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Summary 

This thesis investigates the practical problems that illegal web scraping gives 

rise to in relation to the copyright holder's legal possibilities to prosecute such 

infringement. The thesis also aims to investigate whether rights holders of 

copyrighted works on the Internet have adequate legal protection against ille-

gal web scraping. With respect to the purpose of the thesis, the investigation 

is carried out from the rights holder's perspective with a focus on the proce-

dural possibilities to prosecute copyright infringement through web scraping. 

 

The investigation deals mainly with the copyright legislation, in particular, 

the database protection and the problems with copyright infringements on the 

Internet. In addition, injunctions to produce information are examined to illu-

minate the civil procedural proceedings that right holders may use in the event 

of illegal web scraping of copyrighted material. 

 

The results of the investigation have been analyzed from a critical legal per-

spective where the overall conclusion is that rights holders cannot be consid-

ered to have adequate legal protection against illegal web scraping. The con-

clusion is mainly derived from the right holder's practical and technical diffi-

culties in obtaining reliable evidence, but also the deadlines that must be met 

to obtain all the necessary subscriber information required to prosecute cop-

yright infringement on the internet. The difficulties to obtain evidence in com-

bination with the current legal situation thus make it more difficult for the 

right holder to bring an action for damages. However, it is not necessary to 

strengthen the copyright protection or in any other way put rights holders in 

an advantageous position, whether this applies to reduced evidentiary require-

ments in an injunction to produce information or new remedies where con-

flicting interests are severely limited. In order to meet the requirement of ad-

equate legal protection, however, the Swedish legal system must ensure that 

there are practical and actual civil procedural proceedings for a right holder 

to take in the event of copyright infringement on the Internet. Without these 
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procedural instruments, there is no adequate legal protection against illegal 

web scraping. 
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Sammanfattning 

I uppsatsen utreds vilka praktiska problem otillbörlig webbskrapning ger upp-

hov till i förhållande till upphovsrättighetsinnehavarens juridiska möjligheter 

att beivra sådant intrång. Uppsatsen syftar därtill att undersöka huruvida rät-

tighetsinnehavare till upphovsrättsligt skyddade verk på internet innehar ett 

adekvat rättsskydd mot olaglig webbskrapning. Med hänsyn till syftet med 

uppsatsen genomförs utredningen utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv 

med fokus på dennes processrättsliga möjligheter att beivra upphovsrättsliga 

intrång genom webbskrapning. 

 

Utredningen berör de grundläggande reglerna om upphovsrätt, i synnerhet 

databasskyddet och problematiken med upphovsrättsligt intrång på internet. 

Härutöver undersöks informationsföreläggande för att belysa det civilpro-

cessrättsliga förfarandet rättighetsinnehavare har att tillgå vid otillbörlig 

webbskrapning av upphovsrättsligt skyddat material. 

 

Resultatet av utredningen har analyserats utifrån ett rättskritiskt perspektiv 

där den övergripande slutsatsen är att rättighetsinnehavare inte kan anses ha 

ett adekvat rättsskydd mot olovlig webbskrapning. Konklusionen härleds i 

huvudsak till rättighetsinnehavarens praktiska och tekniska svårigheter att an-

skaffa tillförlitlig bevisning, men även de tidsfrister denne måste iaktta för att 

över huvud taget ta del av de nödvändiga abonnentuppgifterna som krävs för 

att beivra upphovsrättsligt intrång på internet. Bevissvårigheterna i kombinat-

ion med det nuvarande rättsläget försvårar således rättighetsinnehavarens 

möjlighet att påkalla en senare skadeståndstalan. Emellertid är det inte nöd-

vändigt att stärka det upphovsrättsliga skyddet eller på något annat sätt för-

sätta rättighetsinnehavarna i en fördelaktig position, vare sig detta gäller 

sänkta beviskrav i ärende om informationsföreläggande eller nya rättsmedel 

där motstående intressen kraftigt begränsas. För att uppfylla kravet på ett ade-

kvat rättsskydd måste dock det svenska rättssystemet säkerställa att det finns 

praktiska och faktiska civilrättsliga möjligheter för en rättighetsinnehavare att 



   

 

 4 

vidta vid upphovsrättsligt intrång på internet. Utan dessa verktyg finns inget 

adekvat rättsskydd mot otillbörlig webbskrapning. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Volymen av data som skapas och behandlas ökar exponentiellt varje år inom 

alla typer av verksamhetsområden. Stora ekonomiska summor investeras för 

att upprätta digitala databaser och tillgodose efterfrågan på tillgänglighet via 

internet. Den omfattande tekniska utvecklingen har föranlett att nya och 

enorma databaser kan skapas och upprätthållas utan några större eller krä-

vande resurser. På samma sätt har de digitala möjligheterna att otillbörligt 

kopiera information på webbplatser ökat, vilket har gett upphov till ett särskilt 

skyddsintresse för digitala databaser.1 

 

“Web scraping”, eller webbskrapning som det heter på svenska, är en metod, 

i form av ett datorprogram, för att automatisk samla in och genomsöka data 

på en hemsida.2 Metoden kan användas för olika typer av ändamål, exempel-

vis för att samla in data för att skapa en hemsida för prisjämförelser av tjänster 

och produkter, i likhet med Prisjakt och Momondo.3 Undersökningar visar att 

upp till sextio (60) procent av besökare på webbplatser otillbörligt nyttjar 

 

1 Se skäl 39, 42 och 48 i databasdirektivet.; skäl 9 i IPRED-direktivet.; mål C-202/12 (Inno-

web) p. 35 och 71.; mål C-203/02 (British Horseracing).; mål C-304/07 (Directmedia).; mål 

C-173/11 (Football Dataco).; prop. 2004/05:110 s. 36.; Olsson & Rosén (2016) s. 419.; Ols-

son (2018) s. 26 och 77 f.; prop. 2008/09:67 s. 88 och 134.; Lindberg & Westman (2001) s. 

222 f och 290. 

2 Se Nationalencyklopedin, Webbskrapning (2020).; EU glossary, Webbskrapning (2020).; 

C-30/14 (Ryanair) p. 15-16, där den engelska beteckning ”screen scraping” användes för att 

beskriva en typ av webbskrapning. 

3 Se Prisjakt, Information om tjänsten (2020); Momondo, Allmänna villkor (2018). 
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webbskrapning för att kopiera data, uppgifter och annan information i vinst-

syfte.4 Möjligheten att kopiera information utan någon form av förlust i kva-

lité anses vara ett av flera incitament som motiverar en otillbörlig kopiering 

av skyddat material på internet.5 Webbskrapningen har emellertid inte upp-

märksammats i någon större utsträckning inom den juridiska sfären och har 

därför inte heller definierats utifrån juridisk kontext. 

 

Eftersom internet och den digitala sfären fått ett större utrymme i dagens ju-

ridik är det av intresse att utreda vilka rättsregler som är tillämpliga i förhål-

lande till webbskrapning och undersöka om det rättsliga skyddet är att anse 

som adekvat samt, för upphovsrättsinnehavare, faktiskt möjligt att utnyttja. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda rättighetsinnehavares rättsskydd i förhål-

lande till upphovsrättsliga intrång genom webbskrapning. Detta innefattar en 

utredning om vilka typer av immateriella rättigheter som skyddar det material 

som är föremål för webbskrapning samt vilka rättsliga, praktiska och faktiska 

möjligheter en rättighetsinnehavare har att utnyttja för beivra ett sådant in-

trång. 

 

Uppsatsen avser därmed till att besvara följande primära frågeställningar: 

• Vilka praktiska problem ger olovlig webbskrapning upphov till i för-

hållande till rättighetsinnehavarens juridiska möjligheter att beivra så-

dant upphovsrättsligt intrång? 

• Har rättighetsinnehavare till upphovsrättsligt skyddade verk på inter-

net ett adekvat rättsskydd i förhållande till webbskrapning? 

 

 

4 Se Åsblom, Så ska webbskrapare stoppas (2014).; mål C-30/14 (Ryanair) p. 16, angående 

otillåten automatiserad användning av hemsidan. 

5 Se Levin & Hellstadius (2019) s. 136.; Olsson (2018) s. 26 och 277 f.; Lindberg & Westman 

(2001) s. 222 f och 290.; Appelquist (2020) s. 33 f. 
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För att besvara dessa frågeställningar kommer även följande frågor att utre-

das: 

• Vad är webbskrapning? 

• Är webbskrapning olagligt, och i sådant fall på vilket sätt? 

• Vilken typ av data eller upphovsrättsligt verk kan vara föremål för 

webbskrapning? 

1.3 Avgränsning 

Utredningen avgränsas i sin helhet till de rättsliga aspekterna som belyses, 

omfattas och återfinns i direkt eller indirekt anslutning till webbskrapning. 

Detta innefattar således en utredning om vad webbskrapning är, vad det kan 

innefatta och vilka rättsliga regler som aktualiseras vid webbskrapning. Som 

utgångspunkt kommer det upphovsrättsliga regelverket utredas, i synnerhet 

hur databaser skyddas. Grunden för detta är att webbskrapning vanligtvis an-

vänds för att extrahera stora kvantiteter av data från databaser på hemsidor.6 

I vissa fall kan webbskrapning även användas för att utvinna och kopiera per-

sonuppgifter. Mot bakgrund av ikraftträdandet av GDPR7 och höga krav på 

behandling av personuppgifter återfinns personuppgifter allt mer sällan på 

webbsidor, särskilt på hemsidor som saknar någon form av säkerhet, såsom 

behörighetskrav. Med hänsyn till dess begränsade förekomst på internet ex-

kluderas temat från utredningen i sin helhet. Eftersom syftet med uppsatsen 

är att bemöta vad som vanligtvis är förhållandet med webbskrapning kommer 

även varumärkesrätten, inbegripet domäner och domänskydd, att undantas 

från utredningen. Således koncentreras utredningen till att uteslutande avse 

de upphovsrättsliga aspekterna i förhållande till webbskrapning. 

 

 

6 Se mer under avsnitt 1.1. 

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen) 

(GDPR, General Data Protection Regulation). 
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Med hänsyn till att databaser och andra former av sammanställningar av in-

formation är vanligt förekommande på internet, kommer uppsatsen härutöver 

enbart beröra närstående rättigheter i syfte att behandla det s.k. databasskyd-

det i 49 § URL. Andra verk som omfattas av närstående rättigheter får anses 

inte vara lika vanligt förekommande som föremål för webbskrapning, varför 

dessa undantas från utredningen. 

 

Utredningen avgränsas även till att avse de civilrättsliga rättsreglerna och för-

farande som rättighetsinnehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter 

kan komma att nyttja i syfte att beivra intrång genom webbskrapning. Därmed 

utesluts det straffrättsliga ansvaret som kan komma att utdömas för ett upp-

hovsrättsligt intrång samt de instrument som rättighetsinnehavare kan an-

vända i straffrättsligt hänseende. 

 

Slutligen kommer utredningen inte att behandla processen vid domstol i fråga 

om talan om upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning. Detta motiveras 

utifrån det rådande oklara rättsläget beträffande abonnentens civilrättsliga an-

svar för intrång som sker via vederbörandes IP-adress. Härutöver föreligger 

påtagliga bevissvårigheter vilket aktualiserar komplicerade processrättsliga 

aspekter om bevisbörderegler. Sammantaget blir ämnet för brett för att inklu-

deras i utredningen, varför jag valt att exkludera det från uppsatsen. Det-

samma gäller i förhållande till vilken jurisdiktion en rättighetsinnehavare kan 

komma att väcka talan i för att undgå komplicerade och oklara processrätts-

liga spörsmål. 

1.4 Metod 

Uppsatsen utgör en rättsvetenskaplig studie där utredningen är genomförd 

med tillämpning av rättsdogmatisk- och EU-rättslig metod. Metoderna är 

starkt förknippad med juridiska rättsutredningar i allmänhet, varför dessa an-

ses lämpliga för att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara de ovan utar-

betade frågeställningarna. 
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Rättsdogmatisk metod låter sig beskrivas som ett tillvägagångssätt för att ut-

reda gällande rätt genom bearbetning, tolkning och analys av rättskällor, 

såsom lagstiftning, lagförarbeten och rättspraxis.8 Arbetsmetoden känneteck-

nas nästan alltid med ett konkret juridiskt problem, varigenom den rättsdog-

matiska utredningen syftar till öka rättssäkerheten och förutsägbarheten ge-

nom att fastställa gällande rätt.9 Genom tillämpningen av den rättsdogmatiska 

metoden kan återgivande av gällande rätt återges på två olika sätt. Metoden 

kan antingen tillämpas för att beskriva rättsläget med ett deskriptivt förhåll-

ningssätt, genom s.k. argumentation de lege lata, eller kan metodiken an-

vänds för att utröna vad som bör utgöra gällande rätt där det ännu inte fast-

ställts, genom s.k. argumentation de lege ferenda.10 Som ovan har framförts 

innefattar argumentationen de lege ferenda även ett rättskritiskt förhållnings-

sätt.11 

 

EU-rättslig metod å andra sidan är en metodik som syftar till att bistå med 

vägledning för hur EU-rättsliga källor, såsom direktiv och EU-domstolens 

praxis, bör tolkas och tillämpas i svensk rätt. Metoden är av särskild betydelse 

för tillämpningen och tolkningen av rättsområden som präglas av internation-

ella källor och harmoniseringar som exempelvis immaterialrätten.12 Tillämp-

ningen av metodiken får därför anses vara en grundläggande förutsättning för 

att uppfylla syftet med uppsatsen. I synnerhet kommer metoden vara nödvän-

dig för att fastställa gällande rätt genom bl.a. en direktivkonform tolkning av 

databasdirektivet, Infosoc-direktivet, IPRED-direktivet och rätten till ett ef-

fektivt rättsmedel. Direktivkonform tolkning är en rättsprincip för hur dom-

stolar ska tolka nationella rättsregler i ljuset av EU-rättsliga källor, däribland 

direktiv. Tolkningsmetoden innebär att rättstillämparen har i uppgift, och i 

den utsträckning det är möjligt, att tolka och tillämpa den nationella bestäm-

melsen i enlighet med ordalydelsen i de implementerade direktiven, för att 

 

8 Se Kleineman (2018) s. 21 f.; Sandgren (2018) s. 48 ff.; Sandgren (2006) s. 533 f. 

9 Se Kleineman (2018) s. 23 f.; 

10 Se Kleineman (2018) s. 36 f. 

11 Se Sandgren (2006) s. 529 f. 

12 Se Reichel (2018) s. 109 ff.; Sandgren (2006) s. 534. 
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säkerställa att ändamålet med det berörda direktivet vinner framgång i rätts-

tillämpningen. Principen ska dock inte tillämpas i den utsträckning att andra 

grundläggande rättigheter kan komma att åsidosättas eller där rättssäkerheten 

äventyras.13 

 

I uppsatsens kapitel 2-4 har argumentation de lega lata tillämpats i syfte att 

utreda gällande rätt i förhållande till upphovsrätt och webbskrapning. Ef-

tersom uppsatsens primära frågeställningar inte tidigare har bemötts kommer 

kapitel 2-4 även innehålla kortare slutsatser vilka stödjer sig på argumentation 

de lege ferenda. Det sista och avslutande kapitlet är i sin helhet utformad efter 

argumentation de lege ferenda. 

1.5 Perspektiv 

Uppsatsen är skriven ur upphovsrättsinnehavarens14 perspektiv för att belysa 

dennes rättsliga och faktiska möjligheter att beivra intrång på internet. Syftet 

med perspektivet är att beskriva och utreda de rättsliga hindren en rättighets-

innehavare står inför vid beivrandet av intrång, för att därigenom nyansera 

och avgränsa vad som är att anse som gällande rätt.15 Eftersom ändamålet 

med uppsatsens är att besvara frågan om huruvida rättighetsinnehavare har ett 

adekvat rättsskydd, kommer även utredningen att anläggas mot ett process-

rättsligt perspektiv. Detta görs i syfte att framhäva rättighetsinnehavarens 

rättsliga, möjliga och faktiska rättsmedel denne kan komma nyttja.16 Den av-

slutande delen av uppsatsen är författad utifrån ett rättskritiskt perspektiv, 

 

13 Se mål C-212/04 (Adeneler) p. 110–111.; mål C-397/01 (Pfeiffer) p. 115–116.; mål C-

106/89 (Marleasing) p. 9–10.; mål C-149/17 (Bastei Lübbe) p. 27-28.; Reichel (2018) s. 123 

ff.; Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 188 ff.; skäl 10 i IPRED-direktivet.; Jfr. Levin & 

Hellstadius (2019) s. 563 ff. 

14 Här avses även innehavare av närstående rättigheter. 

15 Se Sandgren (1995/1996) s. 739 f.; Olsen (2004) s. 108 f. 

16 Se Sandgren (1995/1996) s. 739 f.; Olsen (2004) s. 108 f. 
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som i övrigt anses utgöra en del av argumentationen de lege ferenda, i form 

av en “kritisk rättsdogmatik”.17 

1.6 Material 

Materialet i utredningen består huvudsakligen av svenska rättskällor, såsom 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. För att möjliggöra en bredare 

förståelse och analys av de nationella rättsreglerna, används även EU-rättsliga 

källor, såsom direktiv och domstolsavgörande från EU-domstolen. Eftersom 

syftet med uppsatsen är att bl.a. utreda det upphovsrättsliga skyddet i förhål-

lande till webbskrapning är upphovsrättslagen18 (URL), dess förarbeten och 

relevant rättspraxis, av central betydelse för fastställandet av gällande rätt. 

Förarbeten har använts i syfte att tydliggöra eller tolka bestämmelserna i upp-

hovsrättslagstiftningen. Rättspraxisen från såväl svensk domstol som EU-

domstolen har enbart bearbetats i syfte att utvidga förståelse för de nationella 

och internationella upphovsrättsliga regelverken. 

 

Juridisk doktrin anses sakna en självständig auktoritet som rättskälla vars 

egentliga syfte kan beskrivas som ett instrument vilket ska interagera med 

övriga rättskällor för att stärka deras legitimitet.19 I likhet med vad som har 

varit ändamålet med användningen av förarbeten och rättspraxis, syftar även 

användningen av juridisk litteratur att, förutom stärka legitimiteten av rätts-

källor med högre dignitet, kunna bidra med en nyanserad utredning. I synner-

het har doktrinen varit till nytta för att tillföra en bredare exemplifiering av 

situationer där en rättsregel kan äga tillämplighet. Vid fullständig avsaknad 

av lagstiftning, förarbeten och rättspraxis, har den juridiska litteraturen sam-

manfattningsvis även använts för att beskriva vad som borde vara gällande 

 

17 Se Sandgren (2006) s. 529 f. 

18 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 

19 Se Kleineman (2018) s. 27.; Carlsson m.fl. (2020) s. 30 ff.; Jfr. Lehrberg (2020) s. 101 f. 
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rätt. I urvalet av doktrin har särskilt beaktas vilket anseende respektive förfat-

tare har inom immaterialrätten samt vilket perspektiv böckerna är anlagda 

mot. 

 

De EU-rättsliga rättskällorna i form av direktiv och rättspraxis från EU-dom-

stolen har i huvudsak bearbetats för tolkningen av implementerade direktiv, 

däribland databas-, datorprogram- och IPRED-direktiven. Tolkning och tyd-

ligare förståelse för reglerna om databaser är, som tidigare nämnts, av väsent-

lig betydelse för såväl uppsatsens frågeställningar som det huvudsakliga ut-

redningsarbetet. 

 

Utöver de rättskällor som presenterats ovan har utredningen även fordrat an-

vändningen av källor utanför det rättsvetenskapliga området, däribland Nat-

ionalencyklopedin. Syftet med detta har varit att definiera begreppet webb-

skrapning utifrån de premisser som återfinns i den vetenskap ordet härstam-

mar ifrån, för att därigenom utröna vilka typer av rättsregler och rättigheter 

som kan vara tillämpliga i förhållande till sådant förfarande. I de svenska 

rättskällorna har begreppet inte tydligt definierats även om vissa beskriv-

ningar av tekniska metoder kan identifieras som varianter av webbskrap-

ning.20 

 

Kunskaper från andra vetenskapsområden kan i vissa fall inhämtas från juri-

diska källor och därigenom erhålla ett rättskällevärde. Detta kan exempelvis 

röra sig om fall där expertisutlåtande har inhämtats från domstolen eller där 

kunskaper inom annan vetenskap omnämns i doktrin. Rättskällestatusen görs 

emellertid avhängig betydelsen av sådan kunskap för att avgöra ett rättsligt 

problem. Det är härmed viktigt att inte acceptera all form av extern kunskaps-

inhämtning, vilket mot bakgrund av juristers begränsade möjligheter att kva-

 

20 Jfr. exempelvis mål C-30/14 (Ryanair) p. 16.; Göteborgs tingsrätt, dom 2014-10-17 i mål 

T 8829-13. 
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litetsgranska sådan fakta, riskerar att bl.a. bidra till en felaktig rättstillämp-

ning.21 Emellertid är grundtanken med att beskriva eller definiera webbskrap-

ning inom juridikens ramar inte syftet med uppsatsen eller utredningen. De 

icke-juridiska källorna används enbart för ändamålet att i kortare drag redo-

göra vad webbskrapning innebär, vilket får anses vara en förutsättning för 

uppfyllandet av syftet med uppsatsen. 

1.7 Forskningsläge 

Rättighetsinnehavares möjligheter att beivra upphovsrättsliga intrång på in-

ternet har belysts i ett flertal utredningar och uppsatser. Daniel Westman har 

bl.a. diskuterat de rättsliga och praktiska problemen som återfinns i anknyt-

ning till upphovsrättsliga intrång genom olaglig fildelning, däribland bevis-

frågor och rättsliga strategier.22 

 

I nära anslutning till temat som berörs i denna uppsats återfinns Agne Lind-

bergs och Daniel Westmans bok ”Praktisk IT-rätt”. Den juridiska doktrinen 

bemöter emellertid inte webbskrapning eller upphovsrättsliga intrång på in-

ternet i någon vidare bemärkelse. Dock får ”Praktisk IT-rätt”, trots att boken 

utgavs 2001, anses utgöra ett betydande verk på området i förhållande till de 

tekniska aspekterna som utredningen i denna uppsats har stått inför. I synner-

het har verket utgjort en grund för utrönandet av gällande rätt i fråga om hur 

databaser fungerar och skyddas, och därigenom på vilket sätt webbskrapning 

kan komma att brukas i ett otillbörligt syfte. 

 

21 Se Gräns (2018) s. 439 ff.; NJA 2012 s. 400, där domstolen inhämtade kunskaper från 

andra vetenskaper.; NJA 2010 s. 72, där domstolen beaktar kunskaper från andra vetenskaper 

vilka återfinns i juridisk doktrin.; Jfr. Lehrberg (2020) s. 103 ff. 

22 Se Westman (2006) och Westman (2012). 
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1.8 Disposition 

I andra kapitlet utreds de grundläggande reglerna om upphovsrätt, vilket in-

nefattar databaser, katalogskydd, samt hur dessa förhåller sig till den digitala 

miljön. 

 

Det tredje kapitlet berör upphovsrättsliga intrång på internet, vad intrången 

faktiskt består i och huruvida webbskrapning är lagligt eller inte. 

 

Det fjärde kapitlet tar sikte på det rättsliga förfarandet som kan uppstå med 

anledning av intrång som skett genom webbskrapning, såsom ansökan om 

informationsföreläggande. I kapitlet utreds även vilken typ av bevisning som 

kommer att vara avgörande för att beivra upphovsrättsliga intrång på internet, 

samt rättighetsinnehavarens rätt till ett effektivt rättsmedel. 

 

Det femte och sista kapitlet är en analys av utredningen i sin helhet. I det 

avslutande avsnittet sammanfattas slutsatserna i analysen för att sedan mynna 

ut i tydliga svar på uppsatsens frågeställningar. 
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2 Upphovsrätt 

2.1 Vad är upphovsrätt? 

Upphovsrätt är tidsbegränsade rättigheter som en fysisk person uppbär när 

denne skapar ett verk som uppnår s.k. verkshöjd.23 Med verkshöjd åsyftas att 

verket innehar egenskaperna av ett individuellt och personligt skapande, där-

med en nivå av självständighet och originalitet.24 Det finns emellertid inget 

krav på att verket ska uppnå någon form av estetisk eller audiovisuell kvalité 

för att verkshöjd ska föreligga. Syftet med verket påverkar inte heller bedöm-

ningen av verkshöjd.25 Det fordras ingen registrering av verket eller verkshöj-

den för att alstret ska åtnjuta ett upphovsrättsligt skydd. Skyddet gäller under 

sjuttio (70) år efter det år upphovsrättsinnehavaren avled. Är det fler upp-

hovspersoner beräknas skyddstiden istället ifrån den sist avlidne innehava-

rens dödsår.26 

 

23 Se 1 § URL.; prop. 1960:17 s. 48 ff.; SOU 1956:25 s. 83.; se även NJA 1995 s. 256, om 

kravet på verkshöjd.; Artikel 17 EU-stadgan, angående rätt till egendom och att immateriell 

egendom ska vara skyddad. 

24 Se prop. 1960:17 s. 48 ff.; mål C-145/10 (Painer) p. 88.; Olsson & Rosén (2016) s. 40 ff.; 

Lindberg & Westman (2001) s. 233. 

25 Se Levin & Hellstadius (2019) s. 74 och 82 ff.; Olsson (2018) s. 63.; Olsson & Rosén 

(2016) s. 42 f. 

26 Se 43 § URL.; se artikel 1 i direktiv 2006/116/EG.; prop. 1960:17 s. 217 ff.; Bernitz m.fl. 

(2017) s. 422 f.; Levin & Hellstadius (2019) s. 71 och 221.; Olsson (2018) s. 19.; Olsson & 

Rosén (2016) s. 21.; se även 6 § URL beträffande upphovsrätt som innehas gemensamt av 

två eller flera upphovspersoner.; se även 60 § URL om att skyddstiden som utgångspunkt 

gäller för verk med anknytning till Sverige. 
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2.2 Vad innebär det upphovsrättsliga 

skyddet? 

Det upphovsrättsliga skyddet består av två olika kategorier av rättigheter; för-

foganderätten och den ideella rätten. Förfoganderätten utgör i sin tur två eko-

nomiska rättigheter; en rätt att framställa exemplar av det upphovsrättsliga 

verket, och en rätt att göra alstret tillgängligt för allmänheten. De ekonomiska 

rättigheterna medför en ensamrätt för upphovsrättsinnehavaren. Således upp-

står ett krav på samtycke från innehavaren av upphovsrätten i det fall en annan 

person än rättighetsinnehavaren ska vilja nyttja eller göra alstret tillgängligt 

för andra på exempelvis en hemsida på internet.27 

 

Den andra rättighetskategorin, den s.k. ideella rätten, tar sikte på de moraliska 

aspekterna som är knutna till det upphovsrättsliga verket, vilket innefattar två 

typer av rättigheter; namnangivelse- och respekträtten. Namnangivelserätten, 

eller den s.k. paternitetsrätten, utgör en rätt för innehavaren av upphovsrätten 

att bli omnämnd i den utsträckning och på det sätt som god sed kräver när 

någon annan än rättighetsinnehavaren nyttjar de ekonomiska rättigheterna. 

Respekträtten å andra sidan utgör upphovsrättsinnehavarens rätt att motsätta 

sig kränkande användande av dennes verk. Ett kränkande användande kan 

bestå i att det företas förändringar av rättighetsinnehavaren verk där resultatet 

uppfattas som kränkande. Det kan även röra sig om att verket görs tillgängligt 

för allmänheten i en sådan form eller under sådana omständigheter som är 

förolämpande.28 

 

 

27 Se 2 § URL.; prop. 1960:17 s. 51 ff.; prop. 2004/05:110 s 45.; Olsson & Rosén (2016) s. 

67.; Olsson (2018) s. 20.; Levin & Hellstadius (2019) s. 135 ff.; Lindberg & Westman (2001) 

s. 219 och 250 ff. 

28 Se 3 § URL.; prop. 1960:17 s. 64 ff.; Olsson & Rosén (2016) s. 94 ff.; Olsson (2018) s. 

137 ff.; Levin & Hellstadius (2019) s. 160 ff.; se även artikel 6bis i Bernkonventionen.; Lind-

berg & Westman (2001) s. 256 ff. 
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Ensamrätten som tillkommer rättighetsinnehavare är inte absolut. I upphovs-

rättslagen återfinns ett flertal inskränkningar till följd av praktiska skäl och 

allmänhetens intresse.29 Under vissa omständigheter tillåts därmed exempel-

vis exemplarframställning av ett upphovsrättsligt skyddat verk för privat bruk 

eller för undervisningsändamål, utan föregående samtycke från upphovsrätts-

innehavaren. Liknande inskränkningar gäller även i förhållande till rätten att 

göra citat från ett verk.30 

2.3 Vilka rättssubjekt kan inneha 

upphovsrätt? 

Som utgångspunkt innehas upphovsrätt av den fysiska personen, upphovsper-

sonen, som i egenskap av författare, konstnär eller artist skapar ett verk som 

uppnår verkshöjd.31 Genom avtal32 kan emellertid upphovsrätten, i samband 

med att verket uppnår verkshöjd, tillfalla ett annat rättssubjekt, såsom en ju-

ridisk person eller en annan fysisk person. Eftersom de moraliska rättighet-

erna inte kan överlåtas till någon annan, och de därigenom förblir den ur-

 

29 Se 2 kap. URL.; Olsson (2018) s. 146 ff.; Olsson & Rosén (2016) s. 128 ff.; Lindberg & 

Westman (2001) s. 264 ff.; Levin & Hellstadius (2019) s.  191 ff. 

30 Se 12, 14 och 22 §§ URL.; Olsson (2018) s. 207 ff.; Olsson & Rosén (2016) s. 128 ff.; 

Levin & Hellstadius (2019) s. 199 och 207 f.; notera att digitala exemplar av databaser inte 

får framställas för privat bruk. Se vidare under avsnitt 2.6.3. 

31 Se 1 § URL.; jfr. även 2 kap. 16 § regeringsformen (1974:152) beträffande författare, 

konstnärer och fotografers grundlagsstadgade rätt till deras verk.; Olsson (2018) s. 84.; Ols-

son & Rosén (2016) s. 21.; Lindberg & Westman (2001) s. 246 f.; Levin & Hellstadius (2019) 

s. 114 f. 

32 Vanligtvis brukar det röra sig om anställningsavtal där det material som skapas av arbets-

tagaren tillfaller direkt till arbetsgivaren.; jfr. 40a § URL beträffande datorprogram som 

skapas inom ramen för en anställning. 
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sprungliga upphovspersonens rättigheter, kan ett annat rättssubjekt enbart åt-

njuta upphovsrätt genom att förvärva de ekonomiska rättigheterna fullstän-

digt eller partiellt.33 

 

Upphovsrätten till ett verk kan innehas av ett flertal olika skapare, vilka alla 

har bidragit till frambringandet av alstret. I upphovsrättslagstiftningen görs 

därför en särskild uppdelning av samtliga involverade upphovspersoners bi-

drag. Syftet är att fastställa huruvida de olika bidragen utgör självständiga 

verk, och därigenom innehar individuella upphovsrättsliga skydd, eller om 

verket skyddas genom en s.k. gemensam upphovsrätt.34 Med hänsyn till att 

upphovsrätt kan innehas av olika och ett flertal rättssubjekt kommer benäm-

ningen “rättighetsinnehavare” 35 hädanefter att nyttjas för att omfatta samt-

liga innehavare av upphovsrätt. 

2.4 Vilka alster skyddas med 

upphovsrätt? 

2.4.1 Litterära och konstnärliga verk 

Varje litterärt eller konstnärligt verk kan tillerkännas ett upphovsrättsligt 

skydd oavsett om alstret skapats i fysisk eller digital form. Följaktligen är det 

som utgångspunkt inte av intresse att beakta typen av alster i någon större 

utsträckning. Som tidigare lyfts fram är det väsentliga att det allmänna kravet 

 

33 Se prop. 1960:17 s. 50 f.; SOU 1956:25 s. 83.; artikel 2 i datorprogramdirektivet.; Olsson 

(2018) s. 84 f.; Levin & Hellstadius (2019) s. 118 f. och 124 ff.; Olsson & Rosén (2016) s. 

98 f.; Lindberg & Westman (2001) s. 248 f. 

34 Se 6 § URL; prop. 1960:17 s. 50 ff.; SOU 1956:25 s. 83.; Olsson (2018) s. 87 f.; Olsson & 

Rosén (2016) s. 110 f.; Levin & Hellstadius (2019) s. 116 ff.; Lindberg & Westman (2001) 

s. 246. 

35 Begreppet kommer även att användas för att avse innehavare av närstående rättigheter. 
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på verkshöjd är uppfyllt. Upphovsrättslagen brukar därför i dessa avseende 

benämnas som en teknikneutral lagstiftning.36  

 

Enligt 1 § 1 st. URL kan upphovsrättsligt skyddade verk bl.a. utgöras av mu-

sikaliska eller fotografiska verk, filmografi, datorprogram eller brukskonst. 

Till och med enskilda meningar eller delar av meningar kan anses uppfylla 

kraven för upphovsrättsligt skydd. I den digitala miljön anses det föreligga ett 

obegränsat antal typer av multimedier som kan uppbära upphovsrättsligt 

skydd, särskilt med hänsyn till mängden olika filformat. Exempelvis kan en 

webbplats layout, dvs. placeringen och utformningen av text och annat inne-

håll uppfylla kravet på verkshöjd.37 Upphovsrätt tillkommer dock inte verk 

eller handlingar som består av författningar, myndighetsbeslut eller yttranden 

från svenska myndigheter.38 

2.4.2 Särskilt om datorprogram 

I förhållande till datorprogram och andra digital verk är det viktigt att särskilja 

vilka delar som enbart utgör idéer, funktioner eller programmeringsspråk. 

Anledningen till detta är att upphovsrätten endast omfattar utformningen av 

ett datorprogram och inte den bakomliggande logiken eller vilket språk pro-

grammet är författat på. Ett datorprogram är ett litterärt verk bestående av en 

serie instruktioner som är ämnade för en dator att avläsa och verkställa. In-

struktionerna för programmet återfinns i den s.k. källkoden, som även utgör 

det upphovsrättsligt skyddade objektet. Med källkod avses en digital text be-

 

36 Se 1 § URL.; prop. 1960:17 s. 48.; Levin & Hellstadius (2019) s. 73–77.; Lindberg & 

Westman (2001) s. 219 ff.; se mer om verkshöjd under avsnitt 2.1. 

37 Se mål C-5/08 (Infopaq).; Levin & Hellstadius (2019) s. 68 och 138 f.; Lindberg & West-

man (2001) s. 222 och 244 ff.; Kronqvist (2013) s. 29.; Olsson (2018) s. 53 f.; Olsson & 

Rosén (2016) s. 45.; jfr. prop. 1960:17 s. 48.; se även exemplifieringen av upphovsrättsliga 

verk i artikel 2.1 i Bernkonventionen.; NJA 1995 s. 256, angående upphovsrättsligt skyddad 

nummerbank.; NJA 1965 s. 523, angående upphovsrättsligt skyddad bokkatalog. 

38 Se 9 § URL.; prop. 1960:17 s. 87.; Olsson & Rosén (2016) s. 118. 
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stående av ord och en serie tecken som är förståeligt för det mänskliga intel-

lektet. Det finns därför inget hinder att källkoden innehåller andra upphovs-

rättsligt skyddade verk, såsom texter, filer eller databaser39. Källkod kan 

emellertid inte exekveras, dvs. verkställas av datorer på grund av den språk-

liga strukturen. För att koden ska kunna brukas av en dator måste källkoden 

först kompileras till binär form, vars kodsammansättning benämns för objekt-

kod. Käll- och objektkoder speglar följaktligen ett datorprograms grundstruk-

tur och kan återfinnas i många digitala format, däribland HTML.40 Härutöver 

skyddas enligt 3 § 3 st. URL även förberedande designmaterial till datorpro-

gram, dvs. sådant material som kan leda till utvecklingen av ett datorpro-

gram.41 

2.5 Närstående rättigheter 

Närstående rättigheter är tidsbegränsade rättigheter som tillkommer utövande 

konstnärer, framställare av ljudinspelningar eller kataloger som framför, upp-

tar eller framställer ett litterärt eller konstnärligt verk. Det litterära eller konst-

närliga kan, men förutsätts inte, vara skyddat med upphovsrätt. Närstående 

rättigheter kan således erhållas för verk som tidigare har varit skyddade med 

upphovsrätt eller där verket har uppstått till följd av naturen, såsom en ljud-

inspelning av en fågelsång.42 Ensamrätten till följd av de närstående rättig-

heterna uppställer, till skillnad från det upphovsrättsliga skyddet, andra krite-

rier för skydd. Ett s.k. katalogskydd förutsätter exempelvis att verket består 

 

39 Se mer om databaser under avsnitt 2.6.1. 

40 Se mål C-393/09.; mål C-406/10 (Datacomålet).; artikel 1.2 i direktiv 2009/24/EG (dator-

programdirektivet).; prop. 1992/93:48 s. 112. Olsson & Rosén (2016) s. 46.; Olsson (2018) 

s. 55 och 72.; se även artikel 10.1 i Trips-avtalet.; Lindberg & Westman (2001) s. 147 f., 226 

ff. och 289; Appelquist (2020) s. 35. 

41 Se prop. 1992/93:48 s. 112.; Olsson (2018) s. 72.; Olsson & Rosén (2016) s. 46. 

42 Se 5 kap. URL.; Olsson & Rosén (2016) s. 21.; Lindberg & Westman (2001) s. 220. 
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av ett stort antal uppgifter, eller att sammanställning uppkommit som ett re-

sultat av en väsentlig investering.43 Det saknas således ett krav på en nivå av 

självständighet och originalitet.44 

 

De närstående rättigheterna tillerkänner utövande konstnärer m.m. ett rätts-

skydd likt det upphovsrättsliga skyddet, däribland en ensamrätt för mångfald-

igande och tillgängliggörande för allmänheten. Rättigheterna gäller som hu-

vudregel i femtio (50) år efter det att upptagningen eller framförandet genom-

fördes.45 

2.6 Databaser 

2.6.1 Vad är en databas? 

En databas är en samling av litterära, konstnärliga, musikaliska och andra 

verk såsom texter, siffror och data, som kan uppbära upphovsrättsligt skydd. 

Ensamrätt tillkommer dock inte upphovspersoner för rena faktauppgifter. Da-

tabasen behöver inte vara elektronisk för att åtnjuta skydd, utan kan även be-

stå av fysiska kataloger, tabeller eller liknande sammanställningar.46 Det 

torde därför inte finnas något hinder för att en källkod eller en webbplats, 

innehållandes stora mängder data, i sig skulle kunna utgöra en databas eller 

annan typ av samling som uppfyller kraven för upphovsrättsligt skydd eller 

det s.k. databasskyddet i 49 § URL.47 

 

43 Jfr. exempelvis 49 § URL. 

44 Se mer om de grundläggande kraven för upphovsrätt under avsnitt 2.1. 

45 Se 5 kap. URL.; Olsson (2018) s. 329, 333 och 345.; Levin & Hellstadius (2019) s. 107 ff.; 

Olsson & Rosén (2016) s. 21.; se artikel 2 och 8 i direktiv 2006/116/EG.; jfr. exempelvis 

skyddstiden om 15 år för kataloger i 49 § URL.; 

46 Se 5 § och 49 § URL.; skäl 14 och 17 i databasdirektivet.; Olsson & Rosén (2016) s. 418.; 

Edmar (2018) s. 45. 

47 Se 5 § URL.; prop. 1996/97:111 s. 29.; Lindberg & Westman (2001) s. 220 och 294 f. 
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2.6.2 Hur skyddas databaser? 

För att en databas ska erhålla ett upphovsrättsligt skydd fordras, utöver det 

allmänna kravet på verkshöjd, dvs. viss nivå av originalitet och intellektuell 

skapande, att samlingen består av självständiga element som arrangerats och 

sorterats på ett systematiskt sätt.48 

 

Eftersom skyddet inte inskränker det upphovsrättsliga skydd som åtnjuts av 

de verk som ingår i samlingen, fordras samtycke från samtliga berörda upp-

hovsrättsinnehavare för upprättandet av databasen. Följaktligen kan upphovs-

rätt föreligga för såväl sammanställningen som för nyttjandet av de enskilda 

delarna som ingår i den. Databasen kan därför tänkas skyddas indirekt genom 

de självständiga upphovsrättsligt skyddade verken som ingår i samlingen. Be-

står sammanställningen av flera upphovsrättsligt skyddade verk kan databa-

sen erhålla skydd som ett samlingsverk. Ett typexempel på samlingsverk i den 

digitala miljön kan vara en webbplats med en samling av fotografier.49 

 

Uppfyller inte en databas förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd kan 

samlingen fortfarande uppbära skydd genom s.k. närstående rättigheter i 

form av ett databasskydd, det s.k. sui generis-skyddet50. Skyddet gäller endast 

i femton (15) år efter det år arbetet framställdes. Förutom de krav som fordras 

för den här typen av rättigheter, ska databasen antingen bestå av i) en stor 

mängd uppgifter eller ii) utgöra produkten av en väsentlig investering. 

Följaktligen uppnår inte enklare sammanställningar av uppgifter eller data, 

såsom tidtabeller eller musikstycken på en CD-skiva, kravet på ett stort antal 

 

48 Se 5 § URL.; prop. 1960:17 s. 7.; SOU 1956:25 s. 138 f.; mål C-444/02 (Organismos) p. 

26.; artikel 3.1 och skäl 15-17 i databasdirektivet.; Olsson & Rosén (2016) s. 418.; Olsson 

(2018) s. 347.; jfr. 49 § URL. 

49 Se 5 § URL.; Olsson & Rosén (2016) s. 418 och 421.; Lindberg & Westman (2001) s. 235 

ff. och 294 f. 

50 Med sui generis avses en rätt av sitt eget slag och syftar till att beskriva databasers särskilda 

rättsskydd i frånvaro av ett upphovsrättsligt skydd. 
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uppgifter eller en väsentlig investering. Med “resultatet av en väsentlig inve-

stering” i 49 § URL avses det grundläggande kravet på att arbetet, som har 

utförts för att skapa sammanställningen, inbegriper en kvantitets- eller kvali-

tetsmässigt sett väsentlig investering. Den väsentliga investeringen kan utgö-

ras av såväl ekonomiska medel, som betydande och noga utvalda insatser i 

form av sakkunskap. Skyddsobjektet i 49 § URL tar således sikte på det ut-

förda arbetet och inte de uppgifter som ingår i databasen.51  

 

Typen av uppgifter som ingår i sammanställningen är inte relevant för be-

dömningen huruvida en databas anses föreligga. Det spelar inte heller någon 

roll om samlingen innehåller uppgifter från flera och andra källor, eller om 

den enbart består av element som särskilt har skapats för samlingen.52 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att en databas kan skyddas på fyra 

(4) olika sätt: 

i) Databasen uppnår kravet på verkshöjd och utgör därmed ett självstän-

digt verk enligt 1 § URL. 

ii) Databasen åtnjuter skydd som ett samlingsverk enligt 5 § URL. 

iii) Databasen uppnår kraven för sui-generis-skyddet i 49 § URL. 

iv) Databasen skyddas indirekt genom de självständiga upphovsrättsligt 

skyddade verken som ingår i samlingen. 

 

51 Se 49 § URL.; Olsson & Rosén (2016) s. 418 ff.; artikel 7.1 och 10.1 i databasdirektivet.; 

mål C-203/02 (British Horseracing) p. 32 och 68.; mål C-338/02 (Svenska Spel) p. 29.; Ols-

son (2018) s. 347 ff.; Edmar (2018) s. 45 f.; NJA 1995 s. 256, där utformningen av en databas 

ansågs uppfylla kravet på verkshöjd.; se även beaktandesats 19 i databasdirektivet angående 

att musikstycken på en CD-skiva inte utgör en databas.; NJA 2005 s. 924, angående begrep-

pet ”investering”.; NJA 1985 s. 813, där ca. 1250 uppgifter om krukväxter ansågs uppfylla 

kravet på ”ett stort antal”. Notera dock att databasdirektivet antogs först 1996.; Lindberg & 

Westman (2001) s. 235 och 285. 

52 Se mål C-444/02 (Organismos) p. 23 och 25. 
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2.6.3 Vad innebär databasskyddet? 

Det särskilda skyddet som tillkommer den s.k. databasproducenten utgör en 

ensamrätt att framställa exemplar av sammanställningen samt att göra den 

tillgänglig för allmänheten. Därigenom innehar databasproducenten en rätt att 

förbjuda utdrag och återanvändning av hela, eller en kvantitativt sett väsentlig 

del, av databasens innehåll. Förbudet avser varje otillåtet förfogande i form 

av tillägnande av hela eller en del av innehållet i databasen oaktat om sam-

manställningen i fråga är skyddad med upphovsrätt eller databasskydd.53 

 

Databasskyddet medför härutöver ett förbud att genomföra utdrag eller åter-

använda icke-väsentliga delar av databasen som, genom att de är återkom-

mande och systematiska, till slut skulle medföra att en väsentlig del av inne-

hållet återskapas. Förbudet gäller oavsett om förfogandet sker i syfte att upp-

rätta en annan databas eller för att användas på ett annat sätt.54 Tillstånd från 

databasproducenten fordras således när innehållet i databasen ska tillgänglig-

göras och hela eller en väsentlig del av sammanställningen varaktigt eller till-

fälligt överförs till ett annat medium.55 Har innehållet i databasen gjorts till-

gänglig för allmänheten kan emellertid rättighetsinnehavaren som utgångs-

punkt inte motsäga sig att tredje man söker efter uppgifter i databasen.56 Till 

skillnad från den upphovsrättsliga ensamrätten får digitala exemplar av data-

baser inte framställas för privat bruk.57 

 

53 Se 49 § 1 st. och 3 st. URL.; artikel 7 i databasdirektivet.; mål C-203/02 (British Horsera-

cing) p. 51 och 67.; mål C‑304/07 (Directmedia) p. 34-35.; mål C-173/11 (Football Dataco) 

p. 20.; mål C-202/12 (Innoweb) p. 31 och 37.; Olsson (2018) s. 349 f. 

54 Se artikel 7.5 i databasdirektivet.; mål C-203/02 (British Horseracing) p. 51, 73 och 87-

89.; mål C‑304/07 (Directmedia) p. 43 och 59. 

55 Se mål C-203/02 (British Horseracing) p. 67.; mål C‑304/07 (Directmedia) p. 53. 

56 Se artikel 7.3 i databasdirektivet.; mål C‑304/07 (Directmedia) p. 53.; mål C-202/12 (In-

noweb) p. 46.; Olsson & Rosén (2016) s. 420 f.; Se även mål C-202/12 (Innoweb) p. 47-48 

och 56, där domstolen fann att en sökmotor, utan att kopiera uppgifter från en databas, upp-

fyllde krav för återanvändning och därmed vara i strid med artikel 7.1 i databasdirektivet. 

57 Se 12 § 2 st. och 49 § 2 st. URL.; Olsson & Rosén (2016) s. 423 ff.; Edmar (2018) s. 46.; 

Levin & Hellstadius (2019) s. 206 f.; jfr. artikel 6.2.a i databasdirektivet. 
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Syftet med det s.k. sui generis-skyddet i 49 § URL är att främja upprättandet 

och bevarandet av databaser, därmed inte för ändamålet att skapa uppgifter 

som sedan ordnas och struktureras i olika former av sammanställningar. Be-

dömningen av huruvida kravet på ”väsentlig investering” är uppfyllt ska där-

för avgränsas till att enbart avse de resurser, i form av penningmässiga eller 

mänskliga insatser, som använts för att exempelvis säkerställa att uppgifterna 

i databasen är tillförlitliga eller för att systematiskt och metodiskt organisera 

databasinformationen. Punktinsatser, i form av uppdatering av enstaka upp-

gifter i en databas, kan i sig inte uppfylla kravet på väsentlig investering, även 

om försumbara delar av en databas i regel kan motsvara en betydande mänsk-

lig, teknisk eller ekonomisk investering. Skyddet syftar därmed till att mot-

verka att någon annan än dataproducenten, i de fall där ingen form av ekono-

misk ersättning har tillskjutits till rättighetsinnehavaren, tillägnar sig resulta-

ten av de företagna investeringarna.58 

 

58 Se skäl 42 och 48 i databasdirektivet.; mål C-203/02 (British Horseracing) p. 31-32, 46, 51 

och 71.; mål C-444/02 (Organismos) p. 40, 43 och 50.; mål C-338/02 (Svenska Spel) p. 24-

25.; mål C-202/12 (Innoweb) p. 36.; NJA 2005 s. 924.; Olsson & Rosén (2016) s. 419. 
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3 Upphovsrättsligt intrång 

3.1 Allmänna utgångspunkter 

3.1.1 Vad är ett upphovsrättsligt intrång? 

Ett upphovsrättsligt intrång uppstår när ett nyttjande av ett verk står i strid 

med rättighetsinnehavarens ensamrätt eller en tillämplig inskränkning av en-

samrätten i 2 kap. URL. Det otillbörliga brukandet består således av ett olov-

ligt exemplarframställande, eller olovligt tillgängliggörande för allmänheten. 

Vid otillåtet utnyttjande av ett upphovsrättsligt skyddat verk ska skälig ersätt-

ning enligt 54 § URL utges till rättighetsinnehavaren. På grund av avsaknaden 

av kravet på registrering av upphovsrättsliga verk uppstår inte sällan bevis-

problem för att avgöra huruvida det är fråga om en efterbildning av ett redan 

befintligt verk. Detsamma gäller i förhållande till fastställandet av en tillåten 

bearbetning av ett verk eller om en viss bearbetning anses utgöra intrång i 

rättighetsinnehavarens ensamrätt. I dessa fall genomför domstolen en bedöm-

ning av hur lika de aktuella verken är varandra utifrån de estetiska upplevel-

serna.59 Bestämmelsen i 54 § URL tillämpas även på närstående rättigheter, 

däribland sui-generis-skyddet i 49 § URL.60 

 

Syftet med det upphovsrättsliga sanktionssystemet är att säkerställa att rättig-

hetsinnehavare erhåller avkastning på de investeringar som har genomförts 

vid frambringandet av verken, för att i sin tur skapa incitament till fortsatt 

innovation och samhällsutveckling. Upphovsskyddet bidrar härutöver till ett 

 

59 Se 53 § URL.; Olsson & Rosén (2016) s. 476 ff. och 530 f.; Olsson (2018) s. 278 f.; Levin 

& Hellstadius (2019) s. 173 ff. 

60 Se 57 § URL.; Olsson (2018) s. 278 f. 
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fungerande näringsliv med ett stort kulturutbud.61 Med hänsyn till de förmö-

genhetsrättsliga inslagen, är upphovsrätten som utgångspunkt en privaträtts-

lig rättighet. I första hand ankommer det därför på rättighetsinnehavaren att 

själv vidta relevanta och nödvändiga åtgärder mot upphovsrättsliga intrång.62 

3.1.2 Särskilt om upphovsrättsliga intrång på 

internet 

Upphovsrättsliga intrång har till följd av digitaliseringen och internets upp-

komst blivit allt mer omfattande. Orsaken till detta kan härledas till en rad 

olika omständigheter. En av faktorerna till ökningen av intrång är möjligheten 

att med enkelhet överföra och kopiera upphovsrättsligt skyddade verk utan 

någon kvalitetsförlust. Ett annat skäl är att upptäcktsrisken är låg, samtidigt 

som det föreligger en viss oklarhet i rättsfrågor som berör upphovsrättsliga 

intrång på internet.63 Dessa skäl skulle kunna tänkas ligga bakom intrångsgö-

rarens vilja att företa en otillbörlig handling i strid med rättighetsinnehavarens 

ensamrätt. Utvecklandet och den frekventa användningen av mellanlagringar 

och multimedier har även föranlett att ett och samma otillbörliga handlande i 

strid med URL kan innefatta ett flertal rättighetsintrång. Orsaken till detta är 

att multimedier kan bestå av flera upphovsrättsligt skyddade verk, och där-

med även olika rättighetsinnehavare.64 

 

 

61 Se skäl 2, 3 och 26 i IPRED-direktivet.; prop. 2019/20:149 s. 20.; Lindberg & Westman 

(2001) s. 218. 

62 Se Olsson (2018) s. 276.; Olsson & Rosén (2016) s. 476 och 517.; prop. 2008/09:67 s. 

140.; prop. 2019/20:149 s. 22., angående att anmälan om upphovsrättsligt intrång går under 

allmänt åtal om detta är påkallat från allmän synpunkt. Detta torde enbart beröra grövre upp-

hovsrättsliga brott (jfr. 53 § 2 st. URL), varför ett aktivt handlande från rättighetsinnehavaren 

i många fall förblir avgörande för beivrandet av intrång, oavsett om detta görs civilrättsligt 

eller straffrättslig väg. 

63 Se prop. 2019/20:149 s. 30.; Kronqvist (2013) s. 60 f.; Levin & Hellstadius (2019) s. 135 

ff.; Westman (2012) s. 33 ff.; Appelquist (2020) s. 33 f. 

64 Se Lindberg & Westman (2001) s. 295.; Levin & Hellstadius (2019) s. 138 f.; prop. 

1996/97:111 s. 51 f. 
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Ett annat problem med intrång på internet är att det är svårt att skapa sig en 

uppfattning om hur omfattande skadorna är. En stor mängd enskilda och obe-

roende företagna handlingar av ringa art kan sammantaget medföra stor skada 

för en rättighetsinnehavare.65 Det blir följaktligen även svårt att erhålla till-

förlitligt och rättvisande bevismaterial, som senare kan ligga till grund för en 

intrångsundersökning. Situationen uppställer därmed ett krav på att rättighets-

innehavare själva måste skydda och bevaka sina rättigheter med hjälp av tek-

niska medel. Rättighetsinnehavarnas möjligheter har emellertid ansetts be-

gränsade eftersom tekniska skyddsåtgärder i regel alltid kan brytas ner för att 

sedan kringgås. Det blir därför svårt för upphovsrättsinnehavare att skapa och 

upprätthålla ett adekvat skyddssystem för intrång som sker på internet.66 

3.2 Intrång genom webbskrapning 

3.2.1 Kort om internet 

Webbplatserna på internet är författade på informationsbeskrivningsspråket 

HTML67 i s.k. hypertextdokument. Dokumenten kan innehålla text, filer eller 

uppgift om andra hyperdokument genom s.k. länkning. Informationen som 

visas för en besökare när denne anländer till en webbplats är tillfälliga digitala 

kopior, s.k. cachekopior, av webbplatsens innehåll. Dessa filer kan bestå av 

ett flertal sammanlänkande HTML-dokument på webben.68  

 

 

65 Se prop. 2019/20:149 s. 30.; mål C-203/02 (British Horseracing) p. 71.; jfr. artikel 7.5 i 

databasdirektivet angående återkommande och systematiska utdrag i databaser. Mot bak-

grund av syftet med databasskyddet och förekomsten av databaser på internet är detta ett 

viktigt perspektiv i förhållande till bedömningen av intrång på internet.; prop. 2008/09:67 s. 

234.; skäl 20 i IPRED-direktivet. 

66 Se skäl 20 IPRED-direktivet.; Olsson (2018) s. 28. 

67 Hyper Text Markup Language. 

68 Se artikel 2 i Infosoc-direktivet.; 2 § 2 st. URL.; prop. 2004/05:110 s. 95.; Levin & Hell-

stadius (2019) s. 137.; prop. 1996/97:111 s. 51 f.; Lindberg & Westman (2001) s. 275 ff.; 

Kronqvist (2013) s. 67.; NJA 2000 s. 292.; Appelquist (2020) s. 34 f. 
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För att en besökare av en webbplats ska kunna erhålla tillgång till hypertext-

dokumenten och avläsa dessa krävs en webbläsare. De vanligaste webblä-

sarna idag är Google Chrome, Internet Explorer och Safari. Det krävs därmed 

inget särskilt tekniskt hjälpmedel för att en person ska kunna besöka en hem-

sida eller ta del av det innehåll som finns på en hemsida.69 

3.2.2 Vad är webbskrapning? 

Webbskrapning är den svenska termen för det engelska begreppet “web scra-

ping”, vilket definieras som en automatisk metod70 för att extrahera och ge-

nomsöka data på en webbplats. Med data i detta sammanhang åsyftas all typ 

av digital information som är tillgänglig för en besökare av en hemsida, och 

därmed inte bara den information som återfinns i HTML-dokumenten. Datan 

kan bestå av bokstäver, siffror, bilder, videoklipp m.m., men även annan in-

formation som används uteslutande för att tekniskt driva webbplatsen, såsom 

funktioner och algoritmer.71 I syfte att erbjuda besökare tillgång till en större 

samling information eller ett större antal lagrade filer är många hemsidor nu-

mera sammankopplade med en databas.72 

 

Informationen som utvinns genom webbskrapning kan sparas eller användas 

på en mängd olika sätt. Antingen kan informationen lagras i databaser för att 

i ett senare skede återanvändas, eller kan den skrapade datan direkt reflekteras 

på en annan hemsida på internet. Den insamlade datan kan ligga till grund för 

statistiska ändamål, såsom prisjämförelser av olika tjänster och produkter, 

som exempelvis hemsidorna Prisjakt och Momondo. Inte sällan används 

webbskrapning även som ett instrument för att otillbörligt samla in data för 

 

69 Se Kronqvist (2013) s. 67 f. 

70 Den automatiska metoden är med andra ord ett datorprogram som kan skyddas med upp-

hovsrätt. Se mer om datorprogram under avsnitt 2.4.2. 

71 Se Nationalencyklopedin, Webbskrapning (2020).; EU glossary, Webbskrapning (2020).; 

C-30/14 (Ryanair) p. 15-16, där den engelska beteckning ”screen scraping” används, vilket 

är en typ av webbskrapning. 

72 Se Kronqvist (2013) s. 67 ff.; Lindberg & Westman (2001) s. 234 ff. och 294 f. 
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ett vinstdrivande ändamål, där informationen helt eller delvis ingår som en 

del av en ny tjänst eller produkt.73 Eftersom webbskrapning bygger på auto-

matiserade funktioner kan sådant program snabbt och enkelt kopiera betydligt 

fler uppgifter än vad en vanlig besökare kan göra manuellt. Den potentiella 

skadan en rättighetsinnehavare tillfogas kan härigenom bli mycket omfat-

tande.74 

 

Med hänsyn till att syftet med webbskrapning är att samla in data från en 

hemsida på internet bör webbplatser, som består utav stora databaser, troligt-

vis vara av intresse för otillbörlig webbskrapning. Sådant angrepp torde an-

nars inte vara motiverat för ändamålet att enbart extrahera ett fåtal uppgifter, 

särskilt med beaktande av att det tidsmässigt tar längre tid att programmera 

webbskrapningsverktyget än att manuellt kopiera uppgifterna. Således går det 

att anta att webbplatser med stora mängder av uppgifter i databaser kan utgöra 

lockande hemsidor för användaren av ett webbskrapningsprogram.75 

 

I syfte att förhindra att värdefull information otillbörligt utvinns genom webb-

skrapning använder rättighetsinnehavare olika säkerhetssystem som integre-

ras med hemsidan. Systemen är konstruerade för att känna igen hur en män-

niska vanligtvis besöker och använder en hemsida. När ett handlingsmönster 

inte matchar eller överensstämmer med det typiska mänskliga beteendet ger 

programmet utslag. I regel brukar systemen uppmärksamma eller flagga för 

uppföranden som består i väldigt många och kontinuerliga s.k. anrop till 

webbservern. Med anrop avses en förfrågan till webbservern att tillhandahålla 

 

73 Se C-30/14 (Ryanair) p. 15-16 och 43; Lindberg & Westman (2001) s. 282.; Prisjakt, In-

formation om tjänsten (2020).; Momondo, Allmänna villkor (2018).; mål C-338/02 (Svenska 

Spel) p. 12-13.; mål C-203/02 (British Horseracing). 

74 Se mer under avsnitt 3.1.2. 

75 Se mål C-202/12 (Innoweb) p. 40-41.; mål C-304/07 (Directmedia) p.33.; Olsson (2018) 

s. 350 f. 
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en bestämd resurs, såsom en viss text eller datafil.76 En vanlig säkerhetsåt-

gärd, vid misstänkt otillbörlig webbskrapning, är att besökarens IP-adress 

blockeras under en bestämd tidsperiod.77 

 

Webbskrapning ska inte förväxlas med dataintrång78. Bestämmelsen i brotts-

balken om dataintrång uppställer det kumulativa rekvisitet “[…] bereder sig 

tillgång till en uppgift […]”, vilket förutsätter att uppgiften i fråga inte var 

tillgänglig tidigare. Regleringen fordrar således att intrångsgöraren aktivt be-

reder sig otillbörlig tillgång till en uppgift som tidigare var otillgänglig för 

vederbörande. Detta skiljer sig ifrån webbskrapningsprogram eftersom den 

tekniska metoden enbart tar sikte på uppgifter som är tillgängliga för en be-

sökare av en hemsida. 

3.2.3 Är webbskrapning lagligt? 

Webbskrapning är som tidigare nämnts ett datorprogram79 för att automatiskt 

samla in, kopiera och på annat sätt använda data som återfinns på en webb-

plats. Avhängigt hur webbskrapningsprogrammet är konstruerat kan produk-

ten från webbskrapningen, dvs. den informationen som har extraherats från 

en webbplats, således bestå av upphovsrättsligt skyddade verk, såsom texter, 

bilder eller databaser. 

 

Avgörande för bedömningen huruvida webbskrapning är otillbörlig är således 

avhängigt informationen som utvinns, samt om ett samtycke har inhämtats 

 

76 Se Nationalencyklopedin, Webbserver (2020).; jfr. Varbergs tingsrätt, slutligt beslut 2011-

02-11 i mål nr Ä 3312-10.; se även Postnummerservice, Adressökning (2020), där söktjäns-

ten blockeras efter ett större antal sökningar (anrop) i syfte att förhindra missbruk av databa-

sen. 

77  Se Nationalencyklopedin, Webbskrapning (2020).; Prisjakt, Information om tjänsten 

(2020).; jfr. Postnummerservice, Adressökning (2020), där söktjänsten blockeras efter ett 

större antal sökningar (anrop) syfte att förhindra missbruk. 

78 Se 4 kap. 9c § brottsbalk (1962:700). 

79 Ett webbskrapningsprogram kan således skyddas med upphovsrätt. Se mer om datorpro-

gram under avsnitt 2.4.2. 
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från berörda rättighetsinnehavare i förhållande till den samlade datan. I likhet 

med fildelning är den tekniska aspekten av skrapning inte olaglig i sig, utan 

avgöranden är istället huruvida verket är upphovsrättsligt skyddat och om så-

dant förfogande och offentliggörande av verket är i strid med rättighetsinne-

havarens ensamrätt.80 

 

Problemet med webbskrapning är att det i många fall är svårt att avgöra vilken 

information eller datafil som har extraherats. Den främsta anledningen till 

detta är att stora delar av innehållet av en webbplats laddas in per automatik 

när en besökare “anländer” på hemsidan.81 Eftersom informationen redan lä-

ses in är det svårt att avgöra vilken typ av information som utvinns samt på 

vilket sätt den senare kommer att användas. Detta skiljer sig från t.ex. fildel-

ning där det med en någorlunda enkelhet går att fastställa huruvida det före-

ligger ett intrång eller inte. Fildelningen sker som utgångspunkt genom s.k. 

P2P-nätverk med Bittorrent-teknik. Ansluter en användare till ett sådant nät-

verk kan denne få kunskap om vad det är för typ av fil som fildelas, dvs. upp- 

och nerladdas, samt mellan vilka IP-adresser detta sker ifrån. Likartad möj-

lighet till övervakning vid otillbörlig webbskrapning har inte rättighetsinne-

havare tillgång till.82 

 

Som tidigare nämnts använder sig webbplatsinnehavare olika typer av tek-

niska instrument som försöker blockera eller förhindra “omänskligt bete-

ende”. Även om dessa används i syfte att identifiera och på sätt och vis även 

förebygga webbskrapning är det fortfarande svårt att avgöra vilken informat-

ion som faktiskt extraheras. Skulle det mot förmodan finnas datafiler på 

webbplatsen som kan laddas ner är dessa betydligt lättare att spåra eftersom 

 

80 Se mer om upphovsrättsligt intrång under avsnitt 3.1.1. 

81 Se artikel 2 i Infosoc-direktivet.; 2 § 2 st. URL.; prop. 2004/05:110 s. 95.; Levin & Hell-

stadius (2019) s. 137.; prop. 1996/97:111 s. 51 f.; jfr. även Varbergs tingsrätt, slutligt beslut 

2011-02-11 i mål nr Ä 3312-10.; Se mer om internet och webbplatser under avsnitt 3.2.1. 

82 Jfr. PMÄ 864-20, PMÄ 3236-20, PMÄ 10838-17, PMÄ 11754-19 och PMÄ 2595-20. 
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sådan trafik går att logga på ett annat sätt. En stor mängd anrop mot webbser-

vern är dock den vägledande omständigheten rättighetsinnehavare har att 

tillgå vid bedömningen huruvida ett otillbörligt webbskrapande föreligger. 

Som tidigare framförts är ett stort antal anrop som sker under en längre period 

att misstänka som ett automatiserat beteende.83 Sådant förfarande kan även 

vara i strid med villkoren för användandet och nyttjandet av innehållet på en 

hemsida.84 

 

Även om en rättighetsinnehavare lyckas att identifiera ett omänskligt bete-

ende och kanske till och med lyckas fastställa vilken information som har 

använts så kvarstår problemet att identifiera på vilket sätt informationen se-

nare kommer att utnyttjas. Hur informationen kommer att användas får anses 

vara av fundamental betydelse för fastställandet av intrånget, men även för 

bestämmandet om det rör sig om laglig eller olaglig webbskrapning. 

 

Sammanfattningsvis är webbskrapning olagligt i det fall: 

i. den automatiserade metoden är otillåten enligt användarvillkoren på 

hemsidan, eller 

ii. informationen som extraheras omfattas av upphovsrätt eller närstå-

ende rättighet, och 

iii. nyttjandet av informationen är inte tillåten genom tillämplig inskränk-

ning i 2 kap. URL., samt 

iv. rättighetsinnehavaren till det upphovsrättsligt skyddade verket har 

inte samtyckt till användningen eller kopieringen. 

  

 

83 Se mer om rättighetsinnehavarens säkerhetssystem i det föregående avsnittet. 

84 Se mål C-30/14 (Ryanair) p. 43 och 46.; Prisjakt, Information om tjänsten (2020).; 

Momondo, Allmänna villkor (2018). 
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3.2.4 Intrång i databasskyddet genom 

webbskrapning 

När en besökare anländer till en webbplats sparas tillfälliga cachekopior av 

webbplatsens innehåll för att det tekniskt ska vara möjligt att ta del av de filer 

som finns på internet.85 Informationen som tillfälligt sparas kan visserligen 

innehålla upphovsrättsligt skyddat material, men anses mot bakgrund av den 

tekniska nödvändigheten att visa materialet i webbläsaren, nödvändig att un-

dantas från upphovsrättsinnehavarens ensamrätt. Cachefilerna från en webb-

plats måste följaktligen sparas permanent för att det ska vara fråga om ett 

upphovsrättsligt intrång.86 

 

Webbskrapning är, som tidigare framförts, ett väldigt effektivt instrument för 

att automatisk extrahera och genomsöka innehållet på webbplatser med inte-

grerade databaser. När de uppgifter eller filer som syftas till att extraheras 

från en webbplats har identifierats, sker det otillbörliga handlandet i form av 

automatiska utdrag eller återanvändningar av databasinnehållet. Som ut-

gångspunkt anses varje förfogande, som innebär att hela eller en väsentlig del 

av innehållet i en databas sprids till allmänheten, utgöra ett intrång i databas-

skyddet.87 Ett sådant förfogande kan exempelvis innebära att en person, med 

hjälp av en webbserver, tillgängliggör information som tidigare hämtats från 

en skyddad databas.88 Det är emellertid inte nödvändigt att hela databasen är 

direkt tillgänglig på webbplatsen för att en väsentlig del av innehållet i en 

databas ska kunna kopieras genom webbskrapningsprogrammet. Återfinns 

 

85 Se artikel 2 i Infosoc-direktivet.; 2 § 2 st. URL.; prop. 2004/05:110 s. 95.; Levin & Hell-

stadius (2019) s. 137.; prop. 1996/97:111 s. 51 f. 

86 Se artikel 2 i Infosoc-direktivet.; 2 § 2 st. URL.; prop. 2004/05:110 s. 95 f.; mål C-360/13 

(Meltwater).; Levin & Hellstadius (2019) s. 137 ff.; Lindberg & Westman (2001) s. 252 f. 

87 Se artikel 7 i databasdirektivet.; mål C-202/12 (Innoweb) p. 37.; mål C-173/11 (Football 

Dataco) p. 20.; mål C-203/02 (British Horseracing) p. 67.; mål C-30/14 (Ryanair).; Lindberg 

& Westman (2001) s. 251.; Jfr. undantagen från databasskyddet i artikel 9 i databasdirektivet. 

88 Se mål C-171/11 (Football Dataco) p. 21.; mål C-202/12 (Innoweb) p. 27 och 37.; mål C-

30/14 (Ryanair). 
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exempelvis en till databasen tillhörande sökfunktion kan denna missbrukas 

genom att programmet automatiskt söker på ett stort antal ord för att sedan 

kopiera det presenterade sökresultatet på hemsidan. Resultatet som visas är 

en reflektion av databasinnehållet. Härigenom kan ett webbskrapningspro-

gram extrahera och återskapa hela innehållet i en databas, vilket strider mot 

ensamrätten som tillkommer rättighetsinnehavare av databaser. Det är emel-

lertid inte sökningen, i form av ett förfogande, som konstituera databasin-

trånget, utan de återkommande och systematiska utdragen som medför att en 

väsentlig del av databasen återskapas.89 

 

För att ett visst utdrag genom webbskrapning ska stå i strid med databasskyd-

det krävs det vidare att den extraherade informationen överförs till ett annat 

medium. Det är emellertid utan betydelse i vilken form datan sparas i och om 

tillvägagångssättet för att utvinna informationen har genomförts manuellt el-

ler automatiskt med hjälp av tekniska medel.90 Det föreligger inte heller något 

krav på att den extraherade information, i form av utdrag eller återanvänd-

ning, ska ha hämtats direkt från databasen, även om webbplatsen emellertid 

kan reflektera en del eller delar av en databas i webbläsaren.91 En databas 

behöver inte heller vara synlig för att ett intrång i skyddet ska kunna ske.92 

 

I syfte att begränsa användningen av webbplatser villkorar oftast innehavaren 

av webbplatsen användningen av webbplatsen och dess innehåll.93 I mål C-

30/14 (Ryanair) prövade EU-domstolen särskilt frågan huruvida det var rätts-

ligt möjligt att begränsa tillgången till information som omfattas av sui-gene-

 

89 Se mål C-203/02 (British Horseracing) p. 54 och 58.; mål C-304/07 (Directmedia) p. 51 

och 60. 

90 Se mål C-304/07 (Directmedia) p. 36-37. 

91 Se mål C-203/02 (Brittish Horseracing) p. 52-53.; mål C-202/12 (Innoweb) p. 37.; mål C-

173/11 (Football Dataco) p. 21. 

92 Se skäl 13 och 21 i databasdirektivet.; mål C-444/02 (Organismos) p. 30. 

93 Se exempelvis Prisjakt, Information om tjänsten (2020).; Momondo, Allmänna villkor 

(2018). 
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ris-skyddet. Domstolen fann att det inte finns något hinder att uppställa av-

talsvillkor som inskränker förfogandet enligt artikel 6.1 i databasdirektivet.94 

Prövningsfrågan är egentligen inte av något större intresse för förhållandet 

mellan webbskrapning och databaser. Rättsfallet tydliggör enbart att det är 

möjligt för en rättighetsinnehavare att begränsa tillgången till data på en 

webbplats.95 Av intresse för utredningen är emellertid huruvida den rättsliga 

möjligheten att begränsa ett visst användande rent faktiskt och tekniskt be-

gränsar en användare. Omständigheterna i målet belyser indirekt enkelheten 

att otillbörligt genomföra utdrag och återanvända delar av en databas.96 Även 

om bolaget ”PR Aviation” inte hade tillstånd att använda information på det 

sättet som bolaget gjorde, fanns det inget tekniskt eller praktiskt hinder från 

att faktiskt bruka datan eller använda den på det sätt bolaget önskade. Avtals-

möjligheterna till att begränsa användandet av databaser förfaller på det här 

sättet vara verkningslösa. Som tidigare nämnts är det upp till innehavaren av 

webbplatsen att försöka uppställa tekniska hinder i syfte att hindra otillbörligt 

användande.97 

 

Med hänsyn till det ovanstående går det att konstatera att det är väldigt svårt 

att fastställa intrång i databaser som sker genom webbskrapning. Det är först 

när den extraherade informationen återspeglas på en annan webbplats som det 

finns möjligheter att granska informationen och vidta antaganden om datans 

ursprung.98 Likheterna i två olika databaser ger dock enbart stöd för ett anta-

gande om att det kan ha ett skett en form av överföring mellan de två sam-

manställningarna. Följaktligen blir det svårt att bevisa om en databas innehål-

ler information som utvunnits från en webbplats genom webbskrapning.99 

Emellertid är det möjlighet att få en uppfattning om vad för typ av uppgifter 

 

94 Se mål C-30/14 (Ryanair) p. 43 och 46. 

95 Se mål C-30/14 (Ryanair) p. 43 och 46. 

96 Se mål C-30/14 (Ryanair) p. 16-17. 

97 Se mer under avsnitt 3.1.2. 

98 Se mål C‑545/07 (Lakorda) p. 48 och 51. 

99 Se mål C‑545/07 (Lakorda) p. 50-51 och 55. 
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som har extraherats i de fall en sökfunktion har missbrukats vid webbskrap-

ningen. Som tidigare lyfts fram avgränsar sökordet resultatet som databasen 

reflekterar, vilket gör det möjligt för rättighetsinnehavaren att i efterhand 

spåra vilka uppgifter som var tillgänglig för ett webbskrapningsprogram. 
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4 Informationsföreläggande 

4.1 Rätten till ett effektivt rättsmedel 

Principen om rätten till ett effektivt rättsmedel är en grundläggande rättighet 

som syftar till att säkerställa att egendomsskyddet för immateriella rättigheter 

utövas effektivt vid domstol eller annan myndighet.100 Med effektiva rättsme-

del åsyftas lämpliga sanktioner och åtgärder en rättighetsinnehavare kan vidta 

i fråga om immaterialrättsligt intrång. För att tillgodose ett effektivt och strikt 

rättsskydd för upphovsrätten och den europeiska kulturproduktionen, uppstäl-

ler det nämnda ett krav på att medlemsstaterna säkerställer att sanktionerna är 

effektiva, proportionerliga och avskräckande.101 Detta gäller i synnerhet med 

hänsyn till de tekniska utmaningarna rättighetsinnehavare står inför, särskilt 

vad gäller möjligheterna att sprida upphovsrättsligt skyddade verk via inter-

net.102 Saknas effektiva rättsmedel för att skydda immateriella rättigheter 

minskar intresset för innovation och nyskapande. Den inre marknaden är där-

för beroende av att det finns tillgängliga effektiva rättsmedel för rättighetsin-

nehavare.103 Principen om rätten till ett effektivt rättsmedel anses därför i 

detta hänseende utgöra ett fundamentalt och nödvändigt instrument för att 

skydda och värna om rätten till immateriell egendom.104 

 

Härutöver uppställer rättsatsen ett krav på att rättighetsinnehavare garanteras 

en möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster 

 

100 Se artikel 47.1 och 17.2 i EU-stadgan.; artikel 6 och 13 i EKMR.; mål C‑580/13 (Coty 

Germany) p. 29.; mål C-427/15 (NEW WAVE CZ) p. 25.; SOU 2020:44 s. 163.; skäl 59 i 

Infosoc-direktivet.; Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 96 och 206 ff.  

101 Se artikel 8 och 11 samt skäl 11 och 58 i Infosoc-direktivet. 

102 Jfr. skäl 47 och 55 i Infosoc-direktivet. 

103 Se skäl 2, 3 och 26 i IPRED-direktivet.; prop. 2019/20:149 s. 20.; skäl 11 i Infosoc-direk-

tivet.; Lindberg & Westman (2001) s. 218. 

104 Se mål C‑580/13 (Coty Germany) p. 29.; mål C-427/15 (NEW WAVE CZ) p. 25.; Hettne 

& Otken Eriksson (2011) s. 206. 
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utnyttjas av en tredje part för att begå upphovsrättsligt intrång.105 Detsamma 

gäller i förhållande till innehavarens möjligheter att föra talan om skadestånd, 

vidta intermistiska åtgärder och lägga fram, inhämta och skydda bevisning.106 

Rätten till ett effektivt rättsmedel innebörd ska dock inte tillmätas sådan be-

tydelse och inverkan att andra grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd 

enligt EU-rätten åsidosätts till förmån för rättighetsinnehavare. Medlemssta-

terna ska således vid tolkning av exempelvis Infosoc- och IPRED-direktiven 

säkerställa att en balans mellan de grundläggande rättigheterna enligt unions-

rätten tillgodoses. En direktivkonform tolkning ska följaktligen inte vara i 

strid mot någon grundläggande rättighet eller annan allmän rättsprincip eta-

blerad i EU-rätten.107 

4.2 Säkerställande av bevisning 

4.2.1 IP-adresser och internetabonnemang 

Vid ett upphovsrättsligt intrång på internet kan en rättighetsinnehavare eller 

en brottsbekämpande myndighet i regel få kunskap om vilken IP-adress in-

trånget har genomförts ifrån.108 Eftersom IP-adressen är unik och hänförlig 

till en internetansluten dator, fungerar adressen som ett identifikationsnum-

mer på internet. Adressen utgör därmed väsentlig information för identifie-

ringen av intrångsgöraren.109 Sammanställandet av den här typen av underlag 

ställer många gånger krav på att rättighetsinnehavare innehar ett tekniskt red-

skap som på ett tillförlitligt sätt kan samla i den här typen av information, i 

 

105 Se vidare om informationsföreläggande i det efterföljande kapitlet. 

106 Se artikel 8 i Infosoc-direktivet.; artikel 6.1, 8 och 9 och skäl 20 i IPRED-direktivet. 

107 Se mål C‑275/06 (Promusicae) p. 70.; mål C‑580/13 (Coty Germany) p. 34-35 och 41.; 

mål C-149/17 (Bastei Lübbe) p. 27-28 och 44-46.; mål C-461/10 (Bonnier Audio) p. 56.; mål 

C-212/04 (Adeneler) p. 110–111.; mål C-397/01 (Pfeiffer) p. 115–116.; mål C-106/89 (Mar-

leasing) p. 9–10.; Reichel (2018) s. 123 ff.; Lebeck (2016) s. 148 ff.; prop. 2008/09:67 s. 

137.; Se även skäl 22 i Infosoc-direktivet.; skäl 10 i IPRED-direktivet. 

108 Se prop. 2008/09:67 s. 138 f. 

109 Se prop. 2008/09:67 s. 124 och 138 f.; prop. 2004/05:175, bilaga 19 s. 436.; Olsson & 

Rosén (2016) s. 516 f.; Lindberg & Westman (2001) s. 351.; Kronqvist (2013) s. 63. 
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synnerhet för att uppgifter om IP-adressen och intrånget i sig annars riskerar 

att försvinna eller bli oåtkomlig.110 

 

När IP-adressen har identifierats kan denna spåras av en rättighetsinnehavare 

genom en sökning på internet. Syftet är att erhålla information om vilken in-

ternetleverantör som tillhandahåller IP-adressen, för att därigenom identifiera 

en fysisk person eller ett annat ansvarssubjekt för det upphovsrättsliga in-

trånget. Mellan internetleverantören och abonnenten återfinns i regel avtals-

villkor som reglerar ansvarsfrågan i förhållande till immaterialrättsliga in-

trång som skett genom den upplåtna internetanslutningen. Villkoren medför 

därigenom ett slags ansvar för abonnenten i förhållande till sitt eget och and-

ras användning av abonnentens internetanslutning.111 Med beaktande av att 

internetleverantörer som utgångspunkt inte kan hållas ansvariga för sina kun-

ders handlande på internet, är det således av väsentlig betydelse att abonnen-

ten bakom en IP-adress låter sig identifieras för att en rättighetsinnehavare 

ska kunna beivra upphovsrättsliga intrång på internet.112 

  

 

110 Se prop. 2008/09:67 s. 138 f.; Kronqvist (2013) s. 55. 

111 Se prop. 2008/09:67 s. 139 ff.; jfr. prop. 2004/05:110 s. 339 f.; Westman (2012) s. 42.; 

Olsson & Rosén (2016) s. 518.; se bl.a. Telia, Allmänna villkor (2018) p. 4.1 (d), om kränk-

ning av Telias eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt.; se även Com Hem, 

Allmänna villkor (2019) p. A.1.4. 

112 Se artikel 5.1 och 8.3 i Infosoc-direktivet.; artikel 12 i E-handelsdirektivet.; artikel 9 och 

11 i IPRED-direktivet.; 17 § lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informations-

samhällets tjänster.; Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 

om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kom-

munikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation).; prop. 2004/05:110 s. 

339 f.; prop. 2008/09:67 s. 139 ff.; Marianne (2019) s. 564.; Olsson (2018) s. 287 f.; jfr. mål 

C-314/12 (UPC Telekabel) p. 62. 
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4.2.2 Loggar om upphovsrättsligt intrång och 

IP-adresser 

För att kunna identifiera intrångsgöraren och vilken internetleverantör som 

tillhandahåller IP-adressen kan rättighetsinnehavaren använda sig av en pro-

gramvara för att logga informationen om IP-adressen och det upphovsrätts-

liga intrånget. Vilken typ av information som kan loggas är avhängigt det 

upphovsrättsliga verket och den tekniska metod som användes för intrånget. 

Dock brukar dessa övervakningssystem i regel kunna fastställa IP-adress, 

MAC-adress, identiteten av den fil som är föremål för upphovsrättsligt in-

trång, filens hashvärde, swarmsize, audience, samt datum och klockslag för 

intrånget.113 

 

Som tidigare lyfts fram under avsnitt 3.2.4 föreligger det svårigheter att fast-

ställa intrång som skett genom webbskrapning. Rättighetsinnehavaren till en 

databas på internet måste bruka ett övervakningssystem som kan identifiera 

automatiserat bruk av hemsidan. Även om systemet lyckas identifiera IP-

adressen, eller annan information som kan ligga till grund för en senare in-

trångsundersökning, så kvarstår problemet att fastställa vilken typ av inform-

ation webbskrapningsprogrammet har lyckats extrahera. Det blir därmed pro-

blematiskt att fastställa om det över huvud taget är fråga om upphovsrättsligt 

intrång.114 Innehåller hemsidan ett flertal olika upphovsrättsliga verk, i form 

av multimedier, kan svårigheter dessutom uppstå med att identifiera samtliga 

rättighetsinnehavare.115 

 

 

113 Se exempelvis PMÄ 864-20, PMÄ 3236-20, PMÄ 10838-17, PMÄ 11754-19 och PMÄ 

2595-20 om övervakningssystemen ”MaverickMonitor”, ”Revulytics Compliance Intelli-

gence”, ”File Sharing Monitor” och ”Torrent Logger” samt vilka uppgifter som går att samlas 

in med hjälp av mjukvarorna. 

114 Se mål C‑545/07 (Lakorda) p. 48, 50-51 och 55.; jfr. även Varbergs tingsrätt, slutligt beslut 

2011-02-11 i mål nr Ä 3312-10. 

115 Se Lindberg & Westman (2001) s. 295. 
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För att säkerställa vilken internetleverantör som upplåter en IP-adress som 

används för upphovsrättsligt intrång, kan en rättighetsinnehavare genomföra 

en sökning på adressen i databasen ”RIPE”. Sökningen sker simultant som de 

övriga uppgifterna116 om intrånget samlas in genom övervakningssystemet. 

RIPE-databasen innehåller geo-data om IP-adresser, dvs. information om vil-

ket geografiskt område IP-adressen tillhör samt vilken internetleverantör som 

upplåter och svarar för adressen. Databasen är ett regionalt internetregister, 

vars ändamål är att allokera och registrera IP-adresser till bl.a. svenska inter-

netleverantörer. Det största antalet medlemmar utgörs därför av leverantörer 

av internetuppkopplingar och andra nätverk.117 Organisationen bakom RIPE-

databasen tillhandahåller och uppdaterar emellertid inte datan i RIPE-databa-

sen, utan detta görs av medlemmarna, dvs. som utgångspunkt av internetle-

verantörerna.118 

 

Eftersom RIPE-databasen är det mest använda internetregistret i Europa och 

internetleverantörerna själva tillhandahåller och underhåller uppgifterna i da-

tabasen, får databasen anses vara en tillförlitlig källa för att fastställa ansvarig 

internetleverantören, särskilt med hänsyn till avsaknaden av något annat sy-

stem för identifieringen av leverantörer av IP-adresser.119 

 

I ett ärende vid Patent- och marknadsöverdomstolen berördes RIPE-databa-

sen i fråga om en rättighetsinnehavare lyckats styrka att en internetleverantör 

 

116 Med övriga uppgifter avses exempelvis IP-adress, MAC-adress, identiteten av den fil som 

är föremål för upphovsrättsligt intrång, filens hashvärde, swarmsize, audience, samt datum 

och klockslag för intrånget. 

117 Se Kronqvist (2013) s. 73 f. och 231; Edvardsson (2015) s. 72 f.; se även RIPE, What We 

Do (2020).; RIPE, Regional Internet Registry (2020).; RIPE, Internet Registries offering ser-

vice in Sweden (2020). 

118 Se prop. 2008/09:67 s. 139.; RIPE, Internet Number Registry (2020).; RIPE, Database’s 

ownership (2020). 

119 Se RIPE, Regional Internet Registry (2020).; RIPE, Database’s ownership (2020).; 

Kronqvist (2013) s. 73 f. och 231. 
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ansvarade för ett visst antal IP-adresser. Domstolen ansåg att rättighetsinne-

havaren inte lyckats visa att leverantören förfogade över adresserna, även om 

rättighetsinnehavaren åberopade underlag från RIPE-databasen, ur vilka det 

framkom att internetleverantören var medlem i organisationen bakom RIPE-

databasen samt ansvarig för de i ärendet berörda IP-adresserna.120 Beslutet 

väcker en del funderingar kring vilken typ av bevisning som domstolen anser 

ska åberopas av en rättighetsinnehavare för att styrka att en viss IP-adress 

tillhör en internetleverantör.121 Som ovan har framförts finns det i dagsläget 

inte något mer tillförlitligt system att identifiera en ansvarig internetleveran-

tör för en IP-adress, särskilt när internetleverantörerna själva tillhandahåller 

informationen i RIPE-databasen.  

 

120 Se PMÖÄ 2917-17.; jfr. även PMÄ 10776-19 och PMÄ 14569-18.; Levin & Hellstadius 

(2019) s. 607. 

121 Jfr. skäl 20 i IPRED-direktivet. 
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4.3 Ansökan om 

informationsföreläggande 

4.3.1 Allmänna utgångspunkter 

Vid beivrandet av upphovsrättsligt intrång på internet är det av väsentlig be-

tydelse att rättighetsinnehavaren kan erhålla information från den internetle-

verantör122 som tillhandhållit den IP-adress som har använts för att begå in-

trånget.123 Internetleverantörer har emellertid en tystnadsplikt, vilket hindrar 

dem från att frivilligt lämna ut abonnentuppgifter till tredje man, dvs. en rät-

tighetsinnehavare.124 Tystnadsplikten kan dock brytas genom en ansökan om 

informationsföreläggande enligt 53 c § URL.125 Förfarandet tillerkändes rät-

tighetsinnehavare i samband med införlivandet av IPRED-direktivet i svensk 

rätt.126 Dessförinnan saknades ett civilrättslig förfarande att identifiera en in-

trångsgörare för att beivra upphovsrättsliga intrång på internet.127 Informat-

ionsföreläggande skulle i detta sammanhang kunna ses som ett instrument 

vilket syftar till att tillgodose rättighetsinnehavarens fundamentala rätt till ett 

effektivt rättsmedel.128 

 

122 Se artikel 8 i IPRED-direktivet.; Olsson & Rosén (2016) s. 514 f.; jfr. exempelvis PMÄ 

8853-20, om att bolag som tillhandahåller VPN-anslutningar omfattas av begreppet ”inter-

netleverantör”. 

123 Se artikel 8.1.c i IPRED-direktivet.; prop. 2008/09:67 s. 130 ff.; NJA 2012 s. 975.; se även 

artikel 47 i Trips-avtalet. 

124 Se 6 kap. 20 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.; prop. 2008/09:67 s. 121.; 

Olsson & Rosén (2016) s. 517 f.; Numera omfattas den här typen av uppgifter av GDPR. 

Med hänsyn till införlivandet av GDPR har det införts en bestämmelse om behandling av 

personuppgifter för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försva-

ras. Se 53 g § URL och 3 kap. 8-9 §§ lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser 

till EU:s dataskyddsförordning.; Olsson (2018) s. 315. 

125 Se Olsson (2018) s. 314.; Olsson & Rosén (2016) s. 518. 

126 Se Olsson (2018) s. 277 och 313.; Olsson & Rosén (2016) s. 519.; prop. 2008/09:67. 

127 Se prop. 2008/09:67 s. 139. 

128 Jfr. avsnitt 4.1 angående rätten till ett effektivt rättsmedel. 
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Det grundläggande ändamålet med informationsföreläggande är att rättighets-

innehavaren ska erhålla nödvändig information, dvs. uppgift om vem som in-

nehar abonnemanget, för att kunna beivra ett upphovsrättsligt intrång. Det 

uppställs inget krav på att rättighetsinnehavaren ska visa att intrånget ska ha 

begåtts uppsåtligt eller av oaktsamhet. Det är inte heller nödvändigt att upp-

gifterna som utvinns genom förfarandet används i en senare domstolspro-

cess.129 På grund av svårigheterna att erhålla bevisning för intrång som sker 

på internet får det dock anses som högst troligt att den här typen av informat-

ion faktiskt kommer att användas som bevisning, eller som grund för ett fram-

tida yrkande om skadestånd.130 Rätten till information genom informations-

föreläggande underlättar följaktligen rättighetsinnehavarens möjlighet att 

identifiera intrångsgöraren samt vidta nödvändiga åtgärder i fråga om beiv-

rande av intrång, såsom intermistiska åtgärder eller ansökan om skade-

stånd.131 Det indispositiva förfarandet kan inledas av en upphovsperson, den-

nes rättighetsinnehavare, eller en licenstagaren som drabbats negativt av in-

trånget. Enligt förarbetena till 53 c § URL ska den som ansöker om ett in-

formationsföreläggande åtnjuta en nyttjande rätt av det upphovsrättsligt skyd-

dade verket som ansökan avser.132 

 

En ansökan om informationsföreläggande får enbart bifallas om den efterfrå-

gade informationen kan antas underlätta utredningen av ett intrång.133 Ur ar-

tikel 8 i IPRED-direktivet framgår härutöver att talan ska vara berättigad och 

proportionerlig. Detta uppställer ett krav på att rättighetsinnehavaren ska ha 

ett befogat intresse av få tillgång till den efterfrågade information samt att 

skälen för åtgärden ska uppväga den olägenhet eller det men som åtgärden 

 

129 Se 53 c § URL.; prop. 2008/09:67 s. 139.; Olsson (2018) s. 314.; Olsson & Rosén (2016) 

s. 513.; Levin & Hellstadius (2019) s. 605. 

130 Se prop. 2008/09:67 s. 234.; skäl 20 i IPRED-direktivet.; se även mer under avsnitt 3.1.2. 

131 Se artikel 9 och 13 i IPRED-direktivet.; mål C-427/15 (NEW WAVE CZ) p. 25. 

132 Se artikel 4 i IPRED-direktivet.; 53 c § URL.; prop. 2008/09:67 s. 129 f och 259.; RH 

2017:25. 

133 Se artikel 8 i IPRED-direktivet.; 53 c § URL. 
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medför, eller ett annat motstående intresse.134 Vid ett bifall åläggs internetle-

verantören med ett vitesföreläggande för att säkerställa att de efterfrågade 

uppgifter utlämnas i enlighet med domstolens beslut.135 

4.3.2 Beviskravet ”sannolika skäl” 

I ärende om informationsföreläggande har rättighetsinnehavaren bevisbördan 

för att ett upphovsrättsligt intrång har inträffat. Beviskravet är emellertid ställt 

till ”sannolika skäl”, vilket är lägre än vad som gäller i andra fall136 Det krävs 

inte att intrångsgöraren är identifierad, eller att intrånget har skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet. Det är således tillräckligt att rättighetsinnehavaren visar 

att det föreligger sannolika skäl för att det i objektiv mening har skett ett upp-

hovsrättsligt intrång.137 Emellertid har det i propositionen till bestämmelsen 

om informationsföreläggande ansetts att beviskravet är förhållandevis högt 

ställt.138 Resonemanget torde grunda sig på de bevissvårigheter en rättighets-

innehavare står inför, i synnerhet i förhållande till upphovsrättsliga intrång på 

internet.139 

 

För att uppfylla beviskravet sannolika skäl krävs det att rättighetsinnehavaren 

i första hand visar att det finns sannolika skäl för den aktuella ensamrättens 

existens, dvs. att det verk som är föremål för intrång uppbär upphovsrättsligt 

skydd, och i andra hand att det med sannolika skäl ha skett intrång i denna 

 

134 Se artikel 8 i IPRED-direktivet.; 53 d § URL.; prop. 2008/09:67 s. 160 ff.; NJA 2015 s. 

605.; NJA 2012 s. 975.; Olsson (2018) s. 314.; Olsson & Rosén (2016) s. 513.; Levin & 

Hellstadius (2019) s. 564. 

135 Se 53 c § URL.; Olsson & Rosén (2016) s. 512 f.; NJA 2012 s. 975 p. 7; Se även lag 

(1985:206) om viten. 

136 Se 53 c § URL.; Olsson (2018) s. 313 f.; NJA 2012 s. 975 p. 39-43.; Levin & Hellstadius 

(2019) s. 605.; Olsson & Rosén (2016) s. 511. 

137 Se prop. 2008/09:67. s. 149 ff. och s. 259.; Olsson (2018) s. 314. 

138 Se prop. 2008/09:67 s. 149.; Olsson & Rosén (2016) s. 511. 

139 Se Olsson (2018) s. 511.; jfr. prop. 2008/09:67 s. 234.; skäl 20 i IPRED-direktivet.; se mer 

under avsnitt 3.1.2. 
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ensamrätt.140 Ett tredje, men ett allmänt och underförstått krav, är att rättig-

hetsinnehavaren ska visa att denne är behörig att föra en ansökan om inform-

ationsföreläggande, dvs. visa att denne innehar upphovsrätten.141 

 

Det första kravet på ”ensamrättens existens” uppfylls i regel genom åbero-

pandet av underlag i form av DVD-omslag, utdrag från IMDB eller andra 

hemsidor som ger stöd för att verket är upphovsrättsligt skyddat. Kravet på 

sannolika skäl för att ett upphovsrättsligt intrång har skett, anses uppfyllt vid 

åberopade av tillförlitliga loggar eller annan dokumentation. Huruvida un-

derlaget är tillförlitligt är en omständighet rättighetsinnehavaren måste styrka. 

Detta sker vanligtvis genom åberopandet av oberoende expertutlåtande av det 

program som använts för att samla in de tekniska uppgifterna om intrånget.142 

 

Utöver att det åberopade underlaget ska visa på ensamrättens existens, ska det 

även ge stöd för att rättigheterna innehas av ett rättssubjekt.143 Med beaktande 

av att de ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till annan, behöver sökanden 

nödvändigtvis inte vara den upphovsrättsinnehavaren som figurerar i underla-

get, dvs. på exempelvis DVD-omslaget eller i registerutdraget från IMDB.144 

I dessa situationer kräver emellertid domstolen att sökanden åberopar licens-

avtal till stöd för hela rättighetskedjan, dvs. att rättigheterna till ett upphovs-

rättsligt verk har överlåtits eller upplåtits från rättssubjektet, som omnämns i 

underlaget, till den som företar en ansökan om informationsföreläggande.145 

 

140 Se NJA 2012 s. 975 p. 41.; Bengtsson & Lyxell (2006) s. 170.; Se t.ex. PMÄ 8551-20 och 

PMÄ 10010-18. 

141 Se artikel 4 i IPRED-direktivet.; 53 c § URL.; prop. 2008/09:67 s. 129 f och 259.; RH 

2017:25.; se exempelvis underlaget som åberopas i PMÄ 8551-20, PMÄ 7167-20, PMÄ 

6703-20, PMÄ 3236-20, PMÄ 2595-20 och PMÄ 864-20. 

142 Se t.ex. PMÄ 8551-20, PMÄ 10010-18 och PMÄ 9261-16. 

143 Se exempelvis underlaget som åberopas i PMÄ 8551-20, PMÄ 7167-20, PMÄ 6703-20, 

PMÄ 3236-20, PMÄ 2595-20 och PMÄ 864-20. 

144 Se mer om vilka rättssubjekt som kan inneha upphovsrätt under avsnitt 2.3. 

145 Se exempelvis PMÄ 8551-20, PMÄ 7167-20, PMÄ 6703-20, PMÄ 3236-20, PMÄ 2595-

20 och PMÄ 864-20. 



   

 

 50 

Det sagda uppställer ett slags krav på att upphovspersoner och andra rättig-

hetsinnehavare, i frånvaron av ett upphovsrättsligt register146, måste se till att 

deras verk bär ett namn, pseudonym, signatur eller en annan beteckning, som 

senare kan åberopas till stöd för deras innehav av upphovsrätten.147 Finns det 

inget godtagbart underlag för en rättighetsinnehavare att åberopa, kan denne 

följaktligen inte heller bevisa att denne är behörig att föra en talan om inform-

ationsföreläggande. Eftersom talan om informationsföreläggande är indispo-

sitiv ska domstolen företa en självständig prövning av såväl beviskravet som 

de övriga omständigheterna som åberopats av rättighetsinnehavaren till stöd 

för dennes ansökan.148 

 

Sammanfattningsvis kan beviskravet på sannolika skäl uppfyllas genom att 

rättighetsinnehavaren: 

i. åberopar underlag som visar på ensamrättens existens och att denna 

ensamrätt tillhör ett rättssubjekt, 

ii. åberopar licensavtal för styrka hela rättighetskedjan till den som före-

tar en ansökan om informationsföreläggande, i det fall rättssubjektet 

som figurerar i underlaget, som visar på ensamrättens existens, inte är 

densamma som sökanden, 

iii. åberopar underlag till stöd för att det har skett upphovsrättsligt in-

trång, 

iv. åberopar ett oberoende expertutlåtande eller annat material till stöd 

för tillförlitligheten av det insamlade underlaget enligt punkt iii. 

 

146 Notera att Patent- och marknadsdomstolen har godkänt registreringsutdrag från ameri-

kanska United States Copyright Office. Se bland annat PMÄ 3236-20.  

147 Se artikel 5 i IPRED-direktivet.; 7 § URL.; artikel 15.1 i Bernkonventionen.; Se även skäl 

55 i Infosoc-direktivet.; jfr. prop. 2008/09:67 p. 101. 

148 Se prop. 2008/09:67 s. 259.; Olsson & Rosén (2016) s. 512. 
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4.3.3 Proportionalitetsbedömning 

4.3.3.1 Intrång i en viss omfattning 

Som tidigare nämnts ska ansökan om informationsföreläggande vara berätti-

gad och proportionerlig.149 Rättighetsinnehavarens syfte med informations-

föreläggandet ska med andra ord uppväga den olägenhet som utlämnandet av 

informationen medför den drabbade, eller för något annat motstående in-

tresse.150 Det ankommer på domstolen att i det enskilda fallet göra en avväg-

ning mellan skälen för åtgärden och de olägenheter som åtgärden kan med-

föra. Detta gäller i synnerhet i förhållande till abonnentuppgifter som omfat-

tas av tystnadsplikt.151 

 

I förarbetena har det påpekats att rättighetsinnehavarens intresse av att erhålla 

abonnentuppgifter genom ett informationsföreläggande överväger eventuella 

olägenheter om det är fråga om upphovsrättsligt intrång av en viss omfatt-

ning.152 Kravet på en viss omfattning anses uppfyllt vid exempelvis olovlig 

fildelning via internet eftersom rättighetsinnehavaren oftast tillfogas stor 

skada med anledning av tillgängliggörandet på nätet.153 Fildelning av ett enda 

upphovsrättsligt skyddat verk av ett stort ekonomiskt värde torde vara till-

räckligt för att uppfylla kravet på en viss omfattning.154 

 

149 Se artikel 8 i IPRED-direktivet.; 53 d § URL.; prop. 2008/09:67 s. 160 ff.; NJA 2015 s. 

605.; NJA 2012 s. 975.; Olsson (2018) s. 314.; Olsson & Rosén (2016) s. 513.; Levin & 

Hellstadius (2019) s. 564. 

150 Se artikel 8 i IPRED-direktivet.; 53 d § 1 st. URL.; prop. 2008/09:67 s. 160 ff.; NJA 2015 

s. 605.; NJA 2012 s. 975.; Levin & Hellstadius (2019) s. 605 ff.; Olsson & Rosén (2016) s. 

522 f. 

151 Se artikel 8 i IPRED-direktivet.; mål C-275/06 (Promusicae) p. 62-63, 68 och 70.; mål 

C‑461/10 (Bonnier Audio) p. 56 och 61; mål C‑580/13 (Coty Germany) p. 29, 35-36 och 41.; 

prop. 2008/09:67 s. 162.; jfr. NJA 2012 s. 975.; NJA 2015 s. 605. 

152 Se artikel 8.1.a – 8.1.c i IPRED-direktivet.; prop. 2008/09:67 s. 132, 162 och 264.; Olsson 

(2018) s. 315.; Olsson & Rosén (2016) s. 514 och 523. 

153 Se 53 d § URL.; prop. 2008/09:67 s. 264.; NJA 2012 s. 975 p. 49.; Levin & Hellstadius 

(2019) s. 607.; Olsson (2018) s. 315.; Olsson & Rosén (2016) s. 523. 

154 Se Rosén (2013) s. 347. 
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I fråga om olovlig webbskrapning återfinns ett fåtal ärende om informations-

föreläggande som berör kopiering av eller utdrag ur en databas eller annan 

sammanställning.155 Eftersom databaser och kataloger tillerkänns ett sui-ge-

neris-skydd först när väsentliga investeringar har vidtagits eller samlingen 

uppgår till ett betydande antal uppgifter, torde kravet på ”en viss omfattning” 

som utgångspunkt vara uppfyllt med hänsyn till de stora ekonomiska ska-

dorna, i synnerhet om det skett en hög frekvens av utdrag från sammanställ-

ningen.156 Motsvarande slutsats bör vara för handen i fråga om databaser som 

skyddas med upphovsrätt enligt 1 § URL. 

4.3.3.2 Intresseavvägning 

Utöver rättighetsinnehavarens intresse att erhålla abonnentuppgifter för att 

beivra upphovsrättsligt intrång på internet, ankommer det på domstolen att 

beakta andra motstående intressen, såsom abonnentens rätt till privatliv.157 

Det finns inget lagstadgat hinder för att en internetleverantör ska lämna ut 

uppgifter till en rättighetsinnehavare, utan sådant utlämnande ska enbart vara 

berättigat och proportionerligt.158 Detta innebär att det ska finnas ett angeläget 

 

155 Se SOU 2012 s. 26 och 51.; se exempelvis Varbergs tingsrätt, slutligt beslut 2011-02-11 i 

mål nr Ä 3312-10. 

156 Se SOU 2012 s. 26 och 51.; jfr. Varbergs tingsrätt, slutligt beslut 2011-02-11 i mål nr Ä 

3312-10.; jfr. PMÄ 10838-17, om informationsföreläggande som meddelats för ett intrång 

som bestod av negligering och kringgående (”cracking”) av licensenen tillhörande exklusiva 

programvaror.; jfr. dock prop. 2008/09:67 s. 162 och NJA 2012 s. 975, om att kopiering av 

några få verk i normalfallet leder till ett avslag på ansökan om informationsföreläggande. 

157 Se 53 d § URL.; artikel 8 i IPRED-direktivet.; mål C-275/06 (Promusicae) p. 62-63, 68 

och 70.; mål C‑461/10 (Bonnier Audio) p. 56 och 61; mål C‑580/13 (Coty Germany) p. 29, 

35-36 och 41; artikel 7 och 8 i EU-stadgan.; artikel 8 i EKMR.; prop. 2008/09:67 s. 136 ff. 

och 264; se även skäl 2 i direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av person-

uppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.; Levin & Hell-

stadius (2019) s. 604 ff. 

158 Se mål C-275/06 (Promusicae) p. 53-54 och 70.; mål C‑461/10 (Bonnier Audio) p. 61.; 

Olsson & Rosén (2016) s. 519 f. 
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behov av inskränkningen av rätten till privatliv, dvs. den enskilde abonnen-

tens integritet, för att informationsföreläggandet ska anses proportionerligt.159 

 

I ett flertal ärenden om informationsföreläggande vid Patent- och marknads-

domstolen har rättighetsinnehavare visat att föreläggandet varit proportioner-

ligt. Ett grundläggande argument från rättighetsinnehavaren har varit att det 

inte finns något annat civilrättsligt rättsmedel att vidta för att beivra upphovs-

rättsliga intrång på internet.160 Rätten till ett effektivt rättsmedel är, i förhål-

lande till rätten till privatliv, således ett tungt argument till förmån för rättig-

hetsinnehavarens intresse att erhålla abonnentuppgifter.161 

4.3.4 Internetleverantörers lagringsperiod 

4.3.4.1 Bevisbördan för innehav av efterfrågad uppgift 

En grundläggande förutsättning för bifall i en ansökan om informationsföre-

läggande är att internetleverantören har tillgång till de abonnentuppgifter som 

talan avser. Det är rättighetsinnehavaren som har att visa att den internetleve-

rantör mot vilket yrkandet om informationsföreläggande riktas mot har besit-

ter de uppgifter som efterfrågas.162 Som tidigare framförts är det oklart vilken 

typ av bevisning domstolen anser uppfyller beviskravet för fastställandet att 

en internetleverantör förfogar över en viss IP-adress vid en särskild tid-

punkt.163 

 

I PMÖÄ 2917-17 anförde Patent- och marknadsöverdomstolen att rättighets-

innehavaren inte hade visat hur uppgifterna om att internetleverantören var 

 

159 Se prop. 2008/09:67 s. 136. 

160 Se artikel 8 i IPRED-direktivet.; 53 d § URL.; prop. 2008/09:67 s. 160 ff.; NJA 2015 s. 

605.; NJA 2012 s. 975.; Olsson (2018) s. 314.; Olsson & Rosén (2016) s. 513.; Levin & 

Hellstadius (2019) s. 564. 

161 Se mer under avsnitt 4.1. 

162 Se PMÖÄ 2917-17.; jfr. även PMÄ 10776-19 och PMÄ 14569-18.; Levin & Hellstadius 

(2019) s. 607. 

163 Se mer under avsnitt 4.2.2. 
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ansvarig för IP-adresserna som omfattades av ärendet hade samlats in. Inte 

heller hade sökanden påkallat förhör med internetleverantören under san-

ningsförsäkran i syfte att fastställa huruvida internetleverantören förfogade 

uppgifter eller inte. Mot bakgrund av dessa omständigheter avslog domstolen 

rättighetsinnehavarens ansökan. 

 

Utgången i PMÖÄ 2917-17 kan ifrågasättas utifrån flera aspekter. Rättighet-

sinnehavares möjligheter att inhämta tillförlitlig bevisning i fråga om vilken 

internetleverantör som upplåter en viss IP-adress är begränsat till uppgifterna 

i RIPE-databasen, vilka handhas av internetleverantörerna gemensamt.164 Ef-

tersom information om IP-adresser ändras kontinuerligt är bevisning, som 

samlas in efter intrångstillfället, mer osäker ju längre tid som fortlöper. En 

rättighetsinnehavare kan således inte med säkerhet styrka att en viss internet-

leverantör förfogar över en IP-adress, i det fall internetleverantör långt senare 

i processen invänder mot att denne besitter de efterfrågade uppgifterna.165 Det 

är därmed oklart vilket skäligt underlag domstolen anser ska åberopas av rät-

tighetsinnehavaren för att denne ska uppfylla sin bevisbörda.166 Troligtvis för-

väntar sig domstolen att rättighetsinnehavaren ska nyttja samtliga möjligheter 

till att inhämta bevisning, däribland förhör med internetleverantören under 

sanningsförsäkran.167 Det förefaller emellertid oklart huruvida, och i vilken 

utsträckning, en internetleverantör kan uttala sig om dennes förfogande av 

uppgifterna vid intrångstidpunkten eller när ansökan om informationsföreläg-

gandet inkom till domstolen. Slutligen är det även oklart varför Patent- och 

marknadsöverdomstolen ansåg att internetleverantörens invändning var full-

god för att motbevisa att denne inte förfogade över uppgifterna tillhörande 

vissa IP-adresser, när internetleverantören inte kunde förklara varför RIPE-

 

164 Se prop. 2008/09:67 s. 139.; RIPE, Internet Number Registry (2020).; RIPE, Database’s 

ownership (2020).; Kronqvist (2013) s. 73 f. och 231. 

165 Jfr. skäl 20 i IPRED-direktivet. 

166 Jfr. artikel 6 i IPRED-direktivet. 

167 Se domskälen i PMÖÄ 2917-17. 
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databasen, enligt de åberopade underlagen, pekade mot att vederbörande var 

ansvarig leverantör av IP-adresserna.168 

4.3.4.2 Skyldighet att lagra abonnentuppgifter 

Enligt 6 kap. 16 a § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) är 

Internetleverantörer förpliktigade att lagra abonnemanguppgifter i brottsbe-

kämpande syfte i tio månader.169 Dessa uppgifter kan emellertid enbart ut-

lämnas till brottsbekämpande myndigheter.170 Internetleverantörer kan dock 

lagra abonnentuppgifter för andra angivna syften, såsom för fakturering och 

marknadsföring.171 Lagras abonnentuppgifter för den här typen av ändamål 

kan dessa komma att utlämnas med anledning av ett informationsföreläg-

gande enligt 53 c § URL.172 Internetleverantörer omfattas inte av någon 

lagstadgad lagringsperiod för sparandet av abonnentuppgifter hänförliga till 

en IP-adress. Följaktligen innebär detta att internetleverantörer själva kan be-

stämma hur länge och vilka typer av uppgifter som ska lagras, förutsatt att 

behandlingen är förenlig med GDPR och uppgifterna inte längre behövs för 

ändamålet med lagringen.173 Ett informationsföreläggande kan helt enkelt 

inte heller meddelas om internetleverantören har ett faktiskt hinder mot att 

lämna ut de efterfrågade abonnentuppgifterna.174  

 

Internetleverantörerna Telenor och Com Hem sparar numera enbart sina 

abonnentuppgifter i tre dagar.175 Med anledning av den korta lagringspe-

rioden utformar rättighetsinnehavare som utgångspunkt sina informations-

föreläggande med ett interimistiskt yrkande för att se till att de efterfrågade 

 

168 Jfr. artikel 6 i IPRED-direktivet. 

169 Se 6 kap. 16 d § LEK.; se även 6 kap. 20 § LEK.; Levin & Hellstadius (2019) s. 609. 

170 Se 6 kap. 16 c § LEK.; prop. 2010/11:46 s. 48.; jfr. NJA 2012 s. 975 p. 23. 

171 Se 6 kap. 6 § LEK. 

172 Se NJA 2012 s. 975 p. 23.; jfr. mål C‑293/12 & C‑594/12 (Digital Rights m.fl.) p. 32. 

173 Se 6 kap. 5 § LEK. 

174 Se Olsson & Rosén (2016) s. 513. 

175 Se exempelvis PMÄ 14783-20 och PMÄ 7167-20. 
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abonnentuppgifterna inte raderas innan ett slutligt beslut har meddelats.176 Ut-

över det interimistiska yrkandet kan rättighetsinnehavare även yrka på att pro-

cessen ska ske som ett ex-parte-förfarande, dvs. att det interimistiska beslutet 

ska meddelas innan internetleverantören har hörts. Syftet med ex-parte-förfa-

rande är att minimera de dagar svaranden kan tänkas tillerkännas för ett even-

tuellt yttrande om informationsföreläggandet, för att på så sätt undvika att de 

nödvändiga abonnentuppgifter kan komma att destrueras.177 Domstolen har 

dock konstaterat att ett interimistiskt beslut ska gälla från den dagen då inter-

netleverantören bekräftar mottagandet av beslutet, och inte när beslutet har 

fattats. Detta innebär att det inte finns något hinder för att leverantören själv 

kan förlänga processen genom att avvakta en delgivning för att på så sätt und-

vika att bli ålagd att lämna ut uppgifter till en rättighetsinnehavare.178 Detta 

torde ligga i strid med rätten till ett effektivt rättsmedel samt syftet med det 

interimistiska beslutet.179 Emellertid är det praktiskt omöjligt för internetle-

verantören att uppfylla kravet om denne inte har vetskap om ärendet och där-

igenom kunskap om vilka abonnentuppgifter som ska undantas från utplå-

ning. 

 

Med hänsyn till det ovanstående går det att konstatera att rättighetsinnehava-

ren går miste om fundamental bevisning om upphovsrättsliga intrång på in-

ternet för varje dag som processen pågår i domstolen. Detta gäller inte enbart 

på grund av internetleverantörernas korta lagringsperioder eller tidpunkten 

för delgivning av ett interimistiskt beslut, utan även domstolens handlägg-

ningstider.180 

 

 

176 Se artikel 9 i IPRED-direktivet.; 53 b § URL.; prop. 2008/09:67 s. 196 ff. 

177 Se artikel 7 i IPRED-direktivet.; 53 b § URL.; Se exempelvis PMÄ 8853-20, PMÄ 7167-

20, PMÄ 5795-20 och PMÄ 6703-20. 

178 Se PMÄ 10706-20. 

179 Jfr. artikel 8 i Infosoc-direktivet.; artikel 6.1, 8 och 9 och skäl 20 i IPRED-direktivet.; 

prop. 1998/99:11 s. 46 ff.; artikel 50.1 i TRIPS-avtalet. 

180 Se SOU 2012:51 s. 35 f.; mål C-427/15 (NEW WAVE CZ) p. 25. 
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I en statlig utredning181 om IPRED-lagstiftningens implementering och till-

lämpning i svensk rätt kritiserades bl.a. de långa processerna vid domstol med 

anledning av informationsföreläggande. Utredningen visade på att kostna-

derna för att säkra bevisning och föra talan om informationsföreläggande är 

omfattande, samt att kraven på åberopad bevisning har varit förhållandevis 

höga. Sammantaget fastslog utredningen att det allmänpreventiva syftet med 

informationsföreläggande motverkas.182 Utredningen får mot bakgrund av det 

ovanstående tala mot att rättighetsinnehavarnas rätt till ett effektivt rättsmedel 

tillgodoses i tillräcklig utsträckning. 

4.3.5 Utlämning av abonnentuppgifter 

Vid ett bifall av ett informationsföreläggande ska de efterfrågade abonnent-

uppgifter utlämnas till rättighetsinnehavaren inom en viss tidsfrist.183 I praxis 

har Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterat att abonnentuppgifter 

tillhörande cirka 2 150 IP-adresser ska lämnas ut inom en månad räknat från 

dagen informationsföreläggandet vinner laga kraft.184 Internetleverantören är 

berättigad till skälig ersättning för kostnader och besvär som uppstår till följd 

av utlämningen av den begärda informationen.185 

4.4 Talan om upphovsrättsligt intrång 

När informationen har erhållits besitter rättighetsinnehavaren kunskap om vil-

ken abonnent som förfogade av den IP-adressen som nyttjades vid intrångs-

tidpunkten.186 Det finns inget krav på att den faktiska intrångsgöraren måste 

vara identifierad för att en rättighetsinnehavare, grundat på den information 

som mottagits genom ett informationsföreläggande, för en skadeståndstalan 

 

181 SOU 2012:51. 

182 Se SOU 2012:51 s. 35 f. 

183 Se Olsson & Rosén (2016) s. 513. 

184 Se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖÄ 8309-16. 

185 Se 53 f § 1 st. URL. 

186 Se mer om abonnentens ansvar för internetabonnemanget under avsnitt 4.2.1. 
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mot abonnenten.187 Emellertid är det upp till rättighetsinnehavaren att utifrån 

ekonomiska och strategiska skäl, välja det tillvägagångssätt som anses som 

mest fördelaktigt för att beivra upphovsrättsliga intrång på internet. Det finns 

följaktligen inga krav på hur rättighetsinnehavare ska utnyttja den informat-

ion som har erhållits genom ett informationsföreläggande.188 Vilket typ av 

skadeståndsansvar som kan tänka aktualiseras vid en talan om upphovsrätts-

ligt intrång och på vilka premisser detta kan komma att ske på kommer inte 

beröras i denna utredning. 

 

 

187 Se Westberg (2010) s. 289 ff.; Olsson & Rosén (2016) s. 518. 

188 Se Levin & Hellstadius (2019) s. 604. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Resultatet från den företagna utredningen kommer att analyseras i olika delar 

för att sedan mynna ut i ett övergripande och koncentrerat svar i form av en 

slutsats. Inledningsvis har utredningen i ett flertal fall påvisat diverse perspek-

tiv på gällande rätt som kan vara av intresse att analysera vidare. Syftet är 

emellertid inte att analysera resultatet från utredningen utifrån alla möjliga 

perspektiv, utan förhålla mig till den avgränsning som framgår ur det inle-

dande kapitlet i uppsatsen. 

 

I utredningen har det framkommit att webbskrapning kan vara olagligt enbart 

på grunden att det automatiska förfarandet står i strid med avtalsvillkor för 

nyttjandet av en hemsida. Eftersom uppsatsen ska besvara frågeställningar 

utifrån ett upphovsrättsligt perspektiv kommer den avtalsrättsliga inverkan på 

webbskrapningens laglighet inte i någon vidare utsträckning att bemötas i 

analysen. Detta innebär dock inte att avtalsvillkor i detta sammanhang före-

faller helt verkningslösa. Snarare kan detta utgöra en alternativ metod för att 

erhålla ett skadestånd på grund av otillåten webbskrapning. 

5.2 Fastställandet av upphovsrättsligt 

intrång genom webbskrapning 

5.2.1 Vilket upphovsrättsligt verk har det skett 

intrång i? 

För att kunna fastställa ett upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning 

måste det stå klart för rättighetsinnehavare om vilken typ av data som har 

extraherats genom webbskrapningen. Som tidigare lyfts fram är detta ett be-

tydande problem eftersom stora delar av innehållet av en webbplats laddas in 
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per automatik när en besökare eller webbskrapningsprogrammet anländer på 

hemsidan. Innehållet på webbplatsen är densamma oavsett om besökaren är 

en fysisk person eller ett webbskrapningsprogram. På grund av dessa omstän-

digheter går det inte att veta vilken information, av den redan tillgängliga da-

tan, som kopieras eller extraheras genom webbskrapning. Det går enbart med 

säkerhet att fastställa om webbplatsen innehåller upphovsrättsligt skyddade 

verk, men inte vad ett eventuellt intrång faktiskt består i, dvs. om det rör sig 

om otillbörlig kopiering av text och bilder, eller otillåtna utdrag från en data-

bas. På samma sätt blir det även svårt att utröna om det som varit föremål för 

en otillbörlig webbskrapning på något sätt är upphovsrättsligt skyddat.  

 

Härutöver går det inte heller att avgöra hur den extraherade datan används 

eller kommer att användas när den har skrapats från en hemsida, särskilt i 

situationer där delar ur en databas har extraherats för att sedan ingå i en annan 

databas. Följaktligen går det inte att bestämma eller med större säkerhet ori-

entera sig om storleken på intrånget och omfattning av det otillbörliga nytt-

jandet. Utan full kännedom om omfattningen av intrånget kan rättighetsinne-

havaren inte heller fastställa eller närmare beräkna det skadestånd som denne 

har rätt till. Det är egentligen enbart i de fall där eventuella filer innehållandes 

upphovsrättsligt material har laddats ner som en rättighetsinnehavare på ett 

enkelt sätt kan fastställa vad som har skett. Emellertid torde dessa situationer 

inte vara så vanliga eftersom om en besökare tillåts ladda ner en fil, bör sådant 

handlande även vara förenligt med rättighetsinnehavarens vilja, dvs. att dis-

tribuera det upphovsrättsliga verket via internet. 

 

Som tidigare framförts i utredningen är ett stort antal anrop som sker under 

en längre period att misstänka som ett automatiserat beteende och därmed 

webbskrapning. Dock behöver detta inte per se innebär att det föreligger ett 

upphovsrättsligt intrång. Avgörande för fastställande av intrång genom webb-

skrapning blir därmed rättighetsinnehavarens möjligheter att utröna vad som 

faktiskt har extraherats. Emellertid kan upphovsrättsinnehavare i preventivt 

syfte, dvs. för att minimera otillbörlig webbskrapning, blockera IP-adresser, 

som företar ett stort antal anrop, från åtkomst av hemsidan. Dock kvarstår det 
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praktiska problemet att fastställa huruvida det har skett ett upphovsrättsligt 

intrång genom webbskrapning och på vilket sätt den extraherade informat-

ionen används eller kommer att användas. 

5.2.2 Krav på kunskap hos rättighetsinnehavare 

Mot bakgrund av det ovan framförda går det att konstatera att rättighetsinne-

havaren i första hand behöver känna till att webbskrapning de facto existerar 

som ett tekniskt verktyg, för att över huvud taget ha möjlighet att försöka 

spåra sådan aktivitet. I andra hand är det av vikt att rättighetsinnehavaren fak-

tiskt är medveten om att det rör sig om webbskrapning och att dennes upp-

hovsrättsligt skyddade material har otillbörligt extraherats genom den tek-

niska metoden. Med andra ord måste rättighetsinnehavaren besitta kunskap 

om hur webbplatser faktiskt fungerar samt hur dessa behöver skyddas. Bak-

grunden till den rådande situationen tycks stödjas på uppfattningen att det 

åligger rättighetsinnehavarna själva att skydda och bevaka sina rättigheter. 

Emellertid är dessa tekniska åtgärder, som en rättighetsinnehavare kan vidta 

för att skydda sig, begränsade eftersom dessa i princip alltid kan kringgås. 

Det blir därför svårt för upphovsrättsinnehavare att självmant upprätthålla ett 

adekvat skyddssystem för intrång som sker genom webbskrapning. Det 

nämnda förutsätter således att rättighetsinnehavare behöver nyttja extern 

hjälp, eller på annat sätt anskaffa sig tillräcklig kunskap för att självmant 

kunna upprätta ett välfungerande skyddssystem mot otillbörlig webbskrap-

ning. 

 

Som framgått ur utredningen behöver rättighetsinnehavare dessutom inneha 

tillförlitlig bevisning i fråga om vilken IP-adress den otillbörliga webbskrap-

ningen har genomförts ifrån. Eftersom IP-adressen är unik och kopplade till 

en abonnent utgör adressen väsentlig information för identifieringen av in-

trångsgöraren. Som visat i utredningen ställs det många gånger höga krav på 

att rättighetsinnehavare har ett godtagbart tekniskt redskap som på ett tillför-

litligt sätt kan samla i den här typen av information. 
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5.2.3 Ekonomiska möjligheter 

För att över huvud taget ha möjlighet att beivra intrång mot webbskrapning 

måste rättighetsinnehavaren ha goda ekonomiska möjligheter för att inför-

skaffa de verktyg som krävs för att kunna fastställa upphovsrättsligt intrång 

genom webbskrapning. Eftersom alla rättighetsinnehavare inte har samma 

ekonomiska styrkor blir förutsättningar att skydda sig upphovsrättsligt in-

trång genom webbskrapning inte densamma för samtliga rättighetsinneha-

vare. Ensamrätten som uppkommer till följd av upphovsrättslagstiftningen är 

därmed inte jämbördig för samtliga rättighetsinnehavare. Rättsskyddet sviker 

härigenom en stor grupp av rättighetsinnehavare som inte kan komma att ut-

nyttja det upphovsrättsliga skyddet. 

5.3 Informationsföreläggande 

5.3.1 Underlag och beviskrav 

För att kunna beivra ett upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning är det 

av avgörande betydelse att erhålla kunskap om intrångsgöraren. Utredningen 

har visat att det i vissa hänseende, och utifrån rättighetsinnehavarens perspek-

tiv, återfinns väldigt höga krav på bevisning i fråga om ansökan om inform-

ationsföreläggande. Som utgångspunkt kan de höga kraven på underlag i pro-

cessen anses som skäliga, särskilt mot bakgrund av den proportionalitetsbe-

dömningen som domstolen har att företa i ärendet. Emellertid befinner sig 

rättighetsinnehavaren redan i ett väldigt ansträngt läge vad gäller teknisk be-

visning om upphovsrättsliga intrång genom webbskrapning. Rättighetsinne-

havaren måste dessutom ta hänsyn till vilken typ av bevismaterial som denne 

ska åberopa för att styrka sannolika skäl samt är att anse som tillförlitlig. 

 

I första hand besitter rättighetsinnehavaren stora praktiska bekymmer i fråga 

om att tillföra bevisning som styrker att en viss IP-adress, som använts för 

upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning, tillhör den internetleverantör 

rättighetsinnehavare riktat ett informationsföreläggande mot. I PMÖÄ 2917-
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17 underkände domstolen utdrag från RIPE-databasen även om det i dagslä-

get inte något mer tillförlitligt källa för att identifiera en ansvarig internetle-

verantör för en IP-adress. Om databasen inte uppnår den tillförlitlig nivå som 

krävs för att uppnå beviskravet, på vilket sätt ska då en rättighetsinnehavare 

över huvud taget kunna beivra ett upphovsrättsligt intrång genom webbskrap-

ning. Det föreligger redan stora praktiska problem för rättighetsinnehavare att 

kunna påvisa ett intrång som sker genom webbskrapning.  

 

I andra hand ska rättighetsinnehavaren visa att informationsföreläggandet är 

berättigat och proportionerligt, vilket föreligger om det är fråga om upphovs-

rättsligt intrång av en viss omfattning. Som tidigare nämnts går det inte med 

säkerhet, eller över huvud taget, att fastställa storleken eller omfattningen för 

upphovsrättsliga intrång genom webbskrapning. I förarbetena har det ansetts 

att kravet är uppfyllt vid exempelvis olovlig fildelning via internet eftersom 

rättighetsinnehavaren oftast tillfogas stor skada med anledning av tillgänglig-

görandet på nätet. Fildelning är som teknisk metod inte direkt jämförbar med 

webbskrapning, även om de båda tekniska metoderna kan medföra stor skada 

för rättighetsinnehavare. Eftersom rättighetsinnehavare till verk som är före-

mål för upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning har svårigheter att be-

visa vad intrånget faktiskt består i, är det rimligt att dra slutsatsen att det även 

föreligger svårigheter att styrka att ett intrång genom webbskrapning är av en 

viss omfattning. Detta innebär inte att det förefaller som en omöjlighet att 

uppfylla detta beviskrav, snarare att beviskravet i många fall kan vara svårt 

att uppfylla för rättighetsinnehavaren.  

 

Oaktat att kraven utifrån rättighetsinnehavarnas perspektiv kan anses höga är 

det även av vikt för rättssäkerheten att motstående intressen iakttas. Det ska 

inte finnas någon möjlighet att missbruka informationsföreläggande genom 

att på lösa grunder erhålla abonnentuppgifter. Som tidigare lyfts fram ska det 

finnas en konkret och angeläget behov inskränkningen av rätten till privatliv, 

för att informationsföreläggandet ska anses proportionerligt, vilket får anses 

som en viktig parameter, även om rättighetsinnehavaren besitter omfattande 

praktiska problem och hinder med att beivra upphovsrättsligt intrång genom 
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webbskrapning. Emellertid finns det inte något annat civilrättsligt rättsmedel 

som rättighetsinnehavare kan vidta för att beivra upphovsrättsliga intrång på 

internet, varför kraven inte heller ska vara oskäligt betungande att uppnå för 

rättighetsinnehavarna. Kraven ska inte ställas så högt att vare sig rätten till ett 

effektivt rättsmedel eller ett senare skadestånd utgör fiktiva rättigheter i fråga 

om upphovsrättsliga intrång på internet. 

5.3.2 Internetleverantörers lagringsperiod 

Utöver de ovan framförda praktiska svårigheterna rättighetsinnehavare står 

inför, är det av väsentlig betydelse att internetleverantörerna innehar de efter-

frågade abonnentuppgifterna som rättighetsinnehavare behöver för att kunna 

beivra ett upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning. På grund av avsak-

naden av en reglering för lagringsperioden för abonnentuppgifter, som kan 

utlämnas genom ett informationsföreläggande, är det upp till var och en in-

ternetleverantör att reglera tidsfristen. Som utredningen har visat sparar vissa 

internetleverantörer enbart uppgifterna i ett par dagar. Det nämnda uppställer 

ett slags krav på att rättighetsinnehavare även måste se till att den erhållna 

informationen om intrånget, i form av tillförlitliga loggar, kan presenteras för 

domstolen på ett juridisk hållbart sätt samt inom en kort tidsfrist. 

 

Med hänsyn till att rättighetsinnehavaren går miste om väsentlig bevisning 

för varje dag som går sedan intrånget har spårats är rättighetsinnehavarnas 

möjligheter att faktiskt beivra ett upphovsrättsligt intrång genom webbskrap-

ning därmed tidsbegränsad. Även om en rättighetsinnehavare lyckas ansöka 

om ett informationsföreläggande samma dag som en otillbörlig webbskrap-

ning har påvisats är ett interimistiskt beslut helt avhängigt domstolens hand-

läggningstider. Med andra ord innebär detta att även om rättighetsinnehavare 

lyckas ansöka om ett informationsföreläggande inom snabbast möjliga tid, är 

domstolens handläggningstider en fundamental och avgörande faktor till 

huruvida rättighetsinnehavare över huvud taget kommer kunna erhålla den 

information som är nödvändig för att kunna beivra ett upphovsrättsligt intrång 

genom webbskrapning. 
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Det ovan framförda framstår som oskäligt betungande för rättighetsinneha-

varna och står därför i strid mot rätten till ett effektivt rättsmedel. Syftet med 

en ansökan om informationsföreläggande är att processen ska underlätta rät-

tighetsinnehavarens möjlighet att identifiera intrångsgöraren samt vidta nöd-

vändiga åtgärder i fråga om beivrande av intrång. Det ska finnas effektiva 

rättsmedel som rättighetsinnehavaren kan vidta för att tillgodose ett effektivt 

och strikt rättsskydd för upphovsrätten. Det framstår inte som att rättighetsin-

nehavare faktiskt besitter en rättslig och praktisk möjlighet att kunna beivra 

upphovsrättsliga intrång genom webbskrapning. Inte nog med förekomsten 

av omfattande bevissvårigheter som rättighetsinnehavare har förhålla sig till, 

ska möjligheten att faktiskt beivra intrång vara avhängigt internetleverantö-

rens val att lagra uppgifter och domstolens handläggningstider. Med hänsyn 

till att det i utredningen har framkommit att rättighetsinnehavare har ett slags 

ansvar att själva försvara sig, är det ovan framförda en anmärkningsvärd si-

tuation. Det framstår som att det inte spelar någon roll vad rättighetsinneha-

vare vidtar för tekniska åtgärder eller ekonomiska investeringar för att för-

svara sina rättigheter, när deras möjligheter att erhålla abonnentuppgifterna 

till en IP-adress som använts för ett upphovsrättsligt intrång är minimala. Det 

nämnda är inte heller något unikt för upphovsrättsliga intrång genom webb-

skrapning, utan berör samtliga intrång som sker på internet. Möjligheterna att 

beivra upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning eller annan typ av tek-

nisk metod är inte en rättighet vars rättsliga verkan uteslutande ska få styras 

av internetleverantörer eller domstolens tidsfrister. 

 

Härutöver är eventuella bevissvårigheter som uppkommer för att fastställa in-

trångsgöraren i civilrättsligt mål om upphovsrättsligt intrång genom webb-

skrapning långt ifrån att över huvud taget prövas. Det nuvarande rättsläget, i 

kombinationen med rättighetsinnehavarnas bevissvårigheter, kan förklara 

varför en talan om upphovsrättsligt intrång på internet ännu inte har prövats i 

svensk domstol. Ur rättighetsinnehavarnas perspektiv är den svenska process-
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rättsliga delen i förhållande till upphovsrättsliga intrång på internet avskräck-

ande. Det nämnda står i strid mot den grundläggande upphovsrättsliga 

skyddsmekanismen. 

5.4 Adekvat rättsskydd? 

5.4.1 Rättighetsinnehavarens perspektiv 

Utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv är det lämpligt att utgå ifrån tanken 

att en rättighetsinnehavare i form av näringsidkare med vinstintresse önskar 

att tillgodose ett behov på marknaden. Näringsidkaren måste då försöka till-

handahålla produkten som ska tillgodose detta behov. Problemet uppstår i 

detta ögonblick eftersom näringsidkaren hamnar i en situation där denne 

måste välja mellan 1) förlora intäkter, konkurrensrättslig verkan eller 2) ris-

kera att upphovsrättsligt intrång sker, givet att denne inte självmant skyddar 

sina verk med hjälp av tekniska medel, vilket kan komma att påverka utbudet 

eller marknadsföringen av den produkten. Eftersom det inte finns något ade-

kvat förfarande där en rättighetsinnehavare kan beivra intrång, varigenom le-

gitimiteten av det upphovsrättsliga skyddet upprätthålls, faller ansvaret helt 

och hållet på näringsidkaren. Denne måste helt enkelt själv försvara sig med 

tekniska medel och i princip förlikas med att dennes möjlighet till ett skade-

stånds för olovligt nyttjande är illusoriskt. Det finns inget effektivt rättsmedel 

en rättighetsinnehavare kan vidta för att beivra intrång genom webbskrap-

ning. De rådande bevissvårigheterna vid ansökan om informationsföreläg-

gande är oskäligt betungande för rättighetsinnehavare, varför det upphovs-

rättsliga skyddet är inadekvat och praktiskt svårt att upprätthålla. Det blir 

dessutom ekonomiskt ohållbart för rättighetsinnehavare att driva intrångspro-

cesser, särskilt för rättighetsinnehavare med svagare finansiell styrka. 
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5.4.2 Minimalt upphovsrättsligt skydd på 

internet 

Mot bakgrund av det ovan framförda är det osäkert om det föreligger ett ade-

kvat rättsskydd enbart på de ovan framförda grunderna. Det rättsskydd i form 

av ensamrätt som tillkommer upphovsrättsligt skyddade verk förefaller verk-

ningslöst om en innehavare över huvud taget inte kan veta om det har skett 

ett intrång, samt att det dessutom föreligger ett slags ansvar för rättighetsin-

nehavare att på egen hand försvara sig. I förhållande till upphovsrättsliga in-

trång genom webbskrapning kan rättighetsinnehavarnas egenansvar anses 

som oskäligt betungande, särskilt mot bakgrund av de tekniska svårigheterna 

som föreligger för att över huvud taget kunna fastställa ett intrång. Att rättig-

hetsinnehavare dessutom behöver bekosta ett säkerhetssystem kan inte tänkas 

utgöra ett ”grundläggande” förutsättning för att beivra intrång och därigenom 

upprätthålla ensamrätten. Det föreligger därmed ett stort antal praktiska pro-

blem som är oönskade. 

 

Med hänsyn till ökningen av upphovsrättsliga intrång på internet föreligger 

ett stort skyddsintresse för såväl rättighetsinnehavarna själva men även för 

det allmänna intresset, dvs. för kulturproduktionen och upprätthållandet av 

innovation och nyskapande. Intrång hämmar den ekonomiska tillväxten i 

samhället och minskar konkurrenskraften på marknaden. Det adekvata upp-

hovsrättsliga skyddet på internet förblir närmast illusoriskt om rättighetsinne-

havare inte har en faktisk möjlighet att beivra intrång. Det bör ske en föränd-

ring i svensk rätt som tillgodoser rättighetsinnehavarnas möjlighet att faktiskt 

kunna beivra intrång på internet. Det förevarande situationen missgynnar de 

parter som faktiskt ska skyddas genom upphovsrätt, samtidigt som intrångs-

görare går fria från ansvar och kan fortsätta med det oönskade beteendet. För 

att uppfylla kravet på ett adekvat rättsskydd för upphovsrätten måste det 

svenska rättssystemet säkerställa att det finns praktiska och faktiska civilrätts-

liga möjligheter för en rättighetsinnehavare att vidta vid upphovsrättsligt in-

trång på internet. 
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5.5 Slutsats 

Rättighetsinnehavare står inför en rad olika praktiska problem för att kunna 

beivra ett upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning. En fundamental 

praktiskt och teknisk svårighet är att fastställa vad intrånget består i och om 

det över huvud taget rör sig om ett upphovsrättsligt intrång. Detta kräver att 

rättighetsinnehavare har ett säkerhetssystem som kan övervaka hemsidan och 

analysera ett automatiserat beteende. Även om ett sådant system kan ge indi-

kation på att ett beteende är att anse som webbskrapning, behöver det inte 

nödvändigtvis röra sig om ett upphovsrättsligt intrång. För ekonomiskt svaga 

rättighetsinnehavare är införskaffande av ett lämpligt övervakningssystem i 

vissa fall en utopi, varför upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning i 

många fall aldrig blir upptäckta. 

 

Utöver dessa praktiska problem har rättighetsinnehavare en ganska brant upp-

försbacke i förhållande till de beviskrav som återfinns i ett ärende om inform-

ationsföreläggande. Även om en rättighetsinnehavare vinner framgång i ären-

det vad gäller bevisningen, återstår bekymret huruvida domstolen hinner fatta 

ett intermistiskt beslut innan internetleverantören har hunnit eliminera de ef-

terfrågade abonnentuppgifterna. De stora praktiska problemen rättighetsinne-

havarna står inför verkar negativt på viljan att beivra upphovsrättsliga intrång 

genom webbskrapning. I frånvaron av effektiva rättsmedel hämmas konkur-

renskraften på marknaden, vilket direkt påverkar den ekonomiska tillväxten i 

samhället.  

 

Med hänsyn till det ovan framförda är det svårt att tänka sig att rättighetsin-

nehavare på internet innehar ett adekvat rättsskydd. Rättsskyddet är närmast 

besläktat med möjligheter att beivra upphovsrättsliga intrång utan att dessa 

förefaller som oskäligt betungande, oavsett om detta hänförs sig till ekono-

miska eller tekniska omständigheter. Det är emellertid inte nödvändigt att 

stärka det upphovsrättsliga skyddet eller på något annat sätt försätta rättig-

hetsinnehavarna i en fördelaktig position, vare sig detta gäller sänkta bevis-
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krav i ärende om informationsföreläggande eller nya rättsmedel där motstå-

ende intressen kraftigt begränsas. Av central betydelse är istället att de instru-

ment som finns tillgängliga idag, för att bekämpa upphovsrättsliga intrång, 

faktiskt går att nyttja på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. För att bibehålla 

incitament till fortsatt innovation och samhällsutveckling är det viktigt att rät-

tighetsinnehavare erhåller avkastning på de investeringar som har genomförts 

vid frambringandet av verken. Detta ska även gälla på internet oberoende 

vilka tekniska svårigheterna upphovsrätten står inför. 
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