildas upplevelse av att få sin privata sfär och frihet att 
kommunicera inskränkt. Rörande den nyintagna bestämmelsen om personlig 
integritet i 2 kap. 6 § 2 stycket regeringsformen är den inget hinder mot 
                                                 
187 Angående vad dessa kategorier av uppgifter innebär rent konkret, se uppräkningen i 
artikel 5. 
188 Prop. 2010/11:46, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – 
genomförande av direktiv 2006/24/EG., s. 37 f. 
189 SOU 2007:76, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning – Betänkande av 
Trafikuppgiftsutredningen., s. 171 ff. 
190 Säkerhetspolisen ansåg t.o.m. att en tid om tre år var behövlig vid utredningar om 
särskilt allvarlig brottslighet såsom organiserad brottslighet och terroristbrott, se SOU 
2007:76, s. 172. 
191 Se diskussion i prop. 2010/11:46, s. 37 ff. och SOU 2007:76, s. 171 ff. 
192 Prop. 2010/11:46, s. 18. 
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datalagring eftersom inskränkningar i den personliga integriteten är tillåten 
enligt 2 kap. 20 § regeringsformen under de förutsättningar som anges i 2 
kap. 21 §. Dessa är bl.a. att begränsningen ska tillgodose ett ändamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle och inte får gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den eller sträcka 
sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Inte heller 
Europakonventions artikel 8 hindrar den föreslagna regleringen om 
datalagring, men av Europadomstolens praxis följer att det krävs att det 
finns ett angeläget samhälleligt behov för att en inskränkning ska vara 
tillåten; dessutom måste inskränkningen framstå som proportionell i 
förhållande till det syfte som den avser att tillgodose. 193 Regeringen ansåg 
att en balans mellan brottbekämpningens behov av effektiva verktyg och 
den enskildes personliga integritet kunde upprätthållas i och med den 
föreslagna regleringen.194 
 
Trafikuppgiftsutredningen uttryckte att den stora integritetsskadan i 
sammanhanget är den psykologiska effekt det innebär att människor vet att 
uppgifter om deras kommunikation lagras, och inte att de brottsbekämpande 
myndigheterna får ut en mycket liten andel av de lagrade trafikuppgifterna i 
ett begränsat antal ärenden. För att det ska finnas en tillit till systemet för 
lagring och förtroende för brottsbekämpningen är det viktigt att regleringen 
är klar och tydlig så att medborgarna känner till vad som ska lagras, samt att 
lagringen av trafikuppgifter inte innebär att de brottsbekämpande 
myndigheterna har något slags fri tillgång till uppgifterna; det ska bl.a. 
krävas misstanke om allvarliga brott för att uppgifterna ska få lämnas ut av 
leverantörerna.195 

6.4 Fallet ePhone 
I en alldeles nyligen avkunnad dom lämnade EU-domstolen förhandsbesked 
efter en begäran från Högsta domstolen som ville ha svar på hur artiklarna 
3–5 och 11 i Datalagringsdirektivet, liksom artikel 8 i direktiv IPRED-
direktivet skulle tolkas.196 
 
Bakgrunden till målet var ett till Solna tingsrätt inlämnat yrkande om 
informationsföreläggande enligt 53 c § upphovsrättslagen från Bonnier 
Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget 
Aktiebolag och Storyside AB (Ljudboksförlagen). Motpart i målet var 
Perfect Communication Sweden AB (ePhone), en Internetoperatör. ePhone 
bestred yrkandet och gjorde bl.a. gällande att det begärda 
informationsföreläggandet står i strid med Datalagringsdirektivet. 
Tingsrätten biföll Ljuboksförlagens yrkande. Detta överklagades av ePhone 
till Svea hovrätt som upphävde tingsrättens beslut om 
informationsföreläggande därför att Ljudboksförlagen inte visat ”sannolika 

                                                 
193 Se mer om detta i kapitel 5. 
194 Prop. 2010/11:46, s. 19 f. 
195 SOU 2007:76, s. 235. 
196 Mål C-461/10, ePhone, meddelad den 19 april 2012. 
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skäl” för att ett upphovsrättsintrång skett. Detta avgörande överklagades i 
sin tur av Ljudboksförlagen till Högsta domstolen, som alltså ansåg sig 
behöva inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.197 
 
Anledningen till att Högsta domstolen bedömde att en begäran om 
förhandsbesked var nödvändig var att det fortfarande fanns en viss osäkerhet 
om unionsrätten utgjorde hinder mot att tillämpa regeln om 
informationsföreläggande i 53 c § upphovsrättslagen. Detta trots att EU-
domstolen i Promusicae bl.a. konstaterade att direktiv 2002/58/EG198 
(Datakommunikationsdirektivet) inte utgör hinder mot att medlemsstaterna 
föreskriver en skyldighet för berörda att lämna ut personuppgifter i ett 
tvistemål,199 och att domstolen i mål C-557/07200 (LSG) konstaterat att 
artikel 8.3 i IPRED-direktivet jämförd med artikel 15.1 i 
Datakommunikationsdirektivet inte utgör något hinder mot att 
medlemsstaterna föreskriver en skyldighet att lämna ut personuppgifter till 
privata tredje män med anledning av att dessa ska kunna väcka talan i 
tvistemål angående intrång i upphovsrätten. Trots dessa avgöranden ansåg 
alltså Högsta domstolen att rättsläget ännu var oklart, eftersom 
Datalagringsdirektivet inte nämns i något av dessa två avgöranden. Frågorna 
Högsta domstolen ville ha svar på var ifall reglerna om 
informationsföreläggande i 53 c § upphovsrättslagen står i strid med 
Datalagringsdirektivet – förutsättning för frågan är att sökanden visat 
sannolika skäl för intrång i viss upphovsrätt samt att åtgärden är 
proportionell – och om svaret på den frågan påverkas av det förhållandet att 
Sverige inte genomfört Datalagringsdirektivet trots att tiden för detta har 
gått ut.201 
 
EU-domstolen kunde ge ett relativt enkelt svar på dessa frågor: nämligen att 
Datalagringsdirektivet endast är tillämpligt på uppgifter som lagrats i syfte 
att vara tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott 
(artikel 1.1), och av artikel 11 jämförd med skäl 12 i ingressen framgår att 
Datalagringsdirektivet utgör en speciallagstiftning som utgör ett undantag 
och träder in i stället för Datakommunikationsdirektivet för uppgifter som 
har lagrats i enlighet med det uttalade syftet i artikel 1. I och med att 
lagstiftningen i fråga, d.v.s. 53 c § upphovsrättslagen, har ett annat ändamål 
än Datalagringsdirektivet – nämligen utlämnande av uppgifter inom ramen 
för en civilprocess i syfte att kunna fastställa ett immaterialrättsintrång – 
omfattas inte reglerna om informationsföreläggande av det materiella 
tillämpningsområdet för Datalagringsdirektivet. Av denna anledning var det 
irrelevant att Sverige ännu inte hade genomfört nämnda direktiv. 
 

                                                 
197 Mål Ö 4817-09. 
198 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling 
av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation 
(direktiv om integritet och elektronisk kommunikation). 
199 Se punkt 54 i domen. 
200 Mål C-557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, 
meddelad den 19 februari 2009. 
201 Datalagringsdirektivet implementerades i svensk rätt och blev gällande först 1 maj 2012. 
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EU-domstolen tyckte sig dock uppfatta ytterligare en, underförstådd, fråga i 
Högsta domstolens begäran om förhandsavgörande. Eftersom Högsta 
domstolen hänvisat till kraven på sannolika skäl för intrång i viss 
upphovsrätt och på att föreläggandet ska utgöra en proportionell åtgärd, 
ansåg EU-domstolen att Högsta domstolen även önskade få klarhet i 
huruvida reglerna om informationsföreläggande i 53 c § och 
proportionalitetsbedömningen i 53 d § upphovsrättslagen kan säkerställa en 
rimlig avvägning mellan de olika tillämpliga grundläggande rättigheterna.202 
 
Svaret på en sådan underförstådd fråga kan visa sig relevant för hur det 
nationella målet ska avgöras, menade EU-domstolen. Det 
informationsföreläggande som Ljudboksförlagen har begärt utgör 
behandling av personuppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för 
Datakommunikationsdirektivet, och syftet med begäran, att säkerställa ett 
effektivt upphovsrättsligt skydd, omfattas av tillämpningsområdet för 
IPRED-direktivet. 
 
Domstolen hänvisar till de två tidigare domarna, Promusicae och LSG, där 
den har slagit fast att artikel 8.3 i IPRED-direktivet jämförd med artikel 15.1 
i Datakommunikationsdirektivet inte hindrar att medlemsländerna 
föreskriver en skyldighet att lämna ut personuppgifter till enskilda för att 
dessa ska kunna väcka talan i tvistemål angående upphovsrättsintrång. Vid 
införlivande av dessa två direktiv ska dock medlemsstaterna utgå från en 
tolkning av direktiven som gör det möjligt att göra en rimlig avvägning 
mellan de olika grundläggande rättigheter som skyddas av unionens 
rättsordning eller med andra allmänna principer i unionsrätten som t.ex. 
proportionalitetsprincipen. 
 
EU-domstolen bedömde de krav som uppställs i upphovsrättlagen för att få 
ett informationsföreläggande och den proportionalitetsbedömning som där 
är föreskriven. I princip kan en sådan lagstiftning antas säkerställa en rimlig 
avvägning mellan upphovsrättshavarnas skydd för sina immateriella 
rättigheter och en Internetabonnents eller Internetanvändares skydd för sina 
personuppgifter, menade domstolen.203 
 
Den sista, underförstådda, frågan besvarades således med att 
Datakommunikationsdirektivet och IPRED-direktivet ska tolkas så att de 
inte utgör hinder för en nationell lagstiftning såsom den som är i fråga i det 
nationella målet. Detta under förutsättning att lagstiftningen gör det möjligt 
för en nationell domstol, som mottagit en begäran om 
informationsföreläggande från en rättighetshavare, att göra en avvägning 
mellan de motstående intressen som föreligger med beaktande av 
omständigheterna i det enskilda fallet och med tillbörlig hänsyn till de krav 
som följer av proportionalitetsprincipen. 
 

                                                 
202 Se punkt 49 i domen. 
203 Ordagrant: ”En sådan lagstiftning kan i princip antas säkerställa en rimlig avvägning…”. 
Se punkt 60 i domen. 
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När detta skrivs, maj 2012, har målet ännu inte fått sitt slutliga avgörande i 
Högsta domstolen. 

6.5 Tillgång till uppgifter 

6.5.1 Bakgrund 
Den 10 maj 2012 röstade Riksdagen igenom ytterligare omdebatterade 
lagändringar efter framlagda förslag i prop. 2011/12:55.204 Det är en relativt 
omfattande proposition. Vissa ändringar är av rent formell karaktär, som att 
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning fortsättningsvis benämns 
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning 
av elektronisk kommunikation. Andra bestämmelser som tidigare återfanns i 
lagen om elektronisk kommunikation och offentlighets- och 
sekretesslagen205 ersätts av nya bestämmelser i rättegångsbalken som 
innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt att få tillstånd till 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation under en 
förundersökning, oavsett om det finns någon som är skäligen misstänkt för 
brott eller inte. Det uttalade syftet med dessa ändringar är att stärka 
rättssäkerheten och integritetsskyddet vid inhämtning av 
övervakningsuppgifter. Andra ändringar är att åklagare i vissa brådskande 
fall ska kunna fatta interimistiska beslut om hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation, samt att det införs en möjlighet att inhämta 
lokaliseringsuppgifter gällande en viss elektronisk 
kommunikationsutrustning som är påslagen, men som vid det aktuella 
tillfället inte används eller har använts för kommunikation och vilka sådana 
kommunikationsutrustningar som har funnits i ett visst område.206 
 
Dessa förslag kommer dock inte att redogöras för ytterligare i den här 
framställningen, men i det större perspektivet, övervakningssamhället, är 
naturligtvis de ändringarna högintressanta. Den ändring som är av särskilt 
intresse rörande fildelning är att de brottsutredande myndigheterna ges en 
något utökad till gång till abonnemangsuppgifter, eftersom den ”något 
ökade tillgången” innebär att skyldigheten för operatörer att lämna ut 
uppgifter om abonnemang till de brottsbekämpande myndigheterna i 
samband med misstanke om brott inte längre ska vara begränsad till brott av 
viss svårhet. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.207 

6.5.2 Uppgifter om abonnemang 
Enligt nuvarande bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation 6 
kap. 22 § 1 stycket 2 punkten ska operatörer på begäran lämna uppgift som 
avses i 20 § 1 stycket 1 punkten (uppgift om abonnemang) och som gäller 

                                                 
204 Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om 
elektronisk kommunikation. 
205 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 
206 Prop. 2011/12:55, s. 1. 
207 Prop. 2011/12:55, s. 1 f. och s. 100. 
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misstanke om brott till Åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon 
annan som ska ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och 
det enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter. 
Den kursiverade texten ska enligt det genomröstade förslaget tas bort.208 
 
En uppgift om abonnemang kan avse namn, adress eller abonnentnummer. 
En IP-adress hänför sig till Internetuppkopplingen i sig och inte till något 
särskilt meddelande. Det är ett unikt nummer som kan användas för att 
identifiera en abonnent som är uppkopplad mot Internet och numera anses 
det stå klart att IP-nummer är att betrakta som en uppgift om 
abonnemang.209 
 
Förslaget till att ta bort kravet på ett visst straffvärde för att lämna ut 
uppgifter om abonnemang motiverades med den betydande tekniska 
utvecklingen och förändringen i den omfattning som enskilda använder 
datorer och mobiltelefoner. De senaste åren har nätmobbning och andra 
trakasserier via Internet ökat och blivit ett allt större problem; detsamma 
gäller vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte, s.k. grooming. I många av 
dessa fall då misstanken om brott i det konkreta fallet har bedömts föranleda 
böter har alltså polisen inte kunnat få tillgång till abonnemangsuppgifter.210 
 
En annan motivering är den civilrättsliga möjligheten som rättighetshavare 
av immateriella rättigheter har att efter domstolsprövning få ut information 
från en Internetoperatör om vem som innehar en IP-adress, och denna 
reglering kan tillämpas oavsett om intrånget är på bötesnivå eller 
fängelsenivå.211 De brottsbekämpande myndigheterna bör ha minst lika 
stora befogenheter som privata rättighetshavare att säkra tillgång till 
uppgifter som kan användas i brottsbekämpande syften, och med hänsyn till 
den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom brottsligheten på Internet 
ansåg regeringen att behovet av att få tillgång till uppgifter om abonnemang 
har förändrats påtagligt.212 
 
Rörande avvägningen mellan integritetsintrånget som ett utlämnande av 
abonnemangsuppgifter innebär och den stora betydelse uppgifterna kan ha 
för polisens möjlighet att utreda brott begångna på Internet, anser regeringen 
att skälen för att låta polisen få en mer omfattande tillgång till 
abonnemangsuppgifter väger klart tyngre än enskildas intresse av 
integritetsskydd.213 
 
Den statliga utredningen (Polismetodutredningen) anmärkte på att när de 
brottsbekämpande myndigheterna ville ha ut uppgifter om abonnemang var 
tvungna att använda s.k. öppna källor alternativt begära ut dem enligt lagen 
om elektronisk kommunikation 6 kap. 22 § 1 stycket 2 punkten, och detta 

                                                 
208 Prop. 2011/12:55, s. 34. 
209 Prop. 2011/12:55, s. 101. 
210 Prop. 2011/12:55, s. 102. 
211 Se redogörelsen för informationsföreläggande i avsnitt 6.2.2. 
212 Prop. 2011/12:55, s. 102. 
213 Prop. 2011/12:55, s. 101 f. 
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även under en pågående hemlig övervakning eftersom tillstånd till en sådan 
inte innefattar uppgift om abonnemang. Uppgifter om abonnemang behöver 
oftast inhämtas snabbt och mot bakgrund av att det är fråga om uppgifter 
som inte avslöjar användningen av elektronisk kommunikation ansåg inte 
utredningen att ordningen där myndigheterna själva begär ut uppgifterna 
behöver ändras på grund av integritetsskyddsskäl.214 
 
Utredningen uppmärksammade att med ändringarna i och med IPRED-
direktivet kommer rättighetshavarna, om än efter domstolsprövning, i några 
fall att få en mer vittgående befogenhet att få ut IP-nummer än vad de 
brottsbekämpande myndigheterna har. Detta, menade utredningen, är inte 
önskvärt i en rättsstat där även brottsbekämpande av bötesbrottslighet i 
huvudsak bör utföras av polisen och andra myndigheter.215 
 
Den Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet skriver i sitt 
remissvar till utredningen inledningsvis att den gör den allmänna 
reflektionen att Polismetodutredningen utgör ett av flera 
lagstiftningsärenden som under senare tid ger uttryck för statens ambition 
att kontrollera nätbaserad elektronisk kommunikation, och nämner bl.a. 
FRA-lagstiftningen och IPRED-lagstiftningen som exempel på detta.216 
Trafikuppgifter röjer vem som är i kontakt med vem och bearbetning av 
trafik kan ligga till grund för kartläggning av personers sociala nätverk och 
tillhörighet. Det är ofta mer effektivt att kunna kartlägga 
kommunikationsmönster och kommunikationsvanor, d.v.s. bearbetning av 
trafik, än det är att avlyssna tusentals telefonsamtal och e-postbrev, d.v.s. 
bearbetning av innehåll, med tanke på den ökade användningen av 
kryptering i kombination med ständigt växande trafikvolymer. Denna aspekt 
får anses vara en förklaring till varför många nu aktuella lagförslag, både 
inom och utanför Sveriges gränser, rör lagring, inhämtning och behandling 
av trafikuppgifter. Den här typen av övervakning innebär samtidigt att 
betydande mängder överskottsinformation insamlas, vilket är 
problematiskt.217 
 
Polismetodsutredningens förslag är starkt kopplat till 
Trafikuppgiftsutredningens förslag; medan den senare rör operatörers 
skyldighet att lagra trafikuppgifter handlar den förra om hur 
brottsbekämpande myndigheter ska kunna få tillgång till dessa uppgifter. 
När dessa två förslag kombineras218 medför det att utrymmet för en legitim 
kränkning av den personliga integriteten utvidgas.219 

                                                 
214 SOU 2009:1, s. 143. 
215 SOU 2009:1, s. 144. 
216 Remissvar från Juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet, yttrande Dnr SU 
302-0440-09, s. 1. 
217 Remissvar från SU, s. 3. 
218 När detta skrivs är det snart en realitet, då lagändringarna enligt förslagen i prop. 
2011/12:55 börjar gälla 1 juli 2012, och Datalagringsdirektivet är implementerat i svensk 
rätt sedan 1 maj 2012. 
219 Remissvar från SU, s. 6. 
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6.6 Avslutning 
De lagändringar som redogjorts för i detta kapitel har alla föregåtts av en 
livlig debatt. På ena sidan står de som anser att förändringarna är 
nödvändiga för en fortsatt effektiv brottsbekämpning även under de ändrade 
förhållanden som den tekniska utvecklingen har medfört. På andra sidan står 
de som anser att effektiviteten har fått en alldeles för stor tyngd i förhållande 
till andra värden som individens skydd för sin personliga integritet. 
 
Det är förståeligt att förespråkarna för en effektiv brottsbekämpning vill 
flytta fram positionerna när tekniken för att möjligöra detta finns. 
Naturligtvis är inte de kriminella fast i gamla hjulspår; den nya tekniken 
utnyttjas också av dem. Ett genomgående problem med dessa 
lagstiftningsåtgärder är att man vid framarbetandet av dem å ena sidan har 
starka lobbyister från upphovsrättsindustrin, i fallet med IPRED, eller 
statens intressen av att öka effektiviteten i form av övervakning, lagring av 
uppgifter, och tillgång till information, i fallen med Datalagringsdirektivet 
och förslagen om ökad tillgång till information för de brottsbekämpande 
myndigheterna; Å andra sidan finns den enskilda individen, som ska 
övervakas och vars uppgifter ska sparas och alltmer lättvindigt lämnas ut till 
brottsbekämpande myndigheter eller upphovsrättshavare. 
 
Det är också problematiskt att man många gånger motiverar dessa förslag 
med bekämpningen av terrorism och förebyggande och uppklarande av 
allvarlig brottslighet, och särskilt organiserad brottslighet,220 för att sedan 
börja tillämpa många av lagändringarna även på betydligt mindre allvarlig 
brottslighet, som brott mot upphovsrätten. 
 
Oavsett hur många uppgifter som till slut begärs ut sker, precis som 
Trafikuppgiftsutredningen uttryckte och regeringen instämde i, 
integritetsskadan i själva den omfattande lagringen av uppgifter. I dag ska 
alla trafikuppgifter lagras i sex månader, men vad är det som säger att denna 
tidsgräns kommer att stå sig? Enligt Datalagringsdirektivets artikel 6 är två 
år den absoluta tidsgränsen för lagring av uppgifter. I artikel 12 finns dock 
en öppning, om än väldigt begränsad, för en medlemsstat att under en 
tidsbegränsad tid förlänga den maximala lagringstiden. Godkänner 
kommissionen denna åtgärd efter en prövning enligt artikel 12.2, öppnas 
möjligheten till att ändra den enligt direktivets högst tillåtna lagringstid 
enligt artikel 12.3. Vad händer om en terroristattack sker i en medlemsstat 
och det bedöms finnas en överhängande risk för fortsatta attacker? Det går 
alltid att motivera längre lagringstider genom att spela på folks rädsla.  
 
Mark klamberg, doktor i folkrätt vid Stockholms universitet, skrev 
universitetets remissvar. I samband med intervjuer och på sin blogg har han 
uttryckt kritik mot ledande politiker som i samband med debatten om 
datalagring givit sken av att det alltid krävs domstolsbeslut och en 

                                                 
220 Se t.ex. skäl 7 i Datalagringsdirektivet. 
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brottsmisstänkt för att polisen ska få ut uppgifterna, vilket i och med 
förslaget om en ökad tillgång till uppgifter inte stämmer.221 
 
I Polismetodutredningen framförde man IPRED-lagstiftningen och de ökade 
befogenheterna för rättighetshavare den inneburit som ett berättigande för 
att även de brottsbekämpande myndigheterna ska få ökade befogenheter att 
begära ut uppgifter om abonnemang. Detta må låta logiskt och rätt, men det 
finns i mitt tycke ett antal problem med det resonemanget. För att en 
rättighetshavare ska kunna begära ut ett informationsföreläggande enligt 53 
c § upphovsrättslagen krävs det att denne kan visa ”sannolika skäl” för att 
ett intrång har skett och det får bara meddelas om informationen kan antas 
underlätta utredning av ett intrång eller en överträdelse som avser varorna 
eller tjänsterna. Det är med andra ord en domstol som beslutar om 
utelämnande av uppgifter, och detta efter en proportionalitetsbedömning 
enligt 53 d § upphovsrättslagen som anger att ett föreläggande endast får 
meddelas 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. Enligt förarbetena bör det också krävas att det är 
ett intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska kunna få ut 
uppgifter om den abonnent som döljer sig bakom ett visst IP-nummer. 
 
Någon motsvarande procedur finns inte när de brottsbekämpande 
myndigheterna begär ut uppgifter om abonnemang enligt lagen om 
elektronisk kommunikation efter att de föreslagna ändringarna börjar gälla: 
Ingen domstolsprövning, ingen proportionalitetsbedömning och inga andra 
krav annat än att det ska röra sig om ett misstänkt brott. 
 
Som det uttrycks i remissvaret från Stockholms universitet är den stora 
mängden överskottsinformation som insamlas vid den här typen av 
övervakning problematisk, och när den allmänna reflektionen görs att flera 
lagstiftningsärenden under senare tid ger uttryck för statens ambition att 
kontrollera nätbaserad elektronisk kommunikation, uppstår åtminstone hos 
mig en obehaglig känsla. 

                                                 
221 Klamberg, Mark, http://klamberg.blogspot.se/2012/05/intervjuer-om-polisens-tillgang-
till.html, hämtad 2012-05-20.  

http://klamberg.blogspot.se/2012/05/intervjuer-om-polisens-tillgang-till.html
http://klamberg.blogspot.se/2012/05/intervjuer-om-polisens-tillgang-till.html
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7 Sammanfattande analys 

7.1 Kriminalisering och prevention 
Enligt statistik från SCB är andelen fildelare i Sverige mycket stor, och 
särskilt bland den yngre generationen av förklarliga skäl. Alla dessa 
fildelare begår ett brott vilket de facto innebär att en väldigt stor del av 
befolkningen är lagbrytare, och då även om det bortses från all annan 
kriminalitet. Att detta är problematiskt behöver egentligen inte påpekas. 
 
I min framställning har jag av olika skäl, framför allt utrymmes- och 
tidsbrist, inte fördjupat mig i om detta har stöd i vad man brukar benämna 
det allmänna rättsmedvetandet, och därför tänker jag inte heller ha någon 
större utläggning här. Det torde dock vara uppenbart för de flesta att 
fildelning, olaglig uppladdning och kopiering av skyddade verk, inte är 
något som innefattar ett socialt fördömande. Straffhotet tycks således inte 
inverka normgivande på befolkningen i nämnvärd omfattning. 
 
Vid insatser som syftar till att minska egendomsbrott är brottsoffer, faktiska 
som potentiella, ofta både föremål och målgrupp för insatserna. Om 
straffhotet i sig inte har en preventiv effekt på fildelning, är det då inte dags 
att söka andra vägar? Det ligger i upphovsrättshavarnas intresse att utveckla 
tjänster och distributionssätt som tilltalar konsumenter. Ett 
framgångsexempel som ofta lyfts fram är Spotify, som har förändrat sättet 
många konsumerar musik. 
 
Effektivisering av institutioner är en preventionsmodell som tycks ha en 
framträdande position i dag. Den innefattar bl.a. samordning av 
myndigheters information, registerföring, tekniska och administrativa 
redskap som underlättar polisens utredningsarbete, samt nya metoder att 
samla in och bearbeta data. Problemet med den här modellen är att 
rättssäkerheten och den personliga integriteten löper en stor risk att kränkas 
av det ökade informationsutbytet och det utökade användandet av olika 
övervakningstekniker. Att det finns fog för dessa farhågor visar 
genomgången av de nya lagändringarna i kapitel 6. 
 
Sahlin hävdar att det i Sverige pågår en värdeförskjutning mot en ökad 
tonvikt på samhällelig ordning och kontroll, detta på bekostnad av 
individens frihet och integritet. Som exempel på detta nämner hon den 
kraftigt skärpta narkotikalagstiftningen, nya regler mot förbud och rökning 
samt en starkare fokus på småbrottslighet. Det medför inga större 
svårigheter att tillämpa olovlig fildelning på dessa tankegångar.  
 
En preventiv verksamhets effekt bör alltid vägas mot den moraliska kostnad 
den innebär. En etisk granskning av brottspreventiva åtgärder bör beakta 
grundläggande principer på området för individuella fri- och rättigheter och 
hur fördelningen av preventionens positiva och negativa konsekvenser ser 
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ut. Detta, menar Sahlin, kan leda till att det anses motiverat att avstå från 
åtgärder som i och för sig bedöms kunna förebygga brott effektivt. Dessa 
ord tål att tänkas på. Nya lagförslag som påstås ha en förebyggande effekt 
utarbetas i en snabb takt och lanseras i en strid ström. Kanske är det dags att 
bromsa in något, och flytta tillbaka tyngdpunkten till individens frihet och 
integritet? 
 
Som framgår av kapitel 4 ligger det stora ekonomiska intressen i 
upphovsrätten och en avkriminalisering av upphovsrättsliga intrång är 
knappast aktuell i dagsläget; även mot bakgrund av de bristande preventiva 
effekterna, finns det egentligen inte enligt min mening tillräckliga skäl till 
att förespråka en så pass drastisk åtgärd. Det finns dock anledning för 
upphovsrättshavare att välja andra vägar för att ändra konsumenters 
beteende. 
 
Avslutningsvis finns också anledning att påminna om Condemn or condone 
theory som säger att om ett existerande straffbud undanröjs kommer det, 
oaktat skälen för avlägsnandet, att tolkas som att statsmakten intar en 
fördelaktigare moralisk hållning till det avkriminaliserade beteendet. Detta 
kommer då att medföra att befolkningens moraliska inställning till det 
aktuella beteendet ändras, vilket i sin tur innebär att det också utförs i större 
utsträckning. Ett beteende som lagen inte fördömer med ett 
straffbeläggande, tillåter eller till och med uppmuntrar den till med andra 
ord. 
 
På grund av det framförda är det alltså enligt min mening inte realistiskt att 
avkriminalisera den typ av upphovsrättsintrång som fildelning utgör, men 
huvudfokus för upphovsrättshavarna borde ligga på att med utvecklande av 
nya tjänster och distributionsvägar förändra konsumtionsbeteende hos 
konsumenter. 

7.2 Upphovsrättens skyddsintresse och 
grundläggande rättigheter 

I kapitel 4 redogjorde jag för upphovsrättens skyddsintresse och ställde 
frågan om och varför den bör skyddas, eftersom kriminalisering som 
huvudprincip endast bör avse särskilt skyddsvärda intressen. Upphovsrätten 
innefattar ensamrätten och den ideella rätten. Oavsett hur man väljer att 
definiera ensamrättens föremål är ensamrätten oerhört viktig för 
upphovsrättshavaren, eftersom upphovsrätten får en allt större ekonomisk 
betydelse på den globala marknaden och beräkningar visar att den moderna 
upphovsrätten kontrollerar betydande delar av näringslivet. Samhället har 
också ett intresse av att konstnärligt skapande stimuleras och utvecklas. De 
allra flesta torde skriva under på att musik, film, konst etc. höjer livskvalitén 
och har ett värde som inte kan mätas i pengar. Däremot råder stora 
motsättningar i uppfattning om hur det konstnärliga skapandet bäst 
stimuleras och hur långt skyddet för upphovsrätten egentligen bör sträcka 
sig. 
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Upphovsrätten åtnjuter skydd som en grundläggande rättighet i 
regeringsformen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga och ett 
flertal andra internationella konventioner som inte har redogjorts för i denna 
framställning. Upphovsrätten är dock i dag på kollisionskurs med andra 
grundläggande och i högsta grad skyddsvärda rättigheter. Som har framgått 
ligger fokus i detta arbete på individens rätt till sin personliga integritet, som 
också åtnjuter skydd i ovannämnda rättighetskataloger. Den största delen av 
diskussioner kring personlig integritet tar avstamp i Europakonventionens 
artikel 8. Kritik har framförts mot den omfattande uppräkningen av 
undantagsbestämmelser till rättigheten som finns i artikeln. Det som till slut 
oftast blir intressant vid en bedömning av motstående rättigheter blir att 
inskränkningen av skyddet för den personliga integriteten måste var 
nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Intressant för fildelningsfrågan är, i 
detta avsnitt, att hänsyn vid den här bedömningen ska tas till andra 
personers fri- och rättigheter. Detta innebär att en inskränkning i individens 
personliga integritet får göras med hänsyn till upphovsrättshavares 
rättigheter, under förutsättningen att inskränkningen är godtagbar i ett 
demokratiskt samhälle. 
 
Det är detta som blir knäckfrågan: Vad är egentligen en godtagbar 
inskränkning av den personliga integriteten i ett demokratiskt samhälle? Det 
finns i mitt tycke starka och betydelsefulla skäl till att skydda 
upphovsrätten, vilka har redogjorts för ovan. Däremot anser jag att den har 
fått väga alltför tungt när den balanseras mot individens rätt att bli lämnad i 
fred. 

7.3 Övervakning och integritet  
Denna fråga, om övervakningssamhället, är betydligt större än fildelning 
och upphovsrättens vara eller icke vara. Jag anser dock att det är intressant 
att använda fildelning som exempel på denna, enligt min och många andras 
mening, oroande utveckling mot en alltmer omfattande övervakning. 
 
Merparten av det som skulle behöva göras för att påtagligt minska 
kriminalitetsnivån är politiskt otänkbart, menar Jareborg i en artikel som 
publicerades 1995. Är det som var politiskt otänkbart då, tänkbart i dag 
2012? Mycket tyder tyvärr på att så är fallet och att fler lagförslag som då 
hade ansetts omöjliga att genomföra nu inte längre är det. Detta eftersom vi 
lever i en tid av överhängande terrorhot. Huruvida hotet är så pass allvarligt 
i realiteten kan trots det senaste decenniets allvarliga händelser världen över 
ifrågasättas, men det torde i alla fall stå klart att det ofta används som 
motivering när integritetskränkande lagförslag arbetas fram. 
Datalagringsdirektivet, som tillkom efter bombdåden i Madrids tunnelbana 
2004, är ett typexempel på detta. 
 
Vid en första anblick har inte alla de i kapitel 6 redovisade lagändringarna 
en självklar koppling till fildelning. I motiven till dem framförs argument 
som kampen mot terrorism och organiserad brottslighet. I realiteten ser vi 
nu när alla dessa ändringar börjar gälla som lag, att kampen mot fildelare på 
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relativt kort tid har flyttat fram betänkligt. Som jag redan framfört anser jag 
att upphovsrätten är skyddsvärd. Utvecklingen har dock gått för långt och 
denna ”glidning” från att uppgifter ska lagras för att förebygga och bekämpa 
allvarlig brottslighet, till att upphovsrättshavare och de brottsbekämpande 
myndigheterna utan större svårigheter ska kunna begära ut uppgifter om IP-
adresser, av stor vikt vid utredning om upphovsrättsliga intrång, är på 
många sätt anmärkningsvärd och oroande.  
 
IPRED-lagstiftningen har ”legat på is” i väntan på Högsta domstolens 
avgörande i fallet ePhone. EU-domstolen har nu uttalat att den svenska 
regleringen om informationsföreläggande, och den tillhörande 
proportionalitetsbedömning som domstolen ska utföra när den beslutar om 
tillstånd till utlämnande av information till en rättighetshavare, i princip kan 
antas säkerställa en rimlig avvägning mellan upphovsrättshavarnas skydd 
för sina immateriella rättigheter och en Internetanvändares skydd för sina 
personuppgifter. Även om Högsta domstolen ännu inte slutligt avgjort 
frågan om att tillåta ett utlämnande av information till Ljudboksförlagen, 
talar mycket för att den kommer att tillåta detta. Att upphovsrättshavare 
kommer att utnyttja ett sådant beslut och att begäran om 
informationsföreläggande kommer att öka kraftigt är ingen vågad gissning. 
 
Konsekvenser av den offensiva inriktningen av straffrätten som Jareborg 
redogör för är bl.a. att det sker en överflyttning av beslutsbehörighet från 
domstolar till åklagare och från åklagare till polisen, att en försvagning av 
de processuella rättsäkerhetsgarantierna sker, att ett ökat utrymme för 
skönsmässigt beslutsfattande sker och att verkställigheten blir alltmer 
kontrollinriktad och med detta också mer integritetskränkande. Det finns i 
den pågående lagstiftningsutvecklingen många tecken som pekar mot att 
den offensiva inriktningen är i förgrunden: med effektiviteten som ledstjärna 
på bekostnad av medborgares fri- och rättigheter. Om man anser att den 
defensiva modellen är ett eftersträvansvärt ideal, och där statsmakten som 
utgångspunkt inte nödvändigtvis är god, finns goda skäl till att vara orolig 
över den omfattande övervakning och lagring av uppgifter och den utökade 
tillgången till dessa uppgifter. 
 
Det går att dra vissa kopplingar mellan målet S. och Marper mot det 
förenade konungariket och Datalagringsdirektivet, även om mycket också 
skiljer dem åt. Det som framför allt är intressant är Europadomstolens 
fördömande av en lagring med sådan urskillningslös karaktär, och varningen 
om att skyddet för personlig integritet som den uttrycks i 
Europakonventionens artikel 8 riskerar att på ett oacceptabelt sätt försvagas 
om användandet av moderna vetenskapliga tekniker tillåts att till varje pris 
användas i det straffrättsliga systemet utan en noggrann avvägning mellan 
de potentiella fördelarna mot viktiga privatlivsintressen. Den fortsatta 
utvecklingen i praxis blir intressant att följa. Detta gäller också framtida 
avgöranden från EU-domstolen rörande artikel 7 i rättighetsstadgan, 
eftersom stadgan uttryckligen får tillförsäkra en högre skyddsnivå än 
Europakonventionen.  
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7.4 Avslutande reflektioner 
”Those willing to give up liberty for security 
deserve neither and will lose both”222 

 
 
Det finns, vågar jag påstå, inte många i min generation som inte har fildelat 
en enda gång. Den som erkänner detta brott blir knappast utsatt för kraftiga 
fördömanden från familj och bekanta. Den bästa brottspreventionen på det 
här området torde därför inte vara straffrättslig, och knappt heller juridisk 
över huvud taget (om man bortser från att det mesta är juridik på ett eller 
annat sätt). Det ligger i upphovsrättshavarnas intresse att utveckla tjänster 
och produkter som motsvarar konsumenters efterfrågan. Visst finns det, och 
kommer troligtvis alltid finnas, de som hävdar att ”konsten ska vara fri”, 
d.v.s. gratis att konsumera, men det känns spontant, möjligtvis något 
hårdraget, också som människor som aldrig skulle få för sig att skapa något 
själva. 
 
Rörande det större perspektivet, och det övergripande temat för den här 
framställningen, om vart vi är på väg med övervakningen av samhällets alla 
medborgare, finns skäl till att reflektera kring om säkerhet och effektivitet 
verkligen ska tillåtas att vara så pass dominerande. Lagstiftaren talar mycket 
och gärna om personlig integritet i samband med dessa omdebatterade 
lagändringar, men mot bakgrund av lagstiftningsutvecklingen verkar det 
enligt min mening som att integritetsskyddsaspekter i alltför stor 
utsträckning får stå tillbaka till förmån för effektivitetshänsyn. 
 
Övervakningen och lagringen av uppgifter om oss ökar och motiveras med 
kampen mot terrorism och den grova organiserade brottsligheten. Detta 
leder till effektivare makt- och tvångsmedel för de brottsbekämpande 
myndigheterna vilket rimligtvis också borde leda till en större restriktivitet i 
användningen av dem, men i stället tycks det peka mot motsatt riktning.  
 
Det finns all anledning för den som förespråkar den idealtypiska defensiva 
modellen, där statsmakten är en potentiell fiende, att vara orolig över de 
senaste ändringarna och den framtida utvecklingen. 
  

                                                 
222 Benjamin Franklin tillskrivs ofta uttrycket, även om både den exakta lydelsen och 
upphovsman är omtvistade. I vilket fall som helst är det passande i sammanhanget. 
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Bilaga: Refererade lagrum 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 
juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd 
inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation). 
 
Artikel 15 
Tillämpningen av vissa bestämmelser i direktiv 95/46/EG 
1. Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa 
omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artikel 5, artikel 
6, artikel 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 och artikel 9 i detta direktiv när en sådan 
begränsning i ett demokratiskt samhälle är nödvändig, lämplig och 
proportionell för att skydda nationell säkerhet (dvs. statens säkerhet), 
försvaret och allmän säkerhet samt för förebyggande, undersökning, 
avslöjande av och åtal för brott eller vid obehöriganvändning av ett 
elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna får för detta ändamål bland annat vidta 
lagstiftningsåtgärder som innebär att uppgifter får bevaras under en 
begränsad period som motiveras av de skäl som fastställs i denna punkt. 
Alla åtgärder som avses i denna punkt skall vara i enlighet med de allmänna 
principerna i gemenskapslagstiftningen, inklusive principerna i artikel 6.1 
och 6.2 i Fördraget om Europeiska unionen. 
 
2. Bestämmelserna om rättsligprövning , ansvar och sanktioner i kapitel III i 
direktiv 95/46/EG skall gälla för de nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med det här direktivet och för de individuella rättigheter som kan 
härledas från det här direktivet. 
 
3. Den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandling av 
personuppgifter som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG skall 
också utföra de uppgifter som avses i artikel 30 i det direktivet när det gäller 
frågor som omfattas av det här direktivet, nämligen skyddet av de 
grundläggande frioch rättigheterna samt berättigade intressen inom sektorn 
för elektronisk kommunikation. 
 
 
  



 63 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 
april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter. 
 
Artikel 2 
Tillämpningsområde 
1. Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att 
föreskrivas i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, förutsatt 
att dessa medel är gynnsammare för rättighetshavaren, skall de åtgärder, 
förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga, i 
enlighet med artikel 3, vid varje intrång i de immateriella rättigheter som 
följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella 
rätt. 
 
2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av de särbestämmelser och 
undantag som finns i gemenskapslagstiftningen om säkerställande av 
skyddet för upphovsrätt och närstående rättigheter, särskilt inte 
bestämmelserna i direktiv 91/250/EEG och i synnerhet artikel 7 i det 
direktivet, eller direktiv 2001/29/EG och i synnerhet artiklarna 2-6 och 8 i 
det direktivet. 
 
3. Detta direktiv skall inte påverka 
 
a) de gemenskapsrättsliga bestämmelser som reglerar den materiella delen 
av immaterialrätten, direktiven 95/46/EG, 1999/93/EG eller 2000/31/EG i 
allmänhet och i synnerhet artiklarna 12-15 i direktiv 2000/31/EG, 
 
b) medlemsstaternas internationella åtaganden, särskilt TRIPsavtalet 
inbegripet de åtaganden som rör straffrättsliga förfaranden och påföljder, 
 
c) nationella bestämmelser i medlemsstaterna som rör straffrättsliga 
förfaranden eller påföljder i fråga om immaterialrättsintrång. 
 
Artikel 8 
Rätt till information 
1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, i 
samband med en rättegång om immaterialrättsintrång och som svar på en 
berättigad och proportionell begäran av käranden, får besluta att information 
om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller 
tjänsterna skall lämnas av intrångsgöraren och/eller annan person som 
 
a) har befunnits förfoga över intrångsgörande varor i kommersiell skala, 
 
b) har befunnits använda intrångsgörande tjänster i kommersiell skala, 
 
c) har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i 
intrångsgörande verksamhet, eller 
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d) har pekats ut av en person som avses i a, b eller c såsom delaktig i 
produktion, tillverkning eller distribution av varorna eller tillhandahållandet 
av tjänsterna. 
 
2. Informationen i punkt 1 skall, om lämpligt, omfatta 
 
a) namn och adress på producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer 
och andra som tidigare innehaft respektive använt varorna eller tjänsterna, 
samt på tilltänkta grossister och detaljister, 
 
b) uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, 
mottagits eller beställts samt om erhållet pris på varorna eller tjänsterna. 
 
3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av andra 
lagbestämmelser som 
 
a) ger rättighetshavaren rätt till ytterligare information, 
 
b) reglerar hur information som lämnas enligt denna artikel får användas i 
civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden, 2.6.2004 SV Europeiska 
unionens officiella tidning L 195/21 
 
c) reglerar ansvar för missbruk av rätten till information, 
 
d) gör det möjligt att vägra lämna sådan information som skulle tvinga den 
person som avses i punkt 1 att medge egen eller nära anhörigs medverkan i 
ett immaterialrättsintrång, eller 
 
e) reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandlingav 
personuppgifter. 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 
mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG. 
 
Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit detta direktiv 
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95, med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande 
av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), i enlighet 
med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och av följande skäl: 
 
(7) I slutsatserna från rådet (rättsliga och inrikes frågor) av den 19 december 
2002 understryks det att eftersom omfattningen av elektronisk 
kommunikation ökat avsevärt är uppgifter om användningen av sådan 
kommunikation särskilt viktiga och därför ett värdefullt verktyg när det 
gäller att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott, särskilt organiserad 
brottslighet. 
 
(12) Artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG fortsätter att gälla för sådana 
uppgifter, inklusive uppgifter relaterade till misslyckade 
uppringningsförsök, för vilka det inte finns särskilda krav på lagring enligt 
det här direktivet och som därför faller utanför dess tillämpningsområde, 
samt för lagring i andra, däribland rättsliga, syften än de som omfattas av 
det här direktivet. 
 
(25) Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas befogenhet att anta 
lagstiftningsåtgärder om rätten till tillgång till och användning av uppgifter 
för de nationella myndigheter de utsett. Frågor om tillgång till de uppgifter 
som nationella myndigheter lagrar i enlighet med detta direktiv för de 
verksamheter som avses i artikel 3.2 första ledet i direktiv 95/46/EG faller 
utanför tillämpningsområdet för gemenskapens lagstiftning. De kan 
emellertid omfattas av nationell lagstiftning eller nationella åtgärder i 
enlighet med avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen. Sådana lagar 
eller åtgärder måste till fullo respektera de grundläggande rättigheter som 
följer av medlemsstaternas gemensamma författningsmässiga traditioner och 
som är garanterade i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Enligt den tolkning 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna gjort av artikel 8 i 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna måste offentliga myndigheters intrång i rätten till 
privatliv stå i förhållande till vad som är nödvändigt och proportionerligt 
och därför tjäna närmare angivna, tydliga och legitima syften samt utövas på 
ett sätt som är rimligt och relevant och som inte är överdrivet i förhållande 
till syftet med intrånget. 
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Artikel 1 
Syfte och tillämpningsområde 
1. Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas 
bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har 
att lagra vissa uppgifter som de genererat eller behandlat för att säkerställa 
att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga 
brott såsom de definieras av varje medlemsstat i den nationella 
lagstiftningen. 
 
2. Detta direktiv skall gälla trafik- och lokaliseringsuppgifter om såväl 
fysiska som juridiska personer och enheter, samt de uppgifter som är 
nödvändiga för att kunna identifiera abonnenten eller den registrerade 
användaren. Det skall inte vara tillämpligt på innehållet i elektronisk 
kommunikation, inklusive sådan information som användaren sökt med 
hjälp av ett elektroniskt kommunikationsnät. 
 
Artikel 3 
Skyldighet att lagra uppgifter 
1. Genom avvikelse från artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG skall 
medlemsstaterna anta åtgärder för att säkerställa lagring enligt 
bestämmelserna i det här direktivet av de uppgifter som specificeras i artikel 
5 i detta, i den utsträckning som de genereras eller behandlas av leverantörer 
av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät inom statens territorium i samband med att 
leverantörerna levererar de kommunikationstjänster som berörs. 
 
2. Den lagringsskyldighet som anges i punkt 1 skall inbegripa lagring av 
sådana uppgifter som anges i artikel 5 rörande misslyckade 
uppringningsförsök där uppgifter genereras eller behandlas, och lagras 
(uppgifter rörande telefoni) eller loggas (uppgifter rörande Internet) av 
leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 
eller allmänna kommunikationsnät inom den berörda medlemsstatens 
jurisdiktion i samband med att de levererar de berörda 
kommunikationstjänsterna. Detta direktiv skall inte innebära krav på lagring 
av uppgifter rörande samtal som inte kopplats fram. 
 
Artikel 4 
Tillgång till uppgifter 
Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som 
lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga 
nationella myndigheter, i närmare angivna fall och i enlighet med nationell 
lagstiftning. De förfaranden som skall följas och de villkor som skall 
uppfyllas för att erhålla tillgång till lagrade uppgifter i enlighet med 
nödvändighets- och proportionalitetskraven skall fastställas av varje enskild 
medlemsstat i den nationella lagstiftningen och följa tillämpliga 
bestämmelser i EU-lagstiftningen och folkrätten, särskilt Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna, i enlighet med den tolkning som görs av 
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. 
 
Artikel 5 
Kategorier av uppgifter som skall lagras 
1. Medlemsstaterna skall säkerställa att följande kategorier av uppgifter 
lagras i enlighet med direktivet: 
 
a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en 
kommunikationskälla: 
 
1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: 
 
i) Det uppringande telefonnumret. 
 
ii) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress. 
 
2. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 
 
i) Tilldelade användar-ID. 
 
ii) Användar-ID och telefonnummer vilka tilldelats kommunikationen i det 
allmänna telenätet. 
 
iii) Namn på och adress till den abonnent eller registrerade användare som 
IP-adressen (Internet Protocol), användaridentiteten eller telefonnumret 
tilldelades vid tidpunkten för kommunikationen. 
 
b) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera slutmålet för en 
kommunikation: 
 
1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: 
 
i) Det eller de nummer som slagits (det eller de uppringda telefonnumren), 
och, i fall som berör tilläggstjänster såsom omstyrning och överflyttning av 
samtal, det eller de nummer till vilket eller vilka som samtalet styrs. 
 
ii) Abonnentens (abonnenternas) eller den eller de registrerade användarnas 
namn och adress. 
 
2. Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 
 
i) Användar-ID eller telefonnummer som tilldelats den eller de avsedda 
mottagarna av ett Internettelefonsamtal. 
 
ii) Namn på och adress till abonnenten (abonnenterna) eller den eller de 
registrerade användarna och det användar-ID som tilldelats den avsedda 
mottagaren av kommunikationen. 
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c) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och 
varaktighet för en kommunikation: 
 
1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: datum och tid då 
kommunikationen påbörjades och avslutades. 
 
2. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 
 
i) Datum och tid för på- respektive avloggning i Internetåtkomsttjänsten 
inom en given tidszon tillsammans med IP-adressen, oavsett om den är 
dynamisk eller statisk, som en kommunikation tilldelats av 
Internetåtkomstleverantören till en kommunikation och abonnents eller 
registrerad användares användar-ID. 
 
ii) Datum och tid för på- respektive avloggning i den Internetbaserade e-
posttjänsten eller Internettelefonitjänsten inom en given tidszon. 
 
d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation. 
 
1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: Den telefonitjänst som används. 
 
2. Internetbaserad e-post och Internettelefoni: Den Internettjänst som 
används. 
 
e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera användarnas 
kommunikationsutrustning, eller den utrustning som de tros ha använt. 
 
1. Telefoni i fasta nät: det uppringande och det uppringda 
telefonnumret. 
 
2. Mobil telefoni: 
 
i) Det uppringande och det uppringda telefonnumret. 
 
ii) Den uppringande partens IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity). 
 
iii) Den uppringande partens IMEI (International Mobile Equipment 
Identity). 
 
iv) Den uppringda partens IMSI. 
 
v) Den uppringda partens IMEI. 
 
vi) Vid förbetalda anonyma tjänster, datum och tid för den första 
aktiveringen av tjänsten och den lokaliseringsbeteckning (cell-ID) från 
vilken tjänsten aktiverades. 
 
3. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 
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i) Det uppringande telefonnumret för uppringda förbindelser. 
 
ii) DSL (Digital Subscriber Line) eller annan slutpunkt för 
kommunikationens avsändare. 
 
f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera lokaliseringen av mobil 
kommunikationsutrustning. 
 
1. Lokaliseringsbeteckning (cell-ID) för kommunikationens början. 
 
2. Uppgifter som identifierar cellernas geografiska placering genom referens 
till deras lokaliseringsbeteckning (cell-ID) under den period som 
kommunikationsuppgifterna lagras. 
 
 
5.2. Inga uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll får lagras i 
enlighet med detta direktiv. 
 
Artikel 6 
Lagringstider 
Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier av uppgifter som anges i 
artikel 5 lagras under en period av minst sex månader och högst två år från 
det datum kommunikationen ägde rum. 
 
Artikel 11 
Ändring av direktiv 2002/58/EG 
I artikel 15 i direktiv 2002/58/EG skall följande punkt införas: 
”1a. Punkt 1 skall inte tillämpas på uppgifter som specifikt skall lagras 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 
2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband 
med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät för de ändamål 
som avses i artikel 1.1 i det direktivet.” 
 
Artikel 12 
Framtida åtgärder 
1. En medlemsstat som står inför särskilda omständigheter som föranleder 
en tidsbegränsad förlängning av den högsta tillåtna lagringstid som avses i 
artikel 6 får vidta nödvändiga åtgärder. Medlemsstaten skall då omedelbart 
underrätta kommissionen och informera övriga medlemsstater om de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med denna artikel och ange skälen till att 
de vidtagits. 
 
2. Kommissionen skall inom sex månader efter den underrättelse som avses 
i punkt 1 godkänna eller förkasta de berörda nationella åtgärderna, efter att 
ha kontrollerat huruvida de utgör godtycklig diskriminering eller dolda 
handelsrestriktioner mellan medlemsstater eller inte och huruvida de utgör 
ett hinder för en fungerande inre marknad eller inte. Om kommissionen inte 
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fattar något beslut inom denna tidsperiod skall de nationella åtgärderna 
anses vara godkända. 
 
3. Om en medlemsstats nationella åtgärder som utgör undantag från 
bestämmelserna i detta direktiv godkänns i enlighet med punkt 2 får 
kommissionen överväga att föreslå en ändring av detta direktiv. 
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Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 
 
Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 
sin korrespondens.  
 
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat 
än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt 
med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 
ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till 
skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.  
 
Tilläggsprotokoll till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna  
 
Artikel 1 – Skydd för egendom 
Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. 
Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under 
de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. 
Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra 
sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av 
egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 
säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.  
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Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
 
Artikel 7  
Respekt för privatlivet och familjelivet  
Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och 
sina kommunikationer. 
 
Artikel 17  
Rätt till egendom  
1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, 
att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin 
egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de 
förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin 
förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är 
nödvändigt för allmänna samhällsintressen.  
 
2. Immateriell egendom ska vara skyddad.  
 
Artikel 51  
Tillämpningsområde  
1. Bestämmelserna i denna stadga riktar sig, med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ och byråer samt till 
medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten. Institutionerna, 
organen, byråerna och medlemsstaterna ska därför respektera rättigheterna, 
iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet med sina 
respektive befogenheter och under iakttagande av gränserna för unionens 
befogenheter enligt fördragen.  
 
2. Denna stadga innebär inte någon utvidgning av tillämpningsområdet för 
unionsrätten utanför unionens befogenheter, medför varken någon ny 
befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de 
befogenheter och uppgifter som fastställs i fördragen.  
 
Artikel 52  
Rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning  
1. Varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i 
denna stadga ska vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga 
innehållet i dessa rättigheter och friheter. Begränsningar får, med beaktande 
av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och faktiskt 
svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller 
behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.  
2. De rättigheter som erkänns i denna stadga för vilka bestämmelser 
återfinns i fördragen ska utövas på de villkor och inom de gränser som 
fastställs i dessa. 
 
3. I den mån som denna stadga omfattar rättigheter som motsvarar sådana 
som garanteras av europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna ska de ha samma innebörd 



 73 

och räckvidd som i konventionen. Denna bestämmelse hindrar inte 
unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd.  
 
4. I den mån som grundläggande rättigheter enligt medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner erkänns i denna stadga, ska 
rättigheterna tolkas i samstämmighet med dessa traditioner. 
 
5. De bestämmelser i denna stadga som innehåller principer får genomföras 
genom lagstiftningsakter och verkställighetsakter som beslutas av unionens 
institutioner, organ och byråer och genom medlemsstaternas akter när de vid 
utövandet av sina respektive befogenheter genomför unionsrätten. De får 
prövas i domstol endast när det är fråga om tolkningen av sådana akter och 
prövningen av deras laglighet. 
 
 6. Nationell lagstiftning och praxis ska beaktas fullt ut i enlighet med vad 
som anges i denna stadga.  
 
7. De förklaringar som utarbetats för att ge vägledning vid tolkningen av 
denna stadga ska vederbörligen beaktas av unionens och medlemsstaternas 
domstolar.  
 
Artikel 53  
Skyddsnivå  
Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den inskränker eller 
inkräktar på de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som inom 
respektive tillämpningsområde erkänns i unionsrätten, internationell rätt och 
de internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater 
är parter, särskilt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas 
författningar. 
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Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 
 
6 kap. 20 § 
Den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del 
av eller tillgång till  
 
1. uppgift om abonnemang, 
 
2. innehållet i ett elektroniskt meddelande, eller 
 
3. annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande, 
får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång 
till.  
 
Sådan tystnadsplikt gäller inte i förhållande till den som har tagit del i 
utväxlingen av ett elektroniskt meddelande eller som på annat sätt har sänt 
eller tagit emot ett sådant meddelande.  
 
Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 3 gäller 
inte heller i förhållande till innehavare av ett abonnemang som använts för 
ett elektroniskt meddelande.  
 
6 kap. 22 § 
Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en 
elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till 
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna  
 
1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett 
särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen 
(2010:1932 ), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för 
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl, 
 
2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om 
brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet 
som ska ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och det 
enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter, 
 
3. uppgift som avses i 20 § första stycket 3 och som gäller misstanke om 
brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet 
som ska ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två år, 
 
4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten om 
myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten 
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett 
ärende, 
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5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket 
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett 
ärende som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort 
enligt folkbokföringslagen (1991:481), 
 
6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet, om 
myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, 
efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att 
myndigheten ska kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen 
(1984:387), 
 
7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet eller 
åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt 
fall för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 
§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 
och 
8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional 
alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104 ) om verksamheten hos 
vissa regionala alarmeringscentraler. 
 
Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än 
lokaliseringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för 
utlämnandet. (SFS 2011:590) 
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Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk 
 
1 § 
Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket 
oavsett om det är  
 
1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 
 
2. datorprogram, 
 
3. musikaliskt eller sceniskt verk, 
 
4. filmverk, 
 
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 
 
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 
 
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. 
 
Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller 
i plastisk form utförda verk av beskrivande art.  
 
Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla 
även förberedande designmaterial för datorprogram. (SFS 1994:190) 
 
2 § 
Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, 
uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det 
och genom att göra det tillgängligt för allmänheten , i ursprungligt eller 
ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller 
konstart eller i annan teknik.  
 
Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig 
eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form 
eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis. 
 
Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:  
 
1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden 
eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den 
där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar 
överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket 
från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. 
 
2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast 
sådana fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan 



 77 

användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där 
allmänheten kan ta del av verket.  
 
3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning innefattar 
endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt för 
allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som 
den där allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel 
används är det i stället ett offentligt framförande. 
 
4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning 
eller annars sprids till allmänheten. 
 
Med överföring till allmänheten och offentligt framförande jämställs 
överföringar och framföranden som i förvärvsverksamhet anordnas till eller 
inför en större sluten krets. (SFS 2005:359) 
 
3 § 
Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för 
allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt 
god sed kräver. 
 
Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för 
allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt 
kränkande för upphovsmannen. 
 
Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan 
eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning 
av verket. 
 
53 § 
Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, som 
innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten 
eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 50 § 
döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller 
fängelse i högst två år.  
 
Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är utgivet eller 
av vilket exemplar har överlåtits med upphovsmannens samtycke, skall inte 
dömas till ansvar, om förlagan för kopieringen inte används i 
näringsverksamhet eller offentlig verksamhet och han eller hon inte utnyttjar 
framställda exemplar av datorprogrammet för annat ändamål än sitt enskilda 
bruk. Den som för sitt enskilda bruk framställer exemplar i digital form av 
en offentliggjord sammanställning i digital form skall under de 
förutsättningar som nyss nämnts inte dömas till ansvar. 
 
Vad som sägs i första stycket gäller också, om någon till Sverige för 
spridning till allmänheten för in exemplar av verk, där exemplaret 
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framställts utomlands under sådana omständigheter att en sådan 
framställning här skulle ha varit straffbar enligt vad som sägs i det stycket.  
 
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 53 b § får inte dömas till ansvar 
för intrång som omfattas av förbudet.  
 
För försök eller förberedelse till brott som avses i första och tredje styckena 
döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. (SFS 2005:360) 
 
53 c § Om sökanden visar sannolika skäl för att någon har gjort ett intrång 
eller gjort sig skyldig till en överträdelse som avses i 53 § , får domstolen 
vid vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska 
ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller 
tjänster som intrånget eller överträdelsen gäller (informationsföreläggande). 
Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av upphovsmannen eller 
upphovsmannens rättsinnehavare eller den som på grund av upplåtelse har 
rätt att utnyttja verket. Det får bara meddelas om informationen kan antas 
underlätta utredning av ett intrång eller en överträdelse som avser varorna 
eller tjänsterna.  
 
Skyldigheten att lämna information omfattar den som  
 
1. har gjort eller medverkat till intrånget eller gjort sig skyldig till eller 
medverkat till överträdelsen, 
 
2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget eller 
överträdelsen gäller, 
 
3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget eller överträdelsen 
gäller, 
 
4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk 
kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget 
eller överträdelsen, eller 
 
5. har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig i tillverkningen 
eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst som 
intrånget eller överträdelsen gäller. 
 
Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan 
särskilt avse  
 
1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra 
som har innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna, 
2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och 
 
3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller 
beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna. 
 



 79 

Bestämmelserna i första-tredje styckena tillämpas också i fråga om försök 
eller förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §. (SFS 
2009:109) 
 
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 en brottslig 
handling.  
 
I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur 
mottagna personuppgifter får behandlas. (SFS 2009:109) 
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Regeringsform (1974:152) 
 
2 kap. 6 §  
Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom 
skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 
undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig 
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 
meddelande. 
 
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det 
allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om 
det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 
enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408). 
 
2 kap. 15 §  
Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 
egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller 
något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. 
 
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas 
avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. 
Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna 
inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att 
skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 
fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. 
    
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av 
hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av 
lag i fråga om rätt till ersättning. 
 
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
föreskrivits ovan. Lag (2010:1408). 
 
2 kap. 16 §  
Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt 
bestämmelser som meddelas i lag. Lag (2010:1408). 
 
2 kap. 20 §  
Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, 
begränsas genom lag:  
 
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, 
demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5), 
 
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot 
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kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga 
försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär 
övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 
§), 
 
3. rörelsefriheten (8 §), och 
 
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra 
meningen). 
 
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och 
rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 
5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i 
allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får 
mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som 
anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408). 
 
2 kap. 21 §  
Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den 
och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får 
inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 
åskådning. Lag (2010:1408). 
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