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Förord 

Det var under termin tre på juristprogrammet som mitt intresse för immaterialrätt växte 

fram. Efter flertalet spännande, roliga och lärorika seminarier med Richard Wessman
1
 

som lärare, insåg jag att det var immaterialrätt som jag vill arbeta med.  

 

Efter fyra och ett halvt års studier är det med stolthet och glädje som jag nu lämnar ifrån 

mig mitt sista verk för juristprogrammet på Uppsala Universitet. Arbetet med uppsatsen 

har varit utmanande men samtidigt utvecklande. Jag vill tacka min handledare, 

professor Bengt Domeij för diskussioner och strukturering av arbetet. Min chef, 

Afsaneh Ghatan Bauer, är värd ett stort tack för hjälp med uppsatsens ämnesval, 

berikande diskussioner samt värdefulla synpunkter.   

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj och mina närmsta vänner för den 

uppmuntran och det stöd som givits mig, inte endast under författandet av denna 

uppsats, utan även under hela min utbildning.  

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 6 februari 2013  

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Richard Wessman är en akademisk rådgivare vid Von Lode Advokatbyrå, specialiserad på 

svensk och europeisk immaterialrätt. 
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1 Inledning 

En kall vårdag kl 10.10 ringer det på dörrklockan i verksamhetslokalen för ett företag i 

Mellansverige. In i lokalen kommer ett antal personer bärandes på kopieringsutrustning 

och kameror. De går in i personalrummet där förrättningsman Christer Larsson och 

Kronofogde Karin Sjöblom presenterar sig själva för den chockade personalen och 

förklarar att det finns ett beslut från Stockholms TR om att genomföra en 

intrångsundersökning, samt verkställighet av kvarstad i syfte att säkra bevis enligt 

domstolens beslut. Kronofogden informerar sedan personalen om företagets rätt att 

tillkalla juridiskt ombud för att närvara under förrättningen om de så önskar. I samband 

med presentationen har övrig personal, som består av kronofogdar och sakkunniga, 

vandrat runt i lokalen för att identifiera eventuell bevisning som ska eftersökas. Ägaren 

som vill visa god vilja i denna stund hjälper till med att visa i vilka utrymmen som 

relevanta föremål och handlingar kan hittas. Ägaren visar även upp det kontorsrum som 

har en dator och två kassaregister, varpå datateknikern påbörjar sitt sökande. Eftersom 

intrångsundersökningen kan orsaka störningar i företagets dagliga drift meddelar ägaren 

med ett något besvärat leende att personalen kan ta ledigt resten av dagen. Efter några 

timmars kopiering av fysiska och elektroniska dokument, fotografering samt förhör, 

avtackas ägaren för ett gott samarbete och kronofogden meddelar att protokoll över 

förrättningen kommer att finnas tillgängligt för företaget så fort det är färdigt. Några 

veckor efter intrångsundersökningen lämnas en stämningsansökan in till Stockholms 

TR mot företaget med yrkande om varumärkesintrång.  

 

Scenariot ovan är ett fiktivt exempel med inslag från en faktisk intrångsundersökning. 

Trots att det är något tillspetsat, återspeglar den verkligheten för de företag och 

privatpersoner som skäligen kan antas göra intrång i en immateriell rättighet och som 

drabbas av sin första och förhoppningsvis sista intrångsundersökning.
2
  

 

 

 

 

                                                        
2
 Baki, Pointlex Nr 2/2007, s 20 f., Protokoll avseende intrångsundersökning, U-13619-11/2110 

och kvarstad i mål U-13827-11/2110.  
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1.1 Ämnesbeskrivning  

Scenariot som presenterades i föregående avsnitt är en beskrivning av det ämne som jag 

ska redogöra för i denna uppsats, nämligen intrångsundersökning.
3
 Med anledning av 

den växande piratverksamheten men också pga. reformbehov i de svenska 

immaterialrättsliga sanktionsbestämmelserna föreslogs att en ny skyddsåtgärd mot 

immaterialrättsliga intrång ska införas. Intrångsundersökning är en civilrättslig 

bevissäkringsåtgärd som infördes i de immaterialrättsliga lagarna den 1 januari 1999.
 4

   

 

Syftet med regeln är att säkra bevisning om ett intrång och dess omfattning. Domstolen 

ska bevilja ett yrkande om intrångsundersökning om det kan antas att någon gör intrång 

i en immateriell rättighet. Utöver det krävs det att skälen för åtgärden ska uppväga de 

olägenheter, för den som drabbas av åtgärden. Sökanden måste också ställa tillräcklig 

säkerhet.
5
 Huvudregeln stadgar att motparten ska få tillfälle att höras innan ett beslut om 

intrångsundersökning meddelas. Med tanke på att syftet med undersökningen kan gå 

helt förlorat om motparten hörs, tillämpas istället undantaget som huvudregel. Det 

innebär att beslut om intrångsundersökningar i praktiken meddelas mer frekvent utan att 

motparten hörts. Kravet för detta är att det ska föreligga s.k. fara i dröjsmål, d.v.s. risk 

för att bevisning förstörs, skaffas undan eller förvanskas om motparten meddelas 

beslutet.
6
  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att söka besvara frågan huruvida 

intrångsundersökningsinstitutet är ett effektivt verktyg i kampen mot piratverksamhet i 

Sverige.
7
 Jag ämnar att utifrån uppsatsens frågeställning presentera, diskutera och 

analysera intrångsundersökningsinstitutet. Utgångspunkten för uppsatsens diskussioner 

är hur intrångsundersökningsinstitutet och problemen med piratverksamhet, balanseras 

                                                        
3
 Mitt ämnesval för denna uppsats grundar sig i det intresse jag har för problemområdet kring 

piratverksamhet. Regeln om intrångsundersökning är en av de åtgärder som finns för att kunna 

förebygga denna verksamhet och det blev således ett självklart och intressant ämne att skriva 

om. 
4
 Prop. 1998/99:11, Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång, s 1.  

5
 Baki, Pointlex Nr 2/2007, s 21. 

6
 A.a. s 22. 

7
Reglerna om intrångsundersökning utarbetades för att kunna bekämpa immaterialrättsliga 

intrång, främst piratkopiering. Det är också denna typ av intrång som denna uppsats kommer 

behandla.  
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med proportionalitetsprincipen. Fokus ligger även på förhållandet mellan 

intrångsundersökningsinstitutet och den personliga integriteten, effektivitet och 

lämplighetsaspekter.  

 

Avsikten är också att i den avslutande delen av uppsatsen föra en de lege ferenda 

diskussion. Min förhoppning är att uppsatsen ska kunna läsas av såväl teoretiker som 

praktiker.  

 

1.3 Metod 

Den huvudsakliga metod som har använts för uppsatsen är rättsdogmatisk. Jag har 

således sökt fastställa och systematisera gällande rätt med stöd av lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. Den praxis som har använts har dels varit rättsfall som Bengtsson 

och Lyxell har presenterat, dels rättsfall som jag har beställt från domstolar. Generellt 

kan sägas att domstolsbeslut angående intrångsundersökningar varit kortfattade i de 

delar där domstolen gjort proportionalitet- och integritetsbedömningar, varför 

tyngdpunkten av de källor jag använt inte har varit praxis. De huvudsakliga källorna 

som har legat till grund för arbetet har varit en proposition, Bengtsson och Lyxells bok 

samt artiklar skrivna av Bengtsson. En löpande analys har använts i uppsatsen med 

förhoppning om att det ska ge läsaren en tydligare bild av ämnet samt öka förståelsen 

för de problematiska aspekter som föreligger enligt min mening.  

 

För att kunna koppla teoretisk juridik till det praktiska rättslivet har jag vid sidan av den 

rättsdogmatiska metoden intervjuat advokater
8

 som i sin yrkesutövning berörs av 

bestämmelserna om intrångsundersökning. Svaren har varit ett värdefullt komplement 

till övriga källor i den bemärkelsen att de har lyft fram brister med regeln som dessvärre 

inte framgår av någon annan källa.  

 

1.4 Avgränsning  

Reglerna om intrångsundersökning är i princip identiska för samtliga 

immaterialrättslagar. Jag har dock valt att skriva uppsatsen ur ett varumärkesrättsligt 

                                                        
8
 Advokat Afsaneh Ghatan Bauer, Ghatan Bauer Advokatbyrå, Advokat Henrik Bengtsson, 

Delphi, Advokat Fredrik Ståhl, Advokatfirman Cederquist, Advokat Helena Östblom, 

Heidenstam Legal Advokatbyrå.  
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perspektiv och har således utgått från reglerna om intrångsundersökning i VML. Om 

någon annan lag diskuteras kommer det uttryckligen att framgå. Även om jag utgår från 

VML är uppsatsens innehåll även relevant för de övriga immateriella rättigheterna. I 

uppsatsen nämner jag vissa straffrättsliga skyddsåtgärder såsom husrannsakan och 

beslag. Dessa skyddsåtgärder kommer inte att behandlas närmare i detta arbete. Jag 

kommer inte heller att behandla övriga straffrättsliga bevisupptagningsinstitut som t.ex. 

edition och bevisupptagning till framtida säkerhet. Någon bedömning av om svensk rätt 

uppfyller TRIP:s-avtalet görs inte och uppsatsen är också begränsad till hur 

piratverksamhet bekämpas i Sverige.   

 

Den information som presenteras är avgränsad till det som jag anser vara relevant och 

tillräcklig för att kunna belysa den problematik som uppsatsens frågeställning väcker. 

Av utrymme– och dispositionsskäl finns det heller inte möjlighet att skriva vissa kapitel 

mer uttömmande, även om det finns ett stort personligt intresse.  

 

1.5 Terminologi 

En rättighetshavare som yrkar på intrångsundersökning kommer i denna uppsats att 

benämnas ”sökanden”. Den som yrkandet avser kommer att benämnas ”motparten”. De 

vanliga termerna som annars används är kärande och svarande. Dessa uttryck är dock 

inte lämpliga i sammanhang där intrångsundersökningar är aktuella. Dels för att ett 

beslut om intrångsundersökning i de flesta fall inte meddelas motparten, och för att 

merparten av intrångsundersökningar genomförs innan en rättegång har inletts. För att 

undvika begreppsförvirring kommer begreppen även att användas när jag redogör för 

rättsfall. Termerna sökande och rättighetshavare kommer användas parallellt i uppsatsen 

men innebörden är i detta sammanhang densamma. Pronomenet ”han” kommer att 

användas för de personer i övrigt som nämns i uppsatsen.
9
 Jag använder begreppet 

piratkopierade produkter vilket åsyftar både piratkopierade och counterfeit produkter. 

Om det inte uttryckligen skrivs om intrång i en specifik rättighet, t.ex. 

varumärkesförfalskning, gör jag ingen skillnad mellan de olika immateriella 

rättigheterna.  

 

                                                        
9
 Ds 2009:38, Myndigheternas skrivregler, s 27.  
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1.6 Disposition 

Denna uppsats ska huvudsakligen redogöra för intrångsundersökningsinstitutet. 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om piratkopiering där jag presenterar ämnets 

bakgrund, existens samt omfattning. Kapitlet därpå redogör för skillnaden mellan privat 

och kommersiellt bruk. Därefter följer ett kapitel som presenterar 

intrångsundersökningsinstitutet. Det sista kapitlet innehåller en avslutande diskussion 

där jag resonerar kring den information som jag har presenterat i uppsatsens olika del 

kapitel. Syftet med den avslutande diskussionen är också att försöka svara på uppsatsens 

frågeställning.    

 

2 Piratkopiering 

2.1 Ändamålet med reglerna om intrångsundersökning 

Lagstiftningsarbetet med reglerna om intrångsundersökning påbörjades under 1990-talet 

och det var under denna period som intresset för det immaterialrättsliga skyddet i 

Sverige ökade. Uppmärksamheten ökade främst för de åtgärder som fanns att tillgå för 

att på ett effektivt sätt kunna skydda och hävda immateriella rättigheter. Det tilltagande 

intresset kring möjligheterna till skydd berodde på att piratverksamhet hade blivit ett 

alltmer växande problem.
10

 Mot bakgrund av detta ansåg regeringen att det fanns ett 

behov av att tillgodose rättighetshavare med ett effektivare medel för att bekämpa 

immaterialrättsliga intrång.
11

  

 

2.2 Allmänt 

Piratkopiering och counterfeiting innebär att någon olovligen eller uppsåtligt kopierar 

någon annans immaterialrättsligt skyddade verk
12

. Den olovliga kopian når sedan 

marknaden där den säljs som en äkta produkt, till ett lägre pris än originalet.
13

 Enligt 

regeringens proposition om skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång, innebär 

termen piratkopiering intrång i upphovsrättsligt skyddade verk och andra prestationer 

medan counterfeiting tar sikte på förfalskningar av varumärkesrättsligt skyddade 

                                                        
10

 Prop. 1998/99:11, s 37. 
11

 Prop. 1998/99:11, s 44 f. 
12

 I detta sammanhang är ordet verk inte begränsat till det som avses i upphovsrättslagen utan till 

alla skapelser som är immaterialrättsligt skyddade.  
13

 Gars, Counterfeiting och ingripande mot piratkopiering i Sverige, s 19.  
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produkter.
14

 När man läser om intrångsundersökning, vare sig det är i doktrin eller 

praxis, stöter man ofta på begrepp som piratverksamhet
15

, piratkopiering och 

counterfeiting
16

. Det är således viktigt att förstå innebörden av dessa begrepp för att 

kunna relatera till den information som presenteras i resten av uppsatsen.  

 

2.3 Bakgrund 

Varumärkesimitationer och efterbildningar av märkesvaror är inget nytt påfund. Intrång 

i denna typ av rättighet uppträdde redan på 1800-talet. På upphovs- och patenträttens 

område har problemet funnits så länge som det har existerat ett regelverk.
17

 

Utvecklingen på området har gått från att intrång i immateriella rättigheter tidigare
18

 

främst drabbade företag som producerade ”lyxprodukter”, medan det olovliga 

utnyttjandet idag omfattar alla slags varor. Graden av närhet är också en faktor som har 

förändrats över tiden. Tidigare var efterbildningarna mer anpassade till en viss stil eller 

trend och syftet var inte att, i lika stor utsträckning som idag, vilseleda konsumenten. 

Tillverkarna ville helt enkelt erbjuda billigare alternativ än att lansera förfalskningar. 

Idag sker identiska efterbildningar och det kopieras allt från etiketter och dess säregna 

typsnitt, till emballage och material. Allt för att den kopierade produkten ska bli så lik 

originalet som möjligt.
19

  Det är inte alls ovanligt att de allra flesta associerar 

piratkopiering till en bestämd produktkategori. Begreppet tolkas ofta som begränsat till 

kopiering av lyxartiklar såsom designerväskor och märkeskläder.
20

 Faktum är dock att 

denna uppfattning inte alls stämmer överens med verkligheten.  Den illegala verksamhet 

som piratkopiering utgör omfattar numera alla slags produktkategorier
21

, även sådana 

som massproduceras eller klassas som en industriprodukt.
22

  

                                                        
14

 Prop. 1993/94:122, Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång, s 37.  
15

 För att undvika begreppsförvirring använder jag begreppet piratverksamhet som en 

övergripande definition för den illegala verksamhet som omfattar både piratkopiering och 

counterfeiting.  
16

 ”Varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är 

identiskt med det giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga 

drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som därigenom gör intrång i 

varumärkesinnehavarens rättigheter…”, Art. 2.1.a, Rådets förordning (EG) nr 1383/2003. 
17

 Levin, NIR 1/1986, s 34. 
18

 Ca 40 år sedan, A.st. 
19

 Levin, NIR 1/1986, s 34. 
20

 Fischer, Brand News, 5/2012, s 30.  
21

 Läkemedel, reservdelar till flygplan och bilar, textiler, kosmetik, datorprogram och dess 

komponenter samt livsmedelsprodukter och alkoholhaltiga drycker är bara några få exempel 
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Enligt min mening går det inte att dra en konkret gräns och hävda att det endast är vissa 

speciella branscher eller varuområden som drabbas av piratkopiering. Jag tror att 

piratverksamhet till stor del har samband med efterfrågan och det aktuella modet på 

marknaden. Finns det stor efterfrågan på en viss produkt eller är ett varumärke 

framgångsrikt, är det ett incitament till att kopiera just den produkten eller det 

varumärket. Ur företagares perspektiv är det inte helt ovanligt att söka efterlikna, eller i 

vart fall sträva efter något som man anser vara ”lyckat”. Det skulle kunna ses som att 

företagaren är ”business-minded” vilket i sig är förståeligt. Det händer ofta att t.ex. små 

modeföretag anammar en viss trend från ett större välrenommerat modehus, eller att 

företag vill dra nytta av redan existerande koncept som har gjort succé.
23

 Även om det 

finns argument för de bakomliggande orsakerna till att det sker piratkopiering, är det 

inte ett rättfärdigande i sig. Att vilja efterlikna eller sträva efter ett ”lyckat” koncept kan 

vara lovligt, om det hålls inom vissa av lagen angivna ramar genom att det finns regler 

för när man anses ha gått över gränsen och därmed gjort intrång i någon annans rätt. 

Tyvärr är nackdelen med efterbildningar att slutresultatet många gånger innebär intrång 

i någon annans rätt, eller snyltning på andras innovativa arbete.  

 

2.4 Piratkopieringens existens och omfattning  

Bakom immaterialrättsligt skyddade produkter eller tjänster ligger ofta innovativa idéer. 

Förverkligandet av dessa idéer, dvs. att få idén till verklighet i form av en produkt eller 

en tjänst, kostar ofta mycket pengar och är komplicerat. Att kopiera och reproducera 

dessa produkter är betydligt billigare vilket tyvärr bidrar till att piratverksamheten 

fortgår.
24

 I avsnittet ovan konstaterades att piratkopiering drabbar alla branscher. Dock 

finns det ett större intresse att kopiera produkter som anses vara mer ”eftertraktade” 

eller ”attraktiva”.
25

 Efterfrågan av dessa billiga ”look-alike” produkter ses som en av 

                                                                                                                                                                  
som kan visa att den förutfattade meningen om att piratkopiering endast drabbar lyxartiklar, inte 

stämmer, Levin, NIR 1/1986, s 35. 
22

 Prop. 1998/99:11, s 44. 
23

 Hedström, S, Ser du skillnad på originalet och kopian?, http://www.svd.se/kultur/ser-du-

skillnad-pa-originalet-och-kopian_6715427.svd.  
24

 http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Immaterialratt/Piratkopiering/.  
25

 Det finns inget klart svar på vad som avses med en ”attraktiv” eller ”eftertraktad” produkt. 

Rent generellt kan man varje år utifrån EU:s statistik se tre ”topprodukter” som hänförs till 

antingen ”antal produkter” eller ”antal fall” som har kvarhållits av tullen. Om man ser till 

kategorin antalet beslagtagna produkter är mediciner, förpackningsmaterial och cigaretter högst 

upp på listan, medan skor, kläder och väskor är högst rankade i kategorin antal fall av beslag, 

http://www.svd.se/kultur/ser-du-skillnad-pa-originalet-och-kopian_6715427.svd
http://www.svd.se/kultur/ser-du-skillnad-pa-originalet-och-kopian_6715427.svd
http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Immaterialratt/Piratkopiering/
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flera orsaker till varför piratverksamhet expanderar.
26

 Efterfrågan är givetvis en starkt 

bidragande faktor till piratkopiering, men den främsta anledningen är att verksamheten 

medför hög vinstpotential i kombination med låg risk för åtal. Denna typ av kriminell 

verksamhet innebär ofta snabba och lättförtjänta pengar som bekostar annan typ av 

brottslighet. Vinsterna används även till att försvåra upptäckten av piratkopierade 

produkter, genom att man förbättrar kvalitén och kvantiteten av produktionen.
27

  

Piratkopiering är således en stor inkomstkälla som i kombination med den låga 

åtalsrisken innebär starka incitament för kriminella grupper att ge sig in på denna 

marknad. För att illustrera den höga vinstmarginalen kan en jämförelse göras med 

narkotikahandel där ett kilo Cannabis som säljs på den europeiska marknaden ger en 

profit på ca 2000 euro, medan man i utbyte för ett kilo piratkopierade CD-skivor gör en 

vinst på 3000 euro.
28

  

 

Intrång i immateriella rättigheter är ett allvarligt brott som genom åren har visat en 

uppåtgående trend.
29

 Enligt EU-kommissionens senaste rapport
30

 har EU:s 

tullmyndigheter under år 2011 registrerat fler än 91 000 fall av intrång, en ökning med 

15 % jämfört med år 2010.
31

 Ökningen anses helt och hållet bero på den luft, express- 

och posttrafik som är ett resultat av tillväxten av e-handel. Statistiken som presenteras i 

kommissionens rapport är bl.a. baserad på de mer än 114 miljoner produkter som har 

beslagtagits vid EU:s yttre gränser.
32

 Det är svårt att få en uppfattning om den 

ekonomiska förlust som rättighetshavare drabbas av bara genom att ange antalet 

                                                                                                                                                                  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfei

t_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf, s 13. 
26

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/

index_en.htm.  
27

 Blakeney, M, för Vrins och Schneider, Enforcement of intellectual property rights through 

border measures – Law and Practice in the EU, s 4. 
28

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/

index_en.htm.  
29

Enligt EU kommissionens årliga statistik från 2010 och 2011, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfei

t_piracy/statistics/statistics_2010.pdf, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfei

t_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf, se även not 31. 
30

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterf

eit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf, publicerades den 24 juli 2012.   
31

 Under år 2010 registrerades omkring 80 000 fall av intrång, en siffra som nästan har 

fördubblats sedan år 2009,  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfei

t_piracy/statistics/statistics_2010.pdf.   
32

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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beslagtagna produkter. Det är därför även viktigt att presentera den förlust som 

rättighetshavare gör om de beslagtagna varorna istället hade varit originalprodukter som 

hade sålts lagenligt. Enligt 2011 års statistik uppskattas värdet för motsvarande äkta 

produkter till över 1,2 miljarder euro. Denna summa har också ökat sedan år 2010 då 

förlusten beräknades till 1 miljard euro.
33

 Kina är fortfarande det land som är den 

huvudsakliga källan till piratkopierade produkter och står för 73 % av den totala 

mängden beslagtagna varor.
34

  

 

Tyvärr talar statistiken för att piratverksamhet ökar, samt svårigheterna med att stoppa 

denna illegala verksamhet. Intrångsundersökning är en av flera åtgärder som kan vidtas 

vid intrång i immateriella rättigheter. Jag ifrågasätter dock effektiviteten av denna 

åtgärd när jag reflekterar över statistiken, men det finns givetvis andra faktorer som 

också måste tas i beaktande när man analyserar en regels effektivitet.  

 

3 Privat och kommersiellt bruk 

Trots att piratverksamhet är ett utbrett internationellt problem är inte all befattning med 

piratkopierade produkter straffbart. En varumärkesinnehavares ensamrätt syftar till 

skydd mot användning i näringsverksamhet, som inte har särskilt stöd i t.ex. ett 

licensavtal, 1 kap. 10 § VML.
35

 För att någon ska anses begå varumärkesintrång måste 

användningen ske i näringsverksamhet. Att t.ex. förse varor eller deras förpackningar 

med ett kännetecken är att använda det i näringsverksamhet i lagens mening, 1 kap. 10 § 

2 st. VML. I ett fall om varumärkesintrång har HD uttalat att ”…ensamrättens koppling 

till en näringsverksamhet syftar till att från ensamrätten undanta tredje mans rent privata 

användning av kännetecken.” Om användningen har ett samband med en 

affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, ska den anses ske i 

näringsverksamhet. Motparten behöver själv inte driva affärsverksamheten.
36

 Om 

affärsverksamhetens omfattning är begränsad och den inte går med vinst saknar i regel 

betydelse för bedömningen av om den utgör näringsverksamhet.
37

  

 

                                                        
33

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterf

eit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf. 
34

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/.  
35

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 434 f. 
36

 NJA 2008 s 1082.  
37

 A.s.t. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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I 1 kap. 10 § 2 st. VML stadgas under vilka omständigheter användning sker i 

näringsverksamhet. Uppräkningen är inte uttömmande och bedömningen om ett visst 

förfogande är otillåtet skiljer sig från fall till fall.
38

 När det gäller piratkopierade 

produkter torde domstolens bedömning grunda sig på en avvägning mellan olika 

faktorer, såsom antalet produkter, pris, typ av produkt samt vinstmarginaler i relation till 

motsvarande produkt i original. Exempelvis torde import av tre designerväskor vars 

motsvarande pris i original är högre än det som kopian kostar, anses vara användning i 

näringsverksamhet. Däremot är det inte lika självklart att det blir samma utgång för 

import av t.ex. tio stycken piratkopierade rakhyvlar eller tre stycken kalsonger.
39

 

Bedömningen skulle troligtvis bli att importen anses vara för privat bruk med anledning 

av produkttypen, den eventuella vinst som kan göras vid försäljning, samt att 

sannolikheten att produkterna ska användas i näringsverksamhet inte är så stor. 

Ytterligare faktorer som domstolen tar i beaktande är huruvida motparten har importerat 

tidigare och om det finns något som tyder på att det är i näringsverksamhet, t.ex. att 

motparten har en registrerad firma.
40

  

 

I ovan nämnda fall från HD hade motparten importerat 42 stycken piratkopierade jackor 

och anförde att hälften skulle delas ut som julklappar till släkt och vänner, medan 

resterande del skulle tilldelas personalen som jobbade i den stallverksamhet som drevs 

av motpartens dotter. Enligt HovRn:s domskäl, som inte ändrades av HD, gjorde 

motparten sig skyldig till varumärkesintrång avseende hälften av de 42 klädesplaggen. I 

detta mål räckte det således med elva piratkopierade jackor för att det skulle anses vara 

användning i näringsverksamhet.
41

 I ett annat mål från Stockholms TR hade motparten 

importerat betydligt fler piratkopierade produkter, närmare bestämt 242 stycken. 

Domstolen anförde att mängden produkter gör att det får betraktas som uteslutet att 

produkterna skulle komma till annan användning än i näringsverksamhet.
42

 I det s.k. 

”Svejd-målet” hade en huvudman tillsammans med andra personer, under flera års tid 

haft en omfattande verksamhet där de sålde piratkopierade produkter genom att skicka 

                                                        
38

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 435. 
39

 Se Stockholms TR, Mål nr T 2387-11 där import av 1600 stycken rakblad med hänsyn till 

antalet ansågs vara användning i näringsverksamhet. 
40

 Intervju med Advokat Afsaneh Ghatan Bauer, Ghatan Bauer Advokatbyrå, Intervju med 

Advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal Advokatbyrå. 
41

 NJA 2008 s 1082.  
42

 Stockholms TR, Mål nr T 14911-11. 
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email annonser till företag runtom i landet.
43

 Åtalet var omfattande och åklagarens 

bevisning var tillräcklig för att visa att piratverksamheten hade skett i 

näringsverksamhet. TRs dom överklagades till HovRn som trots den omfattande 

bevisningen, ansåg att en försändelse från motparten, import av tre stycken Lacoste-

tröjor, inte hade skett i näringsverksamhet. Motparten påstod att tröjorna var en gåva till 

en vän och domstolen tyckte att mängden produkter pekade i samma riktning.
44

  

 

Jag ställer mig frågandes till en del av de resonemang som domstolen för när den 

bedömer huruvida viss befattning med piratkopierade produkter är varumärkesintrång. 

Mer specifikt syftar jag på bedömningen av om rekvisitet näringsverksamhet är 

uppfyllt. I fallen som jag presenterat i kap. 3 utgår domstolen bl.a. från mängden 

piratkopierade produkter vid konstaterandet av om användningen varit i 

näringsverksamhet. Men det är som jag nämnde i samma kapitel, inte endast denna 

faktor som ska tillmätas betydelse. I ”Svejd-målet” anser jag att HovRn frångick 

väsentliga faktorer när den skulle bedöma försändelsen med de tre tröjorna. En av dessa 

faktorer var bl.a. omfattningen av samtliga försändelser som motparten hade skickat. 

HovRn gjorde en överraskande bedömning när den lilla försändelsen sågs som frånskild 

från övriga försändelser. Domstolen borde istället ha gjort en sammanvägning och tagit 

hänsyn till alla försändelser som kunde hänföras till motparten. En sådan bedömning 

skulle möjligen lett till att den lilla försändelsen inte skulle bedömas som privat bruk. 

Enligt min mening var det rätt uppenbart att avsikten och förhoppningen var att paketet 

skulle komma förbi tullen som privatimport för att sedan säljas i näringsverksamhet.  

 

4 Intrångsundersökning 

4.1 Bakgrund 

Under 1990-talet var de åtgärder som kunde användas mot immaterialrättsliga intrång 

straff- och skadeståndsansvar. Vidare kunde en domstol besluta om vissa skydd- och 

säkerhetsåtgärder.
45

 Under denna period fanns det ett reformbehov i Sverige för att de 

immaterialrättsliga lagarna skulle kompletteras. Regeringen ansåg att problemet med 

                                                        
43

 Stockholms TR, Mål nr 16581-11. 
44

 Svea Hovrätt, Mål nr B-8539-12, http://www.brandnews.se/brandnews/hovratten-mildrade-

piratdom-men-huvudmannen-fick-fangelse.  
45

 Prop. 1998/99:11, s 38. 

http://www.brandnews.se/brandnews/hovratten-mildrade-piratdom-men-huvudmannen-fick-fangelse
http://www.brandnews.se/brandnews/hovratten-mildrade-piratdom-men-huvudmannen-fick-fangelse
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olovliga utnyttjanden i immateriella ensamrätter skulle hanteras av näringslivet, som på 

ett självständigt sätt borde ingripa mot intrång. För att verkställa denna ståndpunkt 

menade regeringen att staten borde tillhandahålla näringslivet effektiva medel i form av 

civilrättsliga och civilprocessuella åtgärder, som ett värdefullt komplement till det 

straffrättsliga systemet.
46

 Som jag skrev i ett tidigare avsnitt (2.1) var det under 1990-

talet som uppmärksamheten kring det olovliga utnyttjandet av immateriella rättigheter i 

Sverige ökade.
47

 Det handlade främst om piratverksamhet som expanderade, vilket 

ledde till ett ökat behov för rättighetshavare att få ett effektivare skydd.
48

  Den allt större 

omfattningen av intrång resulterade även i att det bl.a. riktades kritik mot Sverige för att 

de inte uppfyllde sina internationella åtaganden genom TRIP:s-avtalet. Kritiken mot 

Sveriges dåvarande sanktionsbestämmelser var så skarp att den amerikanska regeringen 

inledde ett skiljeförfarande mot Sverige vid WTO:s tvistelösningspanel.
49

 

Skiljeförfarandet nådde dock inte sitt slutskede eftersom parterna senare kom fram till 

en gemensam lösning då Sverige antog nya regler om intrångsundersökning. Av 

ingressen till överenskommelsen kan man utläsa vad Sverige antog att göra för att 

kunna fullgöra sina skyldigheter enligt de internationella kraven.
50

   

 

4.2 Trip:s–avtalet  

Sverige är genom sin anslutning till WTO bundet av TRIP:s-avtalet som innehåller 

särskilda regler för att garantera skyddet för immateriella rättigheter. TRIP:s–avtalet är 

idag det centrala avtalet på immaterialrättens område och förenar de huvudsakliga 

förpliktelserna enligt BK och PK som ställer krav på ett verksamt sanktionssystem. 

TRIP:s-avtalet är unikt då det är den första internationella konvention som fastslår 

                                                        
46

 Prop. 1998/99:11, s 45. 
47

 Prop. 1998/99:11, s 37. 
48

 Ds 1998:24, Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång, s 67. 
49

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 49. 
50

 ”To fulfil this obligation, inter alia, the Parliament of Sweden passed legislation on 

25 November 1998 amending Sweden's Copyright Act, Trademarks Act, Patents Act, Design 

Protection Act, Trade Names Act, Act on Protection of Semiconductor Products, and Plant 

Breeders Protection Act.  This legislation grants judicial authorities in Sweden the authority to 

order provisional measures in the context of civil proceedings involving intellectual property 

rights.  Specifically, the legislation provides that if there is reason to believe that a person has 

taken or is about to take action to infringe intellectual property rights, the court may order a 

search for infringing materials, documents or other relevant evidence.  The search may be 

ordered inaudita altera parte if there is a risk that materials  or documents could be removed, 

destroyed or altered.  The legislation will come into effect on 1 January, 1999.”, 
IP/D/10/Add.1WT/DS86/2, Sweden - Measures Affecting the Enforcement of Intellectual 

Property Rights - Notification of Mutually-Agreed Solution.   
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immaterialrättsliga minimistandarder som i stort sett grundar sig i BK och PK.
 51

  Syftet 

med TRIP:s–avtalet är främst att skydda och att hantera immaterialrätter för att bl.a. 

bidra till teknisk innovation.
52

 Avtalet innehåller regler om immaterialrättsligt skydd 

men även särskilda bestämmelser om säkerställande av skydd för immaterialrätterna.
53

 

Reglerna finns i del III av avtalet och i artikel 50
54

 återfinns avtalets bestämmelser om 

interimistiska åtgärder.
55

 Av artikel 50 framgår att konventionsstaternas rättsliga 

myndigheter ska ha behörighet att snabbt och effektivt besluta om åtgärder för att 

förhindra att det begås intrång i immaterialrätterna och för att kunna bevara bevisning 

av betydelse för det påstådda intrånget (artikel 50.1.a & b). De rättsliga myndigheterna 

ska även vara behöriga att utan hörande av motparten besluta om interimistiska åtgärder 

i förekommande fall, men särskilt om ett dröjsmål kan antas vålla rättighetshavaren 

oersättlig skada eller när det finns uppenbar risk att bevisning kommer att förstöras 

(artikel 50.2).
56

   

 

4.3 Inställningen innan lagstiftningen 

När TRIP:s-avtalet trädde i kraft den 1 januari 1996 var regeringens inställning att den 

svenska lagstiftningen inte behövde förändras. Regeringen ansåg att de svenska 

sanktionsbestämmelserna uppfyllde åtagandena enligt artikel 50 i TRIP:s som definierar 

de interimistiska åtgärder som ska finnas att tillgå. För svenskt vidkommande ansågs 

alltså artikel 50 i TRIP:s-avtalet vara genomfört i och med att reglerna om beslag (27 

kap RB), husrannsakan (28 kap RB), edition (38 kap RB) och bevisupptagning till 

framtida säkerhet (41 kap RB) kunde användas vid immaterialrättsintrång.
57

 

Immaterialrättsliga intrång som prövas som brottmål är dock inte särskilt effektiva i 

praktiken, eftersom polisanmälningar och husrannsakan i 

immaterialrättsintrångsärenden ges låg prioritet hos polis och åklagare. I många 

immaterialrättsliga lagar bl.a. 8 kap. 1 § 3 st. VML, finns det dessutom 

                                                        
51

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 49. 
52

 Trip:s avtalet, Del 1 artikel 7.  
53

 Artikel 50.1.a, The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective 

provisional measures: to prevent an infringement of any intellectual property right from 

occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their 

jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; 
54

 Innehållet i artikel 50 bygger på TRIP:s – avtalets allmänna åtaganden som bl.a. innebär att 

rättsmedel ska vara ändamålsenliga för att förebygga intrång (artikel 41).  
55

 Prop. 1998/99:11, s 45. 
56

 Prop. 1998/99:11, s 46.   
57

 Lyxell, JT 2002-03, s 319. 
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åtalsprövningsregler som innebär att det ska vara motiverat från allmän synpunkt för att 

åtal ska kunna väckas.
58

 Bevisupptagning till framtida säkerhet har inte heller varit ett 

välfungerande institut för att kunna beivra immaterialrättsintrång. Problemet ligger i att 

ett yrkande om ett sådant upptagande måste avse preciserade handlingar. En 

rättighetshavare kan i många fall inte precisera sitt yrkande eftersom han saknar 

information om motpartens verksamhet.
 59

  

 

4.4 Behovet av en ny lagstiftning 

En tid efter TRIP:s-avtalets ikraftträdande gjorde den amerikanska regeringen och 

svenska rättighetshavarorganisationer gällande att de svenska sanktionsbestämmelserna 

inte gav ett ändamålsenligt skydd då det saknades möjlighet att göra ett effektivt och 

oannonserat tillslag hos den som misstänktes för ett immaterialrättsintrång, men även att 

Sverige saknade ett skydd som motsvarade vad många andra europeiska länder erbjöd.
60

 

De organisationer och intressenter som framförde kritik framhöll ett tillvägagångssätt 

som de ansåg skulle kunna säkerställa de immateriella ensamrätterna på ett effektivare 

sätt. De menade att de vore bättre att införa en civilprocessuell reglering som 

möjliggjorde att bevisning kunde säkras vid immaterialrättsliga intrång.
61

  

 

Med anledning av den kritik som riktades mot Sveriges dåvarande 

sanktionsbestämmelser utarbetade Justitiedepartementet under vintern 1997/98 

promemorian Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång
62

. I promemorian framhölls 

bl.a. det växande problemet med olovliga kommersiella intrång i immateriella 

rättigheter och ett behov av en ny skyddsåtgärd bland dem som praktiskt kom i kontakt 

med regelverket. Eftersom piratkopiering är en typ av intrång där det ofta går att 

förvanska föremål och bevis, ansågs det även finnas en önskan om en åtgärd som kunde 

möjliggöra snabba och effektiva tillslag där man oannonserat kunde få tillträde till 

lokaler för bevissäkring. Vidare menade regeringen att kärnan i det svenska 

sanktionssystemet mot immaterialrättsliga intrång ligger på civilrättssidan, men i det 

regelverket saknades en regel som tillät en tvångsvis undersökning hos någon som 
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kunde misstänkas för immaterialrättsintrång.  En sådan regel skulle innebära att en 

domstol, som en civilprocessuell åtgärd, skulle kunna besluta om att en 

intrångsundersökning ska få göras hos den som misstänks för att ha begått ett 

immaterialrättsligt intrång, i syfte att utröna omständigheter som kan ha betydelse för att 

bedöma huruvida ett intrång har skett och dess omfattning.
63

 

 

4.4.1 Intrångsundersökningsinstitutet infördes 

Mot bakgrund av bl.a. ovanstående resonemang ansåg regeringen att det fanns ett behov 

av att på immaterialrättens område införa en ny skyddsåtgärd. Promemorian 

remissbehandlades och resulterade i ett lagförslag om ny skyddsåtgärd vid 

immaterialrättsintrång. Förslaget antogs av riksdagen och den 1 januari 1999 

kompletterades de immaterialrättsliga lagarna med ett institut som benämns 

intrångsundersökning. Denna komplettering innebar att Sveriges internationella 

förpliktelser och behovet av ett modernt och effektivt sanktionssystem, kunde 

tillfredsställas.
64

   

 

4.5 Vad regeln om intrångsundersökning innebär 

Intrångsundersökning kan sägas vara ett institut som civilrättsligt möjliggör för 

rättighetshavare att säkra bevisning vid intrång. Förfarandet med intrångsundersökning 

kan bäst beskrivas genom att reglerna i 28 kap. RB
65

 används som utgångspunkt då 

institutet i stort sett är den civilrättsliga motsvarigheten till husrannsakan i brottmål.
66

  

Skyddsåtgärden syftar främst till att i civilrättslig ordning möjliggöra snabb åtkomst av 

intrångsvaror för bevissäkring. Rättighetshavare ska kunna få fram bevisning som kan 

styrka att ett intrång har begåtts samt omfattningen av det.
67

  Reglerna om 

intrångsundersökning har inte förts samman i en särskild lag utan återfinns i respektive 

lag på det immaterialrättsliga området men är till innehållet i princip identiska.
68

 Värt 

att notera är att de tidigare reglerna har kompletterats så att de nu även gäller för försök 

och förberedelse. Det är även möjligt att begära en intrångsundersökning i syfte att 
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fastställa medverkan till intrång.
69

 Möjligheten att besluta om intrångsundersökning vid 

försök diskuterades i förarbetena. Lagrådet invände mot regeringens förslag om att 

begreppet förbereder inte skulle vara begränsat till straffbar förberedelse. Lagrådet 

ansåg att begreppet borde begränsas till försök eller förberedelse till brott. Att tillåta 

intrångsundersökningar vid förberedande åtgärder som inte kan föranleda några 

sanktioner enligt det immaterialrättsliga regelverket, var enligt lagrådet att gå för långt. 

Regeringen var inte helt överens med lagrådet men godtog deras förslag och begränsade 

således intrångsundersökning på förberedelsestadiet till straffbara försök och 

förberedelser.
70

 

 

4.6 Subjekt som kan drabbas av en intrångsundersökning 

Ett beslut om intrångsundersökning får endast verkställas hos den som misstänks ha 

gjort eller medverkat till intrång i en immateriell rättighet. Regeln omfattar även den 

som kan misstänkas för straffbart försök eller förberedelse till intrång, 9 kap. 5 § 

VML.
71

  

 

4.7 Vad som kan eftersökas  

En intrångsundersökning är ett tvångsmedel som anknyter till den viktiga 

ändamålsprincipen i 2 kap. 12 § RF. Ändamålsprincipen innebär att befogenheten att 

använda ett tvångsmedel ska vara bunden till det syfte för vilket tvångsmedlet har 

beslutats. Reglerna om intrångsundersökning är utformade så att de uppfyller denna 

princip. Syftet med intrångsundersökning framgår av institutets portalparagraf, i vilken 

det föreskrivs att en intrångsundersökning får göras för att söka efter föremål eller 

handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget, 9 kap. 5 § VML. 

Någon närmare beskrivning av vad som innefattas i begreppen föremål och handling 

framgår däremot inte av lagtexten.
72
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4.7.1 Föremål 

Med föremål avses alla föremål som kan ha betydelse i en utredning om ett intrång. 

Sådana föremål kan t.ex. vara egendom med avseende på vilka intrång föreligger. Vid 

varumärkesintrång kan det t.ex. handla om kläder som har blivit försedda med annans 

varumärke. Vidare får man även eftersöka hjälpmedel eller utrustning
73

 som har använts 

eller kan användas för att framställa intrångsprodukter.
74

 

 

4.7.2 Handlingar 

En intrångsundersökning ska vara effektiv och ge information om intrångets omfattning. 

Därför är det viktigt att vid sidan av föremål även kunna eftersöka 

verksamhetshandlingar som kan antas ha betydelse för en intrångsutredning. Enligt 

förarbetena är det affärshandlingar eller andra handlingar som rör den verksamhet som 

bedrivs av den som utsätts för undersökningen, som är av intresse. Exempel på sådana 

handlingar är bl.a. varubeställningar, orderbekräftelser, fakturor, varuspecifikationer 

och korrespondens i fysisk eller elektronisk form. I ett fall från Stockholms TR har 

domstolen tillåtit eftersökning av bl.a. e-mailkorrespondens, kontoutdrag, 

redovisningshandlingar, kassaapparater och mobiltelefoner.
75

 Dessa handlingar kan 

sedan användas som bevis för att kunna styrka omfattningen av ett intrång. En 

inköpsorder, faktura eller annan handling kan t.ex. visa omfattningen av inköp av 

intrångsprodukter eller vad som bjudits ut till försäljning. Möjligheten att få ta del av 

uppgifter i handlingar är inte enbart viktigt för att kunna fastställa omfattningen av ett 

intrång, utan även för att kunna beräkna ett eventuellt skadestånd och avgöra huruvida 

intrånget har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. För att en handling ska få eftersökas i 

en intrångsundersökning är det enligt propositionen tillräckligt om handlingen kan antas 

ha betydelse för utredningen. Det betyder att det uppställs ett lägre beviskrav än för det 

som krävs enligt regeln om beslag i RB, där det fodras att ett föremål skäligen ska antas 

ha betydelse för utredningen, 27 kap. 1 § RB. Det något lägre beviskravet som gäller för 

att en handling ska få eftersökas i en intrångsundersökning, är motiverat med beaktande 

av att bedömningen om huruvida handlingen har betydelse för utredningen, ska göras 

innan sökanden eller det organ som ska göra bedömningen har sett handlingen.
76
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Preciseringskrav 

För att domstolen ska kunna avgöra om en handling kan antas ha betydelse måste 

sökanden uppfylla det preciseringskrav som uppställs i intrångsundersökningsinstitutet. 

Preciseringskravet innebär att det åligger sökanden att i sin ansökan om 

intrångsundersökning ange vilka handlingar som han vill ska eftersökas. Det ankommer 

därefter på domstolen att, mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall, 

bedöma om sökanden uppfyllt denna skyldighet.
77

 Sökandens preciseringsskyldighet 

kan många gånger vara svår att uppfylla då denne normalt inte har insyn i motpartens 

verksamhet, affärsförhållanden eller känner till vilken relevant information som kan 

vara dokumenterad. Sökanden behöver därför inte exakt ange vilka handlingar som är 

relevanta, utan det har ansetts vara tillräckligt att denne anger handlingarna på ett sätt 

som funktionellt beskriver dem, för att domstolen ska kunna avgöra om handlingarna får 

eftersökas.
78

 Enligt förarbetena innebär en funktionell beskrivning att på ett särskilt sätt 

kunna beskriva en kategori av handlingar som kan härledas till t.ex. en affärstransaktion 

om försäljning av piratkopierade produkter. Ett exempel är att sökanden inte behöver 

ange exakt den köpehandling som innehåller specifika detaljer om att motparten en viss 

dag har köpt en mängd jeans av märket X, från en bestämd person och på en bestämd 

tidpunkt. Det är istället tillräckligt om sökanden anger ”handlingar som visar att 

motparten har köpt jeans av märket X”.
79

 

 

Det är inte helt ovanligt att en sökande vill få en så ”bred” ansökan som möjligt beviljad 

och begär därför att få eftersöka motpartens alla handlingar som berör ett visst 

förfarande eller en specifik produkt. Sådana ansökningar torde normalt inte godkännas 

av domstolen. När det gäller varumärkesintrång har det emellertid visat sig att 

domstolen inte varit lika restriktiv i sin bedömning. Tingsrättspraxis visar att domstolen 

har beviljat omfattande eftersökningar av handlingar, även om handlingarna preciserats 

på ett tämligen kortfattat sätt.
80

  

 

Problemet med beskrivandet av handlingar samt domstolens beslut utifrån dessa, är hur 

den verkställande myndigheten tolkar besluten. I vissa fall har KFM i samband med 
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verkställighet av intrångsundersökningar gjort en snäv tolkning av domstolens beslut.
81

 

Resultatet av KFMs tolkning har i praktiken medfört att intrångsundersökningen enbart 

kommit att avse handlingar där det explicit framgår att det rör sökandens immateriella 

rättighet, t.ex. fakturor med texten ”North Face jackor”. KFM har även gjort snäva 

tolkningar av beslut när de har eftersökt bevis i datorer genom att begränsa 

undersökningen till att den endast ska omfatta vissa varumärken. Resultaten av dessa 

snäva tolkningar och begränsningar har inneburit att information inte har kunnat 

säkerställas trots att den har haft betydelse för utredning av intrånget.
82

 I 

piratverksamhet är det sällsynt att verksamhetshandlingar uppfyller bokföringsmässiga 

krav. Det är även ovanligt att de handlingar som kan omfattas av en 

intrångsundersökning innehåller uppgifter om sökandens immateriella rättigheter. Mot 

bakgrund av det kan snäva tolkningar av intrångsundersökningsbeslut således innebära 

en risk för att syftet med undersökningen förfelas.
83

  

 

4.7.3 Elektroniska handlingar 

Av propositionen framgår att även digitalt lagrad information inkluderas under 

begreppet handling. I praktiken är det också väldigt vanligt att sådan information 

eftersöks vid intrångsundersökningar.
84

 Under lagstiftningsarbetet påpekade flera 

remissinstanser svårigheterna med att tolka in digitalt lagrad information under 

begreppet handling.
85

 Regeringen framhöll att det ska vara en utgångspunkt att 

information som är lagrad elektroniskt ska få eftersökas på samma sätt som om det 

fanns på papper.
86

 Exempel på vad som omfattas av begreppet digitalt lagrad 

information är e-post, webbplatser, hårddiskar, CD, diskett och bokföringsmaterial. 

Även immateriella rättigheter i sig, såsom produkter som skyddas av upphovsrätt t.ex. 

datorprogram eller databaser, hänförs till kategorin handlingar. Det tekniska området 

utvecklas väldigt snabbt och tolkningen av begreppet handling när det gäller 

intrångsundersökning, ska enligt propositionen följa den utveckling av begreppets 

innebörd som sker på andra rättsområden.
87

 I dessa sammanhang är det självklart att 
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även elektroniska handlingar inkluderas i bestämmelsen. Slutsatsen är således att det 

saknar betydelse hur den eftersökta informationen lagras.
88

 

 

4.7.4 Handlingar med indirekt betydelse 

Handlingar som inte har ett direkt bevisvärde, men som innehåller upplysningar om att 

det finns andra handlingar med direkt bevisbetydelse kan vara av intresse för sökanden. 

Handlingar som inte har ett direkt bevisvärde kallas indirekt bevisning och hjälper ofta 

sökanden att finna dokument, information eller vittnen som sedan kan användas som 

relevant bevismaterial. Exempel på indirekt bevisning är listor på tidigare anställda på 

ett företag som har arbetat med utveckling av ett datorprogram och som kan styrka att 

den verksamhet som de arbetat med inneburit intrång i annans rättighet.
89

  

 

Enligt RB är det förbjudet att uppta indirekt bevisning, vilket innebär att en sökande 

varken med stöd av reglerna om edition (38 kap. 2 § RB) eller bevisupptagning till 

framtida säkerhet (41 kap. 1 § RB) kan utfå handlingar som kan lämna upplysningar om 

förekomsten av bevisrelevanta handlingar. Frågan om en sökande kan utfå sådana 

handlingar genom en intrångsundersökning har inte behandlats i förarbetena men det är 

inte helt uteslutet enligt Lyxell. Han menar att det i vart fall inte finns något i 

beviskravet i sig som omöjliggör att indirekt bevisning får eftersökas eftersom sådan 

bevisning kan antas ha betydelse. Författaren menar vidare att det är möjligt att reglerna 

om intrångsundersökning tillfredsställer Sveriges åtaganden enligt TRIP:s-avtalet på ett 

bättre sätt än rättegångsbalkens regler, om indirekt bevisning får eftersökas.
90

 

Ställningstagandet utvecklas inte vidare men jag uppfattar det som att kravet i artikel 50 

i TRIP:s-avtalet på att snabbt och effektivt besluta om åtgärder för att förhindra att det 

begås intrång i immaterialrätterna och bevara bevisning av betydelse för det påstådda 

intrånget, tillgodoses på ett bättre sätt om även indirekt bevisning kan eftersökas i en 

intrångsundersökning. Enligt min mening kan en undersökning bli mer effektiv, ge 

ytterligare resultat men också säkra ytterligare bevisning om handlingar som klassas 

som indirekt bevisning får eftersökas.  
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4.8 Handlingar som inte får omfattas av en 

intrångsundersökning 

En intrångsundersökning får inte omfatta alla typer av handlingar trots att de kan antas 

ha betydelse för undersökningen. Enligt 9 kap. 10 § 2 st. VML får en 

intrångsundersökning inte omfatta skriftliga handlingar som inte får tas i beslag enligt 

27 kap. 2 § RB.
91

 Bestämmelsen om beslag tar sikte på skriftliga handlingar vars 

innehåll omfattas av tystnadsplikt och skriftliga meddelanden mellan en misstänkt och 

någon honom närstående eller mellan sådana närstående inbördes.
92

 Undantaget kan få 

praktisk betydelse beträffande handlingar som har upprättats av advokat, dennes 

biträdande jurist eller annat juridiskt biträde eftersom dessa handlingar ska undantas 

från undersökningen. Handlingar i en advokats portfölj, brevpapper som är upprättat på 

advokatbyrå eller juristfirma, men även handlingar som inte har karaktären av ett 

meddelande från eller till en klient torde med all säkerhet omfattas av detta skydd.
93

 

 

4.8.1 Tredje man 

Institutet inskränks ytterligare genom att handlingar och föremål hos tredje man inte får 

eftersökas. Enligt regeringens mening skulle åtgärden gripa in i ”den privata sfären på 

ett sådant sätt att det inte kan accepteras att någon som inte ens kan antas ha gjort ett 

intrång ska kunna drabbas av den”.
94

 I praktiken är det ofta bokföring och redovisning 

som kan användas för att kunna fastställa omfattningen av ett intrång. Dessa handlingar 

kan finnas hos bl.a. revisionsbyråer men på grund av förbudet mot 

intrångsundersökning hos tredje man kan de inte eftersökas.
95

 Trots att tredje man inte 

kan omfattas av en intrångsundersökning är han under vissa omständigheter skyldig att 

lämna uppgifter till KFM. Upplysningsplikten kan t.ex. omfatta uppgifter avseende 

tredje mans ekonomiska mellanhavanden med motparten, Jfr 4 kap. 15 § UB.
96

 I 

praktiken uppstår det lätt tredjemansproblem för KFMs personal i de fall då den 

                                                        
91

 TRn har i vissa fall uttryckligen begränsat intrångsundersökningen till att inte omfatta 

handlingar som avses i nämnda bestämmelse, Referat av dom, Jakobsbergs TR mål nr 46-99, 

Trelleborgs TR mål nr 460-99, Bengtsson, NIR 4/2000, s 505.  
92

 9 kap. 10 § 2 st VML, 27 kap. 2 § RB, Prop. 1998/99:11, s 56 & 92. 
93

 Lyxell, Intrångsundersökning och discovery, s 87, Bengtsson & Lyxell, s 116 f. 
94

 Prop. 1998/99:11, s 57. 
95

 Trots att integritetshänsynen väger över i dessa fall och hindrar att handlingarna får eftersökas 

kan sökanden med stöd av RB:s regler om edition och bevisupptagning till framtida säkerhet 

utfå handlingarna, Bengtsson & Lyxell, s 120 f.  
96

 Lyxell, JT 2002-03, s 325. 



 28 

eftersökta informationen, eller delar av den finns på datorservrar som finns hos tredje 

man eller delas av flera personer. I ett fall från Malmö TR som gällde intrång i 

upphovsrätt till datorprogram invände svaranden i samband med 

intrångsundersökningen att en dator ägdes av tredje man. Trots denna invändning sökte 

KFM igenom datorn. Tredjemansbolaget klagade över TRs beslut om 

intrångsundersökning och anhöll om att datorn skulle undantas från undersökningen. 

Bolagets besvär avvisades dock av TRn eftersom domstolen bl.a. ansåg att 

undersökningen inte kunde göras ogjord och gick därför inte tredjemansbolaget emot på 

ett sådant sätt att de kunde klaga över beslutet.
97

 Trots TRs dom är det viktigt att den 

personal som utför intrångsundersökningen visar särskild hänsyn till 

integritetsaspekten.
98

  

 

4.8.2 Företagshemligheter 

Utöver de handlingar som inte får omfattas av en intrångsundersökning får inte faktiska 

omständigheter efterforskas, exempelvis genom att förrättningspersonal iakttar ett 

händelseförlopp. Det motiveras av att en sådan undersökning kan kränka integriteten 

och skyddet för företagshemligheter men även pga. att det är svårt att överblicka 

konsekvenserna av en sådan ingripande undersökning.
99

 Situationen är troligtvis inte så 

vanlig när det gäller varumärkesintrång utan regeln har främst betydelse för 

förfarandepatent. Risken att överskottsinformation, i synnerhet att företagshemligheter 

röjs, är påtaglig. Det är inte ovanligt att företag som befinner sig i 

konkurrensförhållande och som får ett intrångsundersökningsbeslut beviljat, hoppas på 

att få tillgång till överskottsinformation som ska innehålla företagshemligheter.
100

 Det är 

därför av stor vikt att domstolen vid sin prövning av ett yrkande om 

intrångsundersökning tar hänsyn till proportionalitetsprincipen och beaktar de 

konsekvenser som röjandet av företagshemligheter kan innebära för motparten.
101

 

Avsaknaden av en särskild reglering av företagshemligheter i reglerna om 

intrångsundersökning beror på att regeringen vid utarbetandet av lagen inte ansåg det 

vara nödvändigt. Regeringen ansåg att ett adekvat skydd kunde åstadkommas genom att 

”…domstolen med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet gör en 
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samlad intresseavvägning och, för det fall intrångsundersökning beviljas, anger de 

villkor och begränsningar som skall gälla för denna.”
102

  Domstolen ska således göra 

en proportionalitetsbedömning och beakta huruvida det finns en risk för att det material 

som sökanden åtkommer kan innehålla företagshemligheter, och om denna risk står i 

rimlig proportion till vad som står att vinna med en intrångsundersökning.
103

 Eftersom 

beslut om intrångsundersökning oftast fattas utan motpartens hörande, kan man i 

normalfallet utgå från att domstolen inte har allsidig kunskap om parternas inbördes 

relationer. Det innebär att domstolen svårligen kan avgöra om sökandens yrkande om 

intrångsundersökning kan komma att omfatta information som utgör 

företagshemligheter. Sökandens begäran torde därför i de flesta fall inte avslås eller 

begränsas med anledning av att det finns en risk för röjande av företagshemligheter.
104

   

 

Vidare ska det poängteras att en intrångsundersökning inte kan omfatta muntliga 

uppgifter som motparten lämnar vid en förrättning. Endast handlingar och föremål som 

kan återlämnas efter åtgärdens återgång inbegrips av bestämmelsen.
105

  

 

4.9 Var en undersökning kan ske 

När någon misstänks för intrång i en immateriell rättighet ”…får domstolen för att 

bevisning ska kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos 

denne…”, 9 kap. 5 § VML. Vidare ska domstolen i sitt beslut om intrångsundersökning 

ange vilka utrymmen som får eftersökas, 9 kap. 8 § p. 3. Närmare vägledning i denna 

fråga får man inte av lagtexten. Däremot finns tydligare anvisningar att hämta från 

propositionen där det framgår att en intrångsundersökning får göras i lokaler som 

disponeras av den som misstänks för att ha gjort sig skyldig till immaterialrättsintrång, 

straffbart försök eller förberedelse till detsamma. De lokaler som avses är affärslokaler 

eller motsvarande och det krävs inte att den misstänkte ska äga de ifrågavarande 

lokalerna utan det räcker att han eller hon har oinskränkt tillgång till de lokaler som ska 

undersökas.
106

 Ytterligare utrymmen som kan undersökas med stöd av bestämmelsen är 
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bilar som disponeras av företag och privatpersoner
107

 samt utrymmen som den 

misstänkte förfogar över tillsammans med tredje man.
108

  

 

4.9.1 Intrångsundersökning i bostad 

Det är inte helt ovanligt att piratkopierade produkter eftersöks i bostäder eftersom 

immaterialrättsintrång i stor utsträckning sker i dessa utrymmen.
109

 Bostäder kan 

exempelvis användas som lager, som den plats dit alla inköp sker eller som en 

försäljningsplats för piratkopierade produkter. Införskaffandet av piratkopierade 

produkter skiljer sig åt från fall till fall. Exempelvis kan privatpersoner få med sig större 

mängder intrångsgörande produkter från utlandsvistelser eller via inköp från diverse 

internetsajter.
110

 Produkterna saluförs sedan på olika sätt, antingen direkt från bostaden, 

via försäljningssajter eller från en marknad.
111

  

 

Vid yrkande av intrångsundersökning i bostad är integritetsaspekten särskild 

betydelsefull. Det är viktigt att domstolen vid prövningen av ett 

intrångsundersökningsbeslut och vid intresseavvägningen, tillmäter integritetsaspekten 

särskild tyngd och gör en noggrann bedömning.
112

 Enligt regeringen är skyddet för 

hemfrid och privatliv viktiga aspekter som måste få särskild uppmärksamhet, vilket 

även är förenligt med artikel 8 i EKMR som bl.a. behandlar skyddet för den enskildes 

privatliv.
113

 Intrångsundersökningar i bostad torde därför i regel endast vara angeläget 

vid allvarliga immaterialrättsintrång.
114

 I ett antal beslut har dock TRn utan närmare 

argumentering beslutat om intrångsundersökning i privatbostad utan att ta hänsyn till 

huruvida intrånget varit av allvarlig karaktär.
115

 Bengtsson menar att orsaken till dessa 

beslut kan vara att motparten varit en privatperson med enskild firma som skött sin 

verksamhet från bostaden. Han menar vidare att den slutsats som kan dras är att 
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domstolen inte ställer några särskilda krav för att besluta om en intrångsundersökning i 

privatbostad om motparten bedriver sin verksamhet hemifrån under enskild firma.
116

  

 

I propositionen framgår det inte vad som menas med allvarliga immaterialrättsintrång, 

men det poängteras klart och tydligt att skyddet för hemfrid och privatliv särskilt måste 

beaktas.
117

 Bengtsson och Lyxell refererar till ett mål där sökanden hade yrkat på 

undersökning av motpartens samtliga lokaler. Motparten var en juridisk person och 

postadressen var registrerad i en styrelseledamots bostad. Men med hänsyn till det 

misstänkta intrångets omfattning beslutade rätten att undersökningen inte fick omfatta 

bostadsutrymmen.
118

 Det var således omfattningen av intrånget som var avgörande i 

detta fall vilket leder till slutsatsen att det i de flesta fall torde vara så att den 

näringsverksamhet som bedrivs bör vara av omfattande karaktär för att kunna klassas 

som ett allvarligt immaterialrättsintrång. Vad som menas med omfattande är också 

svårt att definiera och författarna menar att intrångsundersökningar av bostäder har 

tillåtits i flera fall men att domstolarnas motiveringar i just dessa delar varit så 

kortfattade att det inte går att dra några konkreta slutsatser om hur de har resonerat.
119

 

Problematiken med kortfattade beslut kan belysas med ett fall där sökanden tillika 

rättighetshavare till ett välkänt varumärke, hade yrkat på intrångsundersökning utan 

motpartens hörande efter att det framkommit att det skett försäljning av piratkopior på 

en marknad i Göteborg.
120

  Torg och marknader är vanliga områden som utnyttjas för att 

sälja piratkopierade produkter. Intrångsundersökning är dock inte ett väl lämpat verktyg 

för dessa försäljningsställen eftersom det är väldigt svårt att precisera vart förrättningen 

ska äga rum.
121

 I detta fall hade dock sökanden lyckats göra en bra förundersökning 

genom bl.a. spaning på marknadsområdet och iakttagelser av var motparten förvarade 

varorna samt vart varorna slutligen transporterades. Försäljningen hade skett vid minst 

två tillfällen och vid försäljningsdagens slut hade varorna packats ihop och därefter 

transporterats till ett lagerhotell. Eftersom motparten förvarade varorna i ett 

lagerutrymme misstänktes det även att denne förvarade varor i sin bostad. Sökanden 

yrkade därför på att intrångsundersökningen skulle omfatta dels lagerutrymmet, dels 
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motpartens bostad med tillhörande garage och förrådsutrymmen, samt hans datorer. 

TRn beviljade intrångsundersökning i lagerutrymmet men inte till resterande utrymmen 

med hänvisning till bl.a. proportionalitetsprincipen (se avsnitt nedan). Domstolen 

uttalade att ett beslut om intrångsundersökning inte får meddelas om det strider mot 

proportionalitetsprincipen och betonade därefter skyddet för hemfrid och privatliv. Den 

kortfattade motiveringen avslutades med att domstolen fastställde att en 

intrångsundersökning i en bostad i regel endast torde bli aktuell vid allvarliga 

immaterialrättsintrång.
122

 Eftersom domstolen är så kortfattad i sin motivering är det 

enligt min mening svårt att dra någon annan slutsats än att det krävs mer än bara 

försäljning av piratkopior på en öppen marknad för att det ska ses som ett allvarligt 

immaterialrättsintrång.  

 

Rättsfallet belyser även den problematik som existerar kring piratverksamhetens 

omfattning. Verksamheten inbegriper ofta många mellanhänder och försäljningsled som 

innebär svårigheter med att hitta den ursprungliga källan till distribution. I fallet ovan 

upptäcktes i samband med undersökningen, ytterligare en person som sålde 

intrångsprodukter på marknaden. Eftersom beslutet om intrångsundersökning inte 

omfattade denna person kunde KFM inte agera. Rättighetshavarens ombud erhöll 

information om försäljningen och gjorde då en polisanmälan om pågående brott. Åtal 

väcktes senare mot personen för varumärkesintrång. Det visade sig att han hade sålt de 

intrångsgörande produkterna till den som omfattades av intrångsundersökningen, samt 

att han även haft intrångsgörande produkter i sitt hem. Piratverksamhet är en typ av 

organiserad brottslighet och tyvärr är det svårt att inringa varenda person som är 

kopplad till verksamheten. Hade rättighetshavaren känt till att även denna person var 

inblandad skulle ett intrångsundersökningsbeslut gentemot honom möjligtvis kunnat 

omfatta hans bostad.
 123

  

 

Mot bakgrund av regeringens ställningstagande i propositionen samt den praxis som jag 

har redogjort för ovan, förefaller det vara svårt att få ett beslut om intrångsundersökning 

avseende bostad beviljat. Sökanden måste kunna visa på att intrånget är av allvarlig 

karaktär för att domstolen med stöd av proportionalitetsbedömningen, ska kunna 

                                                        
122

 Stockholms TR, Mål nr T 19796-09, Se även T 19798-09 där domstolen tog samma beslut 

med samma kortfattade resonemang. 
123

 Stockholms TR, Mål nr B 8020-11.  



 33 

motivera en beviljad intrångsundersökning i bostad. Om sökanden inte lyckas visa att 

intrånget är allvarligt, innebär det i sin tur att eventuell bevisning som finns i bostaden 

går förlorad, vilket försvårar möjligheten att bevisa motpartens intrång. Sökanden går 

inte endast miste om relevant bevisning, utan även möjlighet till att få reda på 

information om varornas ursprung och distributionsnät, enligt regeln om 

informationsföreläggande, 9 kap. 1 § VML. Konsekvensen av nekade beslut avseende 

bostadsfrågan är bl.a. att dessa utrymmen med stor sannolikhet kan komma att användas 

för att undangömma bevis, men också bli en ”fredad plats” dit stora delar av 

piratverksamhet hänförs.  

 

Jag anser att frånvaron av klara riktlinjer för vad som är ett tillräckligt allvarligt 

immaterialrättsintrång, kan resultera i att domstolar gör godtyckliga eller alldeles för 

kortfattade bedömningar. Hade det funnits tydliga krav för när ett intrång är tillräckligt 

allvarligt skulle domstolen behöva skriva mer utförliga motiveringar om hur kraven 

uppfylls i varje enskilt fall. Om en intrångsundersökning i bostad hade beviljats skulle 

det beslutet behöva motiveras på ett detaljerat sätt eftersom hänsyn måste tas till 

proportionalitetsprincipen. En utförlig motivering till ett sådant beslut skulle även 

innebära att motpartens integritet och rättssäkerhet tas i beaktande. Även sökanden 

skulle ha fördel av längre motiveringar från domstolen. Om t.ex. en bostad misstänks 

för att vara den centrala platsen för ett intrång och domstolen nekar en undersökning i 

denna, skulle en längre beslutsmotivering vara betydelsefull för sökanden. I det först 

nämnda rättsfallet kan man säga att motparten till viss del slapp undan eftersom 

intrångsundersökning i hans bostad inte beviljades. Enligt min mening fanns det 

förutsättningar för att undersöka motpartens bostad och även om domstolen ansåg att 

integritetsaspekten vägde över, borde domstolen ha utvecklat motiveringen genom att 

t.ex. söka förklara vilka särskilda omständigheter i fallet som låg till grund för det 

nekade beslutet. För sökanden kan kortfattade beslutsmotiveringar från domstolen 

innebära en oproportionerlig tillämpning av bestämmelsen och bristande hänsyn till de 

effektiva resultat som eftersträvas med en intrångsundersökning. Samtidigt måste 

lagstiftaren också dra gränsen för vad som är mer skyddsvärt mellan den personliga 

integriteten och immateriella rättigheters betydelse.  

 

Förutom bostäder kan intrångsundersökningar även genomföras på arbetsplatser. När ett 

yrkande om intrångsundersökning omfattar motpartens arbetsplats är det viktigt att 
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domstolen i sin motivering redogör för hur den har tagit hänsyn till 

integritetsaspekter.
124

  

 

4.10 Prövningen 

4.10.1 Yrkande om intrångsundersökning 

Rättighetshavare är givetvis de som har rätt att begära en intrångsundersökning när de 

misstänker intrång i deras immateriella rättighet. Vid sidan av rättighetshavarna 

omfattas även eventuella licenstagare av denna möjlighet, 9 kap. 5 § VML. Ett yrkande 

om intrångsundersökning ska prövas av domstol och kan framställas antingen muntligen 

eller skriftligen och kan inte tas upp av domstolen ex officio.
125

 Om rättegång inte är 

inledd ska yrkandet framställas skriftligen.
126

 Behörig domstol är den domstol där 

rättegången om intrånget pågår, 9 kap. 6 § 1 men. VML. Det som avses är alltså 

situationer när en intrångsundersökning påkallas under pågående rättegång. Om en 

rättegång inte är inledd och sökanden yrkar på en intrångsundersökning som ett 

fristående ärende, ska frågan handläggas på samma sätt som om den uppkommit under 

rättegång, 9 kap. 6 § 3 st VML. Domstolens behörighet bestäms utifrån 10 kap. 6 § 

VML och RB:s allmänna forumregler
127

, 9 kap. 6 § 2 men. VML.
128

 Vid intrång i ett 

gemenskapsvarumärke ska talan väckas vid Stockholms TR, 10 kap. 5 och 6 §§.  

 

4.10.2 Licenstagare 

Frågan om licenstagarens rätt att ansöka om intrångsundersökning ifrågasattes av vissa 

remissinstanser och diskuterades i förarbetena.
129

 I enlighet med lagrådets synpunkter 

på frågan konstaterade regeringen att en licenstagare endast är behörig att ansöka om 

intrångsundersökning om det otillåtna utnyttjandet innebär intrång i den rätt 
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licenstagaren har förvärvat genom sitt avtal med rättighetshavaren. Om utnyttjandet inte 

innebär ett intrång i den rätt licenstagaren har förvärvat, ska domstolen ogilla ansökan 

om intrångsundersökning på materiell grund.
130

 Immaterialrätter kommersialiseras ofta 

genom olika former av licensavtal och därför är det också viktigt att licenstagare vid 

sidan av rättighetsinnehavare har möjlighet att vidta åtgärder. Ytterligare en orsak till att 

licenstagare givits behörighet att ansöka om intrångsundersökning är den geografiska 

aspekten. Det är inte ovanligt att licenser är internationella och detta innebär att 

bevakningen av eventuella intrång lättast kan upprätthållas av den nationella 

licenstagaren. Licenstagarens rätt är dock ofta begränsad vid ett eventuellt intrång och 

därför bör licenstagaren kommunicera med rättighetshavaren innan han vidtar någon 

rättslig åtgärd. Om det inte finns någon affärsmässig relation eller några övriga hinder 

mellan rättighetshavaren och intrångsgöraren, spelar licenstagarens geografiska närvaro 

en stor roll. Han kan då ansöka om intrångsundersökning och därmed skydda både sig 

själv i egenskap av licenstagare men även rättighetshavaren.
131

  

 

4.10.3 Beviskravet  

Enligt artikel 50.3 i TRIP:s-avtalet har konventionsstaternas domstolar, för att kunna 

besluta om åtgärder till bevarande av bevisning om immaterialrättsintrång, rätt att 

begära att sökanden ska presentera skälig bevisning. Enligt den svenska översättningen 

av bestämmelsen ska ”de rättsliga myndigheterna vara behöriga att från den sökande 

parten infodra skälig bevisning för att med tillräcklig säkerhet kunna bedöma om den 

sökande parten är rättighetshavare och om den sökande partens rätt är föremål för 

intrång eller om sådant intrång är nära förestående…”. Regeringen fann dock att en 

bevisnivå som skulle innebära en direkt motsvarighet till TRIP:s–avtalets ordalydelse 

inte var lämpligt för intrångsundersökningsinstitutet.  Att ordagrant återge TRIP:s-

avtalets bestämmelse ansågs inte nödvändigt utan det avgörande ansågs istället vara att 

regeln om intrångsundersökning gavs ett innehåll som enligt svensk rättstradition 

motsvarar avtalets andemening och tillgodoser dess syfte.
132

  

 

Vilket beviskrav som ska gälla för beviljande av en intrångsundersökning är naturligtvis 

grundläggande och det som avses är med vilken grad av sannolikhet som ett intrång ska 
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ha gjorts för att en intrångsundersökning ska tillåtas. Eftersom institutet syftar till att 

underlätta tillgång till bevisning i en typ av mål där det ofta råder påtagliga 

bevissvårigheter bör beviskravet sättas utifrån denna utgångspunkt.
133

 Ytterligare en 

aspekt som påverkar utformningen av beviskravet är att en intrångsundersökning inte är 

en säkerhetsåtgärd utan en skyddsåtgärd. Institutet syftar inte till att säkra framtida 

verkställighet utan att säkerställa bevisning.
134

 Denna civila bevissäkringsåtgärd kan till 

skillnad från bl.a. beslag i BrB, begäras av en enskild person vilket saknar motsvarighet 

på andra rättsområden och det bidrar till att beviskravet ska utformas på ett sätt som är 

rimligt i relation till det som ska uppnås med bestämmelsen.
135

 Ett för högt ställt 

beviskrav kan leda till att syftet med institutet går förlorat. Detta faktum måste sedan 

ställas i relation till att intrångsundersökning är en ingripande åtgärd som kan ge upphov 

till olägenheter och skador för den som blir utsatt för åtgärden. Ett för lågt ställt 

beviskrav kan leda till att åtgärden blir ett verktyg för företagare att motverka och 

trakassera konkurrenter i deras verksamhet bl.a. genom att försöka komma över 

företagshemligheter. Det måste således råda en slags proportionalitet för att institutet 

ska kunna fungera väl.
136

  

 

För att kunna fastställa om någon har begått intrång i en immateriell rättighet bör två 

kriterier vara uppfyllda. Först och främst krävs att någon har vidtagit en viss åtgärd
137

, 

och för det andra måste denna åtgärd innebära ett intrång i rättigheten. För att sökanden 

ska få igenom sitt yrkande om intrångsundersökning måste denne visa en tillräcklig 

grad av sannolikhet på båda dessa punkter. Regeln om intrångsundersökning 

utarbetades främst för att ge rättighetshavare ytterligare möjlighet till att kunna skydda 

sig mot piratverksamhet, dvs. klara fall av intrång. Mot bakgrund av detta ska frågan om 

huruvida intrång har skett, ses i ett sammanhang där det är ett enda beviskrav som gäller 

för alla aspekter som kan inbegripas i dessa frågor.
138

 Beträffande säkerhetsåtgärder, 

interimistiska beslut och andra handläggningsbeslut som föregår en slutlig prövning, 
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förekommer det i svensk rätt tre olika bevisnivåer. Den lägsta bevisnivån är att det finns 

”anledning att anta”. Nästa nivå är att det ”skäligen kan antas” och den högsta 

bevisnivån är att det visas ”sannolika skäl”. Regeringen ansåg att den lägsta bevisnivån 

var olämplig för intrångsundersökningsinstitutet då förfarandet kan initieras av en 

enskild i en del av en process där denne gör gällande en förmögenhetsrätt. Skulle ett så 

lågt beviskrav accepteras inom ramen för en civilprocess finns det en fara för att man i 

åtskilliga situationer hamnar i ett läge som inte kan godtas av integritets- och 

rättssäkerhetsskäl.
139

  Den högsta bevisnivån ”sannolika skäl” var inte heller väl lämpad 

enligt regeringens mening, som ansåg att intrångsundersökning ska kunna fungera som 

ett första led i en rad av rättsliga åtgärder. Det krävs därför ett lägre beviskrav för att 

sökanden ska kunna säkra den bevisning som senare gör det möjligt för denne att 

framställa yrkanden om bl.a. säkerhetsåtgärder. Regeringen kom fram till att det mest 

ändamålsenliga beviskravet för reglerna om intrångsundersökning är att det ”skäligen 

kan antas” att någon har gjort ett intrång eller ett straffbart försök eller förberedelse till 

intrång.
140

 Denna bevisnivå tillåter sökanden att säkerställa bevisning som senare kan 

läggas till grund för ett yrkande om åtgärder där beviskravet ”sannolika skäl” måste 

visas, t.ex. skadestånd.
141

  

 

Beslut om intrångsundersökning kan som tidigare nämnts (avsnitt 4.5) fattas redan vid 

straffbara försök och förberedelser till intrång, 9 kap. 5 § 3 st. VML. Motpartens onda 

eller goda tro har inte heller någon betydelse för ett beslut om intrångsundersökning. 

Det innebär att det är tillräckligt om intrång föreligger i objektiv mening. När domstolen 

prövar ett yrkande om intrångsundersökning ska det inte ske någon upptagning av 

muntlig bevisning. Prövningen ska, precis som säkerhetsåtgärder och olika 

interimistiska beslut, till stor del grundas på parternas eller i vissa fall, endast ena 

partens uppgifter. Domstolen måste avgöra vilket värde partens/parternas uppgifter kan 

ha och då särskilt observera om uppgifterna på något sätt är osannolika eller 

motsägelsefulla.
142

 Det finns inga hinder mot att en sökande beskriver vad ett vittne har 

yttrat eller åberopar ett vittnesintyg.
143

 Härtill behöver sökanden inte ange namnet på 
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vittnet, men värdet på sådan information torde dock vara väldigt begränsad för 

domstolens bedömning.
144

 Praxis visar att beviskravet ”skäligen kan antas” kan anses 

uppfyllt genom att sökanden åberopat dokument som kan styrka att testköpta 

produkter
145

 varit piratkopierade. I dessa fall har det varit tillräckligt om sökanden t.ex. 

haft inköpskvitton eller analysintyg som denne kunnat uppvisa för domstolen.
146

  

 

4.10.4 Proportionalitetsbedömning 

Enligt 9 kap. 5 § 2 st. VML får ett beslut om intrångsundersökning endast meddelas om 

skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden 

innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse. En 

intrångsundersökning är en tvångsåtgärd och det krav som lagtexten uppställer innebär 

att domstolen, när den ska besluta huruvida en intrångsundersökning ska meddelas, ska 

göra en intresseavvägning mellan å ena sidan orsakerna för en intrångsundersökning 

och å andra sidan de men som undersökningen innebär för den som drabbas av den. 

Denna intresseavvägning kallas proportionalitetsprincipen och kommer bl.a. till uttryck 

i RB:s regler om beslag och husrannsakan.
147

 

 

Proportionalitetsprincipens betydelse spelar en viktig roll inom ramen för domstolens 

bedömning om beslut om intrångsbedömning. Denna ståndpunkt betonas även i 

förarbetena till lagstiftningen där regeringen menar att det med hänsyn till institutets 

karaktär är en självklarhet att en princip som är av så fundamental betydelse för 

prövningen ska komma till tydligt uttryck i lagtexten.
148

  

 

Principens närmare innebörd eller hur domstolen ska gå tillväga i sin 

proportionalitetsbedömning framgår inte av lagtexten. Vägledning får istället hämtas 

från förarbetena där det bl.a. anförs att en intrångsundersökning endast får tillgripas 

”om åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som undersökningen innebär för 
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den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse”.
149

 Det fordras vidare 

att det i ett beslut om intrångsundersökning existerar en skälig proportion mellan vissa 

aspekter, bl.a. sökandens behov av information, motpartens intresse av att denna 

information inte röjs, motpartens skada i en eventuell konkurrenssituation och 

reciprocitetsprincipen.
150

 Vidare bör det även råda rimlig proportion mellan befogenhet 

och varaktighet av undersökningen samt vad som kan vinnas med denna. Domstolen 

bör i varje enskilt fall pröva om en intrångsundersökning överhuvudtaget ska få 

verkställas eller om syftet kan uppnås på något annat sätt. Skulle en eventuell 

intrångsundersökning innebära skadeverkningar som inte står i rimlig proportion till vad 

som står att vinna, bör undersökningen inte få genomföras.
151

 Det kan exempelvis vara 

så att syftet med en intrångsundersökning är att eftersöka bevis i motpartens datorer. 

Framtagandet av sådan information skulle kunna innebära att även annan information, 

t.ex. affärshemligheter kommer fram, vilket kan innebära särskilda men i 

integritetsavseende för motparten. Även om undersökningen inte skulle innebära skada 

för motparten, måste domstolen ändå väga de olika intressena mot varandra för att 

kunna avgöra om en intrångsundersökning ska beviljas eller om beslutets omfattning 

ska begränsas. Om sökanden skulle kunna komma åt intrånget genom en mindre 

ingripande åtgärd bör den väljas istället för en intrångsundersökning.
152

  

 

I ett beslut om intrångsundersökning ska domstolen ta hänsyn till de olägenheter som 

kan uppstå både för motparten och sökanden. Detta förhållningssätt framgår inte av 

förarbetena som endast ger uttryck för de nackdelar som kan uppkomma för motparten. 

Givetvis ska domstolen i sin bedömning även beakta om sökanden kan ha särskilt starka 

skäl för sin ansökan. Bengtsson menar att sökandens intresse av att intrånget ska 

upphöra är en faktor som ska tillmätas betydelse. Han anför vidare att en 

proportionalitetsbedömning bör utfalla till sökandens fördel om intrånget är av särskild 

ekonomisk betydelse för denne, och om intrånget innebär ideella skador av personlig 

karaktär.
153
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För att upprätthålla proportionalitetsprincipen men även för att det ska råda 

proportionalitet mellan mål och medel kan domstolen förordna om begränsande villkor 

som ska gälla för beslutet om intrångsundersökning.  Denna möjlighet kan få särskild 

betydelse när det handlar om överskottsinformation, dvs. information som inte har 

någon koppling till undersökningen av det immaterialrättsliga intrånget. Sådan känslig 

överskottsinformation kan exempelvis vara företagshemligheter.
154

 Om domstolen anser 

att en intrångsundersökning kan innebära att företagshemligheter avslöjas måste 

konsekvenserna av detta noga beaktas. Domstolen måste ta hänsyn till alla 

omständigheter i varje enskilt fall och göra en samlad intresseavvägning. Denna 

intresseavvägning ska sedan ligga till grund för om en intrångsundersökning ska 

beviljas och dessutom måste beslutet innehålla de villkor och begränsningar som 

domstolen anser ska gälla för verkställande av beslutet om undersökning. Exempel på 

villkor eller begränsningar kan vara att domstolen i sitt beslut endast tillåter KFM att 

eftersöka handlingar som tillkommit under en viss tidsperiod, t.ex. den period då 

rättighetshavaren misstänker att intrånget har pågått.
155

 Om motparten har betett sig på 

ett sådant sätt att denne borde ha räknat med att bli utsatt för rättsliga åtgärder och 

dessutom fått möjlighet att rätta sig efter varningar, väger risken för förlust av integritet 

och företagshemligheter väldigt lätt i domstolens intresseavvägning.
156

 

 

4.11 Uppgifter som ska ingå i ett intrångsundersökningsbeslut 

Enligt 9 kap. 8 § p. 1-3 VML ska ett beslut om intrångsundersökning innehålla 

uppgifter om ändamålet med undersökningen, vilka föremål och handlingar som får 

eftersökas samt vilka utrymmen som får genomsökas. Vid behov ska domstolen även 

förordna om andra villkor för verkställandet, tex ett beslut om att sökanden eller dennes 

ombud inte får vara närvarande vid intrångsundersökningen.
157

 

 

Syftet med en intrångsundersökning är att söka efter föremål och/eller handlingar med 

avseende på vilka intrång som kan föreligga, eller som kan ha betydelse som bevis för 

utredningen om intrånget. Ändamålet med intrångsundersökningen ska framgå av 

domstolens beslut men tydligheten av detta krav varierar i praxis. Ibland är domstolen 
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väldigt tydlig med att skriva ut ändamålet medan de andra gånger inte framgår med 

särskild tydlighet. I ett mål hade rättighetshavaren ansökt om intrångsundersökning med 

anledning av varumärkesintrång. I beslutet är domstolen väldigt tydlig med sin 

motivering och skriver att ”intrångsundersökning får ske i syfte att klarlägga” och anger 

därefter uttryckligen vilka sju punkter som ska utredas genom undersökningen.
158

  

 

För att undvika att undersökningen blir mer omfattande än vad som kan anses vara 

motiverat i varje enskilt fall bör domstolen precisera vilka föremål och handlingar som 

får eftersökas. Eftersom det är omöjligt för domstolen att alltid uppge exakt vilka 

föremål och handlingar som ska omfattas av beslutet räcker det om dessa beskrivs 

funktionellt. Domstolen kan ange vad det är för slags föremål och något som 

kännetecknar det. Beträffande handlingar kan domstolen ange vilken typ av handling 

det är eller om de hänförs till en särskild kategori. Trots svårigheterna med att beskriva 

vilka föremål och handlingar som ska omfattas av en intrångsundersökning bör 

domstolen, ur rättssäkerhetssynpunkt, alltid sträva efter att uttrycka sig så precist som 

möjligt.
159

 I ovan nämnda mål gav domstolen en preciserad beskrivning av vilka 

föremål som fick eftersökas, närmare bestämt: ”Vid intrångsundersökningen får 

eftersökning ske av följande föremål, nämligen handlingar, såväl i pappersform som i 

digital form, såsom affärsavtal, inköpsorder, leveransfakturor, packlistor, 

transportsedlar, ursprungscertifikat, importlicenser, korrespondens med leverantör, 

tillverkare och kunder.”
160

 Rättsfallet är ett exempel på när domstolen skriver ett väldigt 

detaljerat beslut men innehållet i tingsrättspraxis varierar väldigt mycket på denna 

punkt. Ibland är domstolen väldigt detaljerad som ovan medan den i andra fall kan vara 

kortfattad i sin motivering och uttrycka sig genom att t.ex. endast skriva att ”samtliga 

relevanta dokument” får eftersökas.
161

  

 

Domstolen ska även ange i vilka utrymmen som en intrångsundersökning ska få göras. 

Enligt propositionen kan ett oinskränkt tillträde till motpartens lokaler i vissa fall leda 

för långt, därför bör domstolen alltid ange vilka utrymmen som ska omfattas av 

undersökningen.
162

 I det ovan angivna målet skrev domstolen att 
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intrångsundersökningen fick göras i ”…samtliga utrymmen som används i 

näringsverksamhet såsom butik, lager, transportmedel och ADB-system.”
163

   

 

4.12 Beslut utan motpartens hörande 

Eftersom syftet med en intrångsundersökning är att säkerställa bevisning om intrång i 

en immateriell rättighet krävs det ett ”överraskningsmoment” för att kunna uppfylla det 

syftet.
164

 Överraskningsmomentet blir särskilt betydelsefullt när undersökningen avser 

eftersökning av piratkopierade produkter eftersom motparten i dessa fall är införstådd 

med att produkterna gör intrång vilket därmed ökar risken för att bevisning 

undanröjs.
165

 Mot bakgrund av detta kan det verka märkligt att ett beslut om 

intrångsundersökning enligt huvudregeln inte bör meddelas utan att motparten har fått 

tillfälle att yttra sig, 9 kap. 6 § 2 st.
166

 Med tanke på att man går miste om syftet med 

undersökningen ifall motparten hörs, används i praktiken undantaget om att beslut 

meddelas utan motpartens hörande, som huvudregel.
167

 I förarbetena fick detta 

förfarande medhåll från vissa remissinstanser som uttryckte att det vore missvisande att 

som huvudregel låta motparten få tillfälle att yttra sig eftersom det torde bli väldigt 

vanligt med interimistiska förordnanden.
168

 Regeringen ansåg dock att det 

kontradiktoriska förfarandet är ett uttryck för en grundläggande princip i det svenska 

rättssystemet och bör således utgöra huvudregel i den prövning som en 

intrångsundersökning föregås av.
169

 Undantag från denna huvudregel medges om ett 

dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för 

utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas. För att domstolen ska 

kunna avgöra huruvida det finns en fara för att undersökningen kan omintetgöras, måste 
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den grunda sin bedömning på omständigheterna i det enskilda fallet.
170

 Att besluta om 

en intrångsundersökning utan att motparten får tillfälle att yttra sig kan många gånger 

vara mer ändamålsenligt än att det sker kommunikation.  Exempel på sådana situationer 

är bl.a. intrång i rätten till ett datorprogram eller information som finns lagrad i datorer, 

där informationen alltid finns på bl.a. hårddiskar varifrån det kan förstöras på några få 

minuter. I dessa fall tas beslut om intrångsundersökning nästan uteslutande utan att 

motparten hörs och det har till stor del att göra med själva produkten, dvs. de olovliga 

kopiorna av datorprogram.
171

  

 

När det gäller exempel som ovan, dvs. när det handlar om datorprogram och där det 

finns en teknisk aspekt, anser jag att domstolen gör en korrekt bedömning när den 

beslutar om en intrångsundersökning utan motpartens hörande. I situationer som dessa 

måste sådana beslut tas för att regelns effektivitet ska kunna upprätthållas. Denna 

ståndpunkt kan illustreras med ett mål från 2005 där representanten för ett 

teknikföretag, under pågående förrättning som verkställdes av KFM efter 

domstolsbeslut, höll på att radera elektroniska handlingar som var av betydelse för 

undersökningen.
172

 I detta fall kunde de raderade dokumenten återskapas med hjälp av 

tekniska specialister men den relevanta frågan är egentligen vad som hade skett om 

motparten hade fått ta del av beslutet enligt huvudregeln. Scenariot i fallet är enligt min 

mening ett lysande exempel på hur det de facto ser ut i verkligheten. Jag tror att det är 

ytterst få som vid en intrångsundersökning, vågar stå för att de har begått intrång och 

inte raderar bevis. De flesta hade nog, om de hade fått möjlighet, agerat som 

representanten i ovan nämnda fall. Om huvudregeln hade tillämpats i ovan beskrivna 

scenario men även i liknande fall, tror jag att regeln om intrångsundersökning inte hade 

fått någon verkan och således inte kunnat uppfylla sitt syfte.  

 

4.12.1 Möjlighet till bifall för intrångsundersökning utan motpartens 

hörande 

Hur stor möjlighet sökanden har till bifall till ett yrkande om intrångsundersökning utan 

motpartens hörande är i praktiken avhängig vilken produkt som skyddas av rättigheten 

ifråga. Den mest förekommande situationen då sökanden ansöker om 
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intrångsundersökning är när intrånget avser piratkopiering.
173

 I de fallen är det inte 

nödvändigt för domstolen att göra en större materiell prövning av intrånget. I ett tidigare 

avsnitt (2.4) nämndes exempel på olika sorters produkter som kan drabbas av 

piratkopiering. Den gemensamma nämnaren för dessa produktkategorier är att de alla är 

relativt lätta att undanskaffa. Så länge som produkterna klassas som ”lätt 

undanskaffade”, torde endast intrångsundersökning utan motpartens hörande bli 

aktuellt.
 174

 Anledningen till att det snarare är undantaget som utgjort huvudregel kan 

förklaras med att de flesta intrångsundersökningar avsett produkter som är ”lätt 

undanskaffade” och att rekvisitet fara i dröjsmål därmed är uppfyllt.
175

  

 

4.12.2 Tingsrättens diarium 

Som nämnts tidigare i uppsatsen är avsikten med reglerna om intrångsundersökning 

utan motpartens hörande att denne inte ska få tillfälle att undanskaffa bevisning. Om ett 

beslut om intrångsundersökning fattas utan motpartens hörande, finns det dock 

fortfarande en möjlighet för motparten att få reda på beslutet. Domstolarna är enligt 5 

kap. 1 § OSL och förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 

skyldiga att utan dröjsmål registrera varje mål och ärende och därvid bl.a. ange datum 

för när handlingen inkom samt i korthet vad handlingen rör.
176

 Till skillnad från s.k. 

konkurrensrättsliga gryningsräder
177

, kan inte ansökningar om intrångsundersökning 

beläggas med sekretess, vilket har medfört praktiska problem. Med förhoppning om att 

komma över nyheter förekommer det, i synnerhet vid mindre tingsrätter, att journalister 

dagligen bevakar diariet.
178

 Om sökanden är en välkänd rättighetshavare riskerar 

journalisternas bevakning att förstöra överraskningsmomentet med undersökningen då 

journalisterna ofta kontaktar motparten för att få information om fallet.
179

 I 

propositionen framhöll regeringen att intrångsundersökning utan motpartens hörande 

torde bli den i praktiken vanligaste formen av undersökning, vilket också stämmer 
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överens med verkligheten.
180

 Mot bakgrund av dessa resonemang är det enligt min 

mening bristfälligt att en ansökan om intrångsundersökning utan motpartens hörande 

ändå kan bli offentlig genom bevakning av domstolens diarier. När en motpart har 

möjlighet att få kännedom om en förestående intrångsundersökning på detta sätt innebär 

det inte bara att regeln blir totalt ineffektiv utan även att hela syftet med regeln blir 

förfelat.  

 

Vid genomförandet av sanktionsdirektivet
181

 tyckte inte regeringen att det var 

nödvändigt att införa några ändringar avseende sekretessfrågan. Regeringen anförde att 

direktivet ställde krav på att en intrångsundersökning ska kunna ske utan motpartens 

hörande. Däremot ställde direktivet inte några krav på att medlemsstaterna ska 

förhindra att motparten på något annat sätt får kännedom om en ansökan om 

intrångsundersökning.
182

 Det finns således inget krav i direktivet om att det måste 

finnas en möjlighet att sekretessbelägga ansökningar om intrångsundersökning och 

domstolens diarium. SACG var en av de remissinstanser som ansåg att det föreligger en 

brist i den svenska lagstiftningen i förhållande till direktivet gällande denna punkt. 

Henrik Bengtsson skrev för föreningens räkning ett remissyttrande där han framhöll 

vikten av sekretess av TRs diarium fram till dess att verkställigheten av ett beslut inte 

längre kan riskeras, vilket skulle säkerställa den praktiska tillämpningen av artikel 7
183

 i 

sanktionsdirektivet.
184

  Regeringen höll med om att sekretess avseende sökandens 

                                                        
180

 Prop. 1998/99:11, s 70, Bengtsson & Lyxell, s 150. 
181

 Europaparlamentet och Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande 

av skyddet för immateriella rättigheter. 
182

 Prop. 2008/09:67, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Prop.  – 

genomförande av direktiv 2004/48/EG, s 118. 
183

 ”…Åtgärderna skall om nödvändigt vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål 

kan antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk 

för att bevisningen kan komma att förstöras.” 
184

 Av artikel 7 Sanktionsdirektivet följer att åtgärder motsvarande intrångsundersökning skall 

kunna vidtas utan motpartens föregående hörande. Det uttryckliga syftet med sådana ex parte 

bevissäkringsåtgärder åtgärder är att undersökningen skall kunna genomföras utan att 

intrångsgöraren ges möjlighet att undanskaffa bevisning. Enligt SACG:s erfarenhet meddelas 

beslut om intrångsundersökning utan motpartens föregående i 90 -95% av alla ansökningar om 

intrångsundersökning. Det är således tydligt att utgångspunkten är att beslut om 

intrångsundersökning meddelas ex parte. Ett beslut som meddelats utan att motparten har fått 

tillfälle att yttra sig behöver inte, enligt 26 § andra stycket förordningen (1996:271) om mål och 

ärenden i allmän domstol, sändas till motparten förrän det kan göras utan att riskera beslutets 

verkställighet. Genom nämnda förordning markeras vikten av att verkställigheten inte 

äventyras. SACG har erfarenhet av ett flertal fall då verkställigheten omintetgjorts genom att 

journalister eller svarandeparter har bevakat tingsrättens diarium och på så vis kännedom om 

förestående intrångsundersökning. Av det sagda följer att det i Sverige måste vidtas 



 46 

ansökan och TRs diarium, kunde öka möjligheterna till en effektivare 

intrångsundersökning från sökandens synpunkt. Införandet av en sådan bestämmelse 

kräver dock förenlighet med bl.a. TF och särskild utredning, varför frågan inte 

behandlades ytterligare.
185

  

 

4.13 Ställande av säkerhet  

För att en domstol ska kunna besluta om en intrångsundersökning krävs det att 

sökanden på förhand ställer säkerhet för den skada som undersökningen kan tillfoga 

motparten, 9 kap. 7 § VML. Det är viktigt att den som utsätts för en 

intrångsundersökning har rätt till ersättning för den skada som denne kan drabbas av om 

det visar sig att det inte har begåtts något immaterialrättsligt intrång. Om sökanden 

saknar förmåga att ställa säkerhet får domstolen befria denne från detta i enlighet med 9 

kap. 7 § 2 men. VML. Om domstolen beslutar om intrångsundersökning utan 

motpartens hörande ska domstolen bedöma sökandens ställda säkerhet ex officio.  

När sökanden väljer att inte väcka talan efter att ett intrång har konstaterats
186

, torde 

denne i enlighet med allmänna principer inte vara skadeståndsskyldig gentemot 

motparten. Sökandens uteblivna talan innebär således inte att motparten med 

nödvändighet har rätt till ersättning.
 187

  Skulle det efter en intrångsundersökning visa 

sig att motparten inte har gjort intrång i sökandens immateriella rättigheter har sökanden 

strikt skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada.
188

 I paragrafen om ställande av 

säkerhet hänvisas till 2 kap. 25 § UB vilket innebär att de enda säkerhetsformer som 

godtas är pant, borgen eller bankgaranti. Säkerheten måste vara av sådant slag att det 

ska kunna täcka den skadeståndsskyldighet som är avsedd att bli säkerställd.
189

  

 

 

                                                                                                                                                                  
lagstiftningsåtgärder som medför att intrångsundersökning verkligen kan genomföras utan att 

motpartens ges möjlighet att förekomma verkställigheten.  Sekretess av tingsrättens diarium, 

fram till dess att verkställigheten av ett beslut inte längre kan riskeras, skulle säkerställa den 

praktiska tillämpningen av artikel 7.1 i svensk rätt. 
185

 Prop. 2008/09:67, s 118 f.  
186

 Exempel på situationer när sökanden kan underlåta att väcka talan är om t.ex. motparten 

frivilligt upphör med intrånget efter intrångsundersökningen.  
187

 Prop. 1998/99:11, s 67. 
188

 Bengtsson, NIR 4/2000, s 507. 
189

 Enligt rättspraxis har den ställda säkerheten varierat mellan 10000 kr och 200000 kr. 

Beloppsnivåerna har i samtliga fall accepterats av domstolen, Bengtsson, NIR 4/2000, s 507. 
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4.13.1 Sambandet mellan ställd säkerhet och beviljande av 

intrångsundersökning 

Huruvida det finns ett samband mellan sökandens ställda säkerhet och domstolens 

beviljande av intrångsundersökningar har inte diskuterats i förarbetena. Däremot har 

Andersson resonerat kring denna fråga och menar att det de facto finns en koppling 

mellan den säkerhet som käranden ställer och hur beloppet används som tolkningsdata 

för om sannolika skäl föreligger.
190

 Orsaken till detta är att domstolen inte sällan har ett 

otillräckligt material att grunda sitt beslut på. Ofta har motparten inte kunnat förbereda 

sig i samma omfattning som sökanden eftersom det alltid är käranden som utifrån eget 

lämplighetsläge väljer tidpunkt för att inleda en tvist. Som tidigare har nämnts ska 

domstolen vid sin bedömning av huruvida sannolika skäl föreligger, beakta samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet. Ofta sker denna bedömning utan fullständigt 

underlag och under tidspress. Sökandens allmänna trovärdighet kan därmed påverka hur 

domstolen värderar hans argument.
191

  

 

Andersson menar vidare att det ska råda symmetri mellan påstådd skada och ställd 

säkerhet för att öka chanserna att vinna bifall till ett yrkande om intrångsundersökning. 

En sökande som påstår att skadorna av ett påstått intrång uppgår till miljonbelopp, inger 

inget trovärdigt intryck om denne sedan utan bärande skäl, inte kan ställa en säkerhet 

som motsvarar den uppskattade skadan. Om sökanden däremot är beredd att ställa en 

säkerhet som står i rimlig proportion till den påstådda skadan kommer domstolen att 

göra sin bedömning under helt andra förutsättningar. Resonemanget grundas på 

förhållandet att domstolen är mer benägen att meddela ett beslut om 

intrångsundersökning om det föreligger goda förutsättningar för att motparten hålls 

skadelös om beslutet sedermera skulle komma att ändras.
192

 

 

4.14 Verkställighet 

4.14.1 Ansökan om verkställighet 

Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart och förfaller om sökanden inte 

ansöker om verkställighet inom en månad från beslutet, 9 kap. 9 § VML. En ansökan 

om intrångsundersökning ska vara skriftlig men får även inges via telefax enligt 18 kap. 

                                                        
190

 Andersson, Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen – Vad är sannolika skäl?, s 109.  
191

 A.st. 
192

 A.a. s 109 f.  
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6 a § UF.  Ansökan om verkställighet bör göras hos S-indrivningen vid KFM i den 

region där svaranden har sin hemvist eller där den för undersökningen aktuella 

egendomen finns eller där verkställigheten annars med fördel kan äga rum.
193

 En 

ansökan ska bl.a. innehålla uppgifter om den yrkade åtgärden, om sökanden och dennes 

ombud samt uppgifter om motparten.
194

 När det gäller verkställighet av 

intrångsundersökning är effektivitetsaspekten viktig. För att kunna åstadkomma 

effektiva förrättningar är det därför, inte endast från sökandens synpunkt, angeläget att 

ett beslut om intrångsundersökning verkställs så fort som möjligt. KFM är därför 

skyldig att verkställa beslutet skyndsamt.
195

  

 

4.14.2 Ansvarig myndighet 

För att intrångsundersökningar ska leda till bra resultat och uppfylla dess syfte, är det 

viktigt att verkställighet av dessa beslut sker på ett tillfredställande sätt. Vem som 

verkställer besluten är således en bidragande faktor till ett godtagbart resultat. Eftersom 

intrångsundersökning är en civilprocessuell tvångsåtgärd är det av logiska skäl inte 

lämpligt att sökanden utför denna uppgift. Till att börja med är sökanden partisk, men 

det finns även risk för att dokument som inte är relevant för undersökningen kan 

komma att omfattas. Dessutom skulle bevisvärdet på alla dokument bedömas som 

relativt låg. En opartisk förrättningsman är inte heller lämplig då denne knappast skulle 

kunna ges befogenhet att verkställa en undersökning mot motpartens vilja. Om det 

därutöver skulle bli så att motparten motsätter sig undersökningen, måste denne 

förrättningsman vända sig till ett annat organ.
196

 Regeringen beslutade därför att KFM 

är det mest lämpliga
197

 organ för att verkställa intrångsundersökningar.
198

  

 

4.14.3 Sakkunnigas medverkan 

Ännu en faktor som spelar roll för intrångsundersökningens effektivitet är KFMs rätt att 

tillkalla sakkunniga experter för att kunna genomföra undersökningen, 9 kap. 11 § 2 
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 Vad som menas med ”annars med fördel kan äga rum” är de fall där ingripanden ska ske mot 

fartyg, luftfartyg eller fordon som väntas till en speciell plats, Bengtsson & Lyxell, s 140. 
194

 A.a. s. 139.  
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 A.st. 
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 Prop. 1998/99:11, s 73. 
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 Regeringens lämplighetsbedömning grundades bl.a. på resonemang om att myndigheten 

normalt tar hand om verkställighetsbeslut men även fördelarna med att kunna tillämpa ett redan 

existerande regelverk som t.ex. 2 kap. 17 § UB, DS 1998:24, s 75. 
198

 Prop. 1998/99:11, s 73. 
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st. Behovet av att anlita sakkunniga torde finnas för alla typer av immaterialrättsintrång 

och det är inte alls ovanligt att t.ex. IT-experter anlitas när det ska ske eftersökningar i 

datorer, eller att det anlitas tekniska specialister för att kunna fastställa ett 

patentintrång.
199

 När det gäller piratkopierade produkter kan man tänka sig att de 

sakkunniga som anställs är personer som har ingående kännedom om vilka immateriella 

rättigheter som innehas av sökanden, men även tillräckligt mycket kunskap för att 

snabbt kunna fastställa om det rör sig om piratkopierade produkter. Det är således inte 

ovanligt att sökanden i samband med att han begär verkställighet ger förslag på vilka 

experter som ska vara sakkunniga biträden. En förutsättning för anlitandet av 

sakkunniga är dock att det ska vara oberoende experter som är fristående från 

sökanden.
200

 Eftersom det finns en möjlighet för sökanden att föreslå sakkunniga måste 

KFM, i egenskap av beslutande myndighet, göra en självständig prövning av den 

föreslagna experten samt uppmärksamma eventuella jävsproblem.
201

 

 

4.14.4 Sökandens medverkan 

Vid intrångsundersökningen får KFM, om domstolen inte föreskrivit något annat, tillåta 

sökanden eller dennes ombud att närvara vid förrättningen för att bistå med råd och 

upplysningar, 9 kap. 11 § 3 st. I ett mål som rörde 6 361 stycken piratkopierade 

rullningslager fick representanter från sökandebolaget medverka vid 

intrångsundersökningen. Syftet med deras medverkan var att det på plats skulle urskilja 

de piratkopierade produkterna från de äkta, för att undvika att behöva ta med allt gods 

och sedan återlämna de produkter som är äkta.
202

  

 

Eftersom sökanden är partisk kan dennes närvaro skada motparten genom att sökanden 

kan ta del av handlingar som inte har med intrånget att göra. Därför är möjligheten för 

sökanden att delta vid undersökningen givetvis begränsad. Om sökanden närvarar får 

han inte på egen hand verkställa efterforskningar eller på något annat sätt få ett 

avgörande inflytande över förrättningen.
203

 Vid intrångsundersökningar där 

piratkopierade produkter ska eftersökas måste KFM iaktta särskild restriktivitet med 

sökandens närvaro. En sådan situation kan vara för handen vid befarade 
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 Bengtsson & Lyxell, s 143. 
200

 Prop. 1998/99:11, s 74. 
201

 A.st.  
202

 Stockholms TR, Mål nr B 3383-10. 
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 A.st. 
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mönsterintrång.
204

 Om sökanden misstänker att motparten tillverkar och säljer 

piratkopierade produkter som gör intrång i dennes mönsterrätt från vissa lokaler, ska 

dessa utrymmen omfattas av förrättningen.
205

 I en sådan situation bör KFM begränsa 

sökandens tillgång till de lokaler som ska undersökas och där en eventuell 

tillverkningsprocess pågår. Det beror på att sökanden kan få vetskap om motpartens 

egen designverksamhet och sprida sina observationer, vilket kan förstöra motpartens 

möjlighet till att få ett registrerat mönsterskydd
206

.
207

  I ett tidigare avsnitt (4.10.4) 

redogjordes för att domstolen, när den beslutar om intrångsundersökning, måste beakta 

de olägenheter som kan uppstå både för motparten och sökanden. Avvägningen som ska 

göras mellan parternas intressen kan inte alltid vara en lätt uppgift för domstolen. Även 

om syftet är att stävja intrång måste det någonstans dras en gräns för hur mycket 

myndigheter kan inkräkta på den personliga integriteten. Men den gränsen bör också 

skilja sig från fall till. I scenariot där intrång i mönsterrätt misstänks anser jag att det är 

en lämplig lösning att begränsa sökandens närvaro. Enligt min mening har sökanden 

redan en fördel eftersom det är relativt lätt att få bifall till intrångsundersökning pga. det 

lågt ställda beviskravet. Att därutöver låta sökanden närvara i en sådan situation som 

ovan, är inte alltid nödvändigt. Även om någon misstänks för intrång bör man samtidigt 

inte låta sökanden närvara och eventuellt förstöra det innovativa arbete som motparten 

kan ha lagt ner på en annan produkt.  

 

4.14.5 Motpartens rätt att tillkalla juridiskt biträde  

Enligt 9 kap. 11 § har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde när en 

intrångsundersökning ska verkställas. Enligt huvudregeln får verkställigheten inte 

påbörjas förrän motpartens biträde inställt sig. Denna regel syftar till att ge motparten en 

möjlighet att tillvarata sin rätt.
208

 Om verkställigheten skulle bli onödigt fördröjd genom 

att KFM tvingas invänta motpartens juridiska biträde, får dock undersökningen påbörjas 

omedelbart. Vad som anses vara en rimlig tid för att avvakta att motpartens ombud 

inställer sig får bedömas från fall till fall, men i normalfallet bör en timme vara 

lagom.
209

 Verkställigheten kan också påbörjas omedelbart om det finns en risk att 

                                                        
204

 A.st. 
205

 Under förutsättning att dessa utrymmen ingår i domstolens beslut, 9 kap. 8 § VML. 
206

 Nyhetskravet i 2 § ML kan gå förlorat. 
207

 Prop. 1998/99:11, s 74.  
208

 Prop. 1998/99:11, s 75. 
209

 A.a. s 93.  
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ändamålet med åtgärden inte uppnås, 9 kap. 11 § p. 2. Exempel på en sådan situation 

kan vara om intrångsundersökningsbeslutet gäller information som finns i datorer, då 

det finns en betydande risk för att sådan bevisning hinner raderas inom en timme.
210

 

 

4.14.6 Förberedelser inför en intrångsundersökning 

I praktiken är det ovanligt att domstolar avslår en sökandes yrkande om 

intrångsundersökning, men det innebär inte att ett sådant yrkande är helt problemfritt.
211

 

Det kan konstateras att de eventuella hinder som sökanden har att övervinna för att 

kunna få till stånd och fullfölja en intrångsundersökning inte är av juridisk karaktär, 

utan av mer praktisk karaktär.
212

 För att en sökande ska kunna få ett beslut om 

intrångsundersökning beviljat, men även lyckas med en väl genomförd undersökning, 

krävs noggrann förberedelse av både ansökan och verkställighet.
213

 Till att börja med 

måste sökanden som nämnts i avsnitten ovan (4.10.3 & 4.13) uppfylla de beviskrav som 

ställs samt ordna med tillräcklig säkerhet.
214

 Vanligtvis yrkar rättighetshavare att en 

intrångsundersökning ska ske utan att motpartens hörande. Eftersom beslut om 

intrångsundersökningar inte kan beläggas med sekretess (se ovan, avsnitt 4.12.2), är det 

väsentligt att undersökningen kan verkställas så fort som möjligt. Det innebär att en 

undersökning bör genomföras samma dag som sökanden erhåller beslut från domstol, 

eller i vart fall dagen efter.
215

 Innan sökanden lämnar in en ansökan om 

intrångsundersökning bör han kontakta både domstolen och KFM. På så vis kan 

sökanden försäkra sig om att domstolen har resurser för att behandla ansökningen 

samma dag och att KFM har resurser för att verkställa undersökningen. Sökandens 

framförhållning är också viktig eftersom KFMs verkställande kräver noggrann 

planering. Det innebär att de bl.a. måste anlita sakkunniga experter, resa ut till orten för 

verkställigheten eller att göra en rekognoscering av det område som ska undersökas.
216

  

 

4.14.7 Förrättningen 

I 9 kap. 10 § VML stadgas att en intrångsundersökning ska verkställas av KFM enligt 
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 Bengtsson, NIR 4/2000, s 511.  
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 Bengtsson & Lyxell, s 148. 
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 A.st.  
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 A.st. 
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 Med anledning av exempelvis långa handläggningstider för säkerheter kan det vara 

fördelaktigt om sökanden på ett tidigt stadium kontaktar den bank som ska ställa säkerheten. 
215

 Bengtsson & Lyxell, s 148. 
216
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de villkor som domstolen har beslutat om och med tillämpning av 1-3 kap., 17 kap. 1-5 

§§ samt 18 kap UB. Om motparten eller dennes ombud anför några invändningar mot 

att förrättningen inleds behöver inte KFM ställa in eller avvakta intrångsundersökningen 

med anledning av detta. Givetvis beror situationen också på vilka slags invändningar 

som motparten anför. Om denne t.ex. påstår att vissa handlingar innehas av någon som 

har tystnadsplikt eller av person som tystnadsplikten avser, kompliceras situationen.
217

 

KFM har trots denna invändning, möjlighet att ta kopior på de aktuella handlingarna 

eftersom myndigheten senare ska upprätta ett undersökningsprotokoll. Vid det tillfället 

kan de ta ställning till huruvida handlingarna ska undantas från undersökningen eller 

inte.
218

 Vidare har KFM rätt att hålla förhör med motparten i syfte att få information om 

var motparten exempelvis förvarar intrångsprodukter, vilka kan antas ha betydelse för 

utredningen. Rätten för KFM att hålla förhör är ingen skyldighet utan myndigheten bör 

göra det när det är lämpligt för utredningen.
219

  

 

Under verkställigheten har KFM rätt att ta kopior av och göra utdrag ur de handlingar 

som omfattas av intrångsundersökningsbeslutet. Myndigheten har vidare rätt att 

fotografera, filma och göra ljudupptagningar av de föremål som ska eftersökas, 9 kap. 

13 § VML.
220

 Denna åtgärd är ett viktigt verktyg som möjliggör att värdefull bevisning 

kan säkras. Särskild betydelsefull blir den när det som eftersöks är 

varumärkesförfalskade kläder eller piratkopierade CD-skivor som innehåller 

piratinspelad musik eller film.
221

 Däremot har KFM inte någon rätt att avlägsna några 

föremål eller originalhandlingar från de lokaler som undersöks, såvida sökanden inte 

yrkar om förvarstagande i samband med yrkandet om intrångsundersökning (se nedan 

avsnitt 4.14.8). Att KFM inte får ta föremål eller handlingar i beslag utan ett beslut om 

detta beror på att åtgärden annars skulle innebära en risk för skada för motparten.
222

 

Som nämnts ovan är KFM skyldig att föra protokoll över vad som kommer fram vid 

intrångsundersökningen samt därvid göra en lista över vilka utrymmen som har 

eftersökts och vilka kopior eller utdrag av handlingar som har gjorts. Protokollet ska 

upprättas så ingående som möjligt för att syftet med intrångsundersökningen ska kunna 
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uppfyllas. Så fort undersökningen har avslutats måste protokollet färdigställas eftersom 

det ska hållas tillgängligt för båda parter hos KFM, 9 kap. 13 § 2 men. VML. När 

protokollet är färdigställt anses också verkställigheten vara avslutad.
223

  

 

4.14.8 Intrångsundersökning och förordnande av förvarstagande 

Förvarstagande innebär att de produkter som gör intrång eller den utrustning som 

används för att framställa intrångsgörande produkter, omhändertas av KFM. 

Egendomen lämnas inte ut till sökanden utan förvaras hos KFM som tillsammans med 

sakkunniga analyserar egendomen inom ramen för en intrångsundersökning.
224

  Det är 

inte ovanligt att sökanden kombinerar sitt yrkande om intrångsundersökning med ett 

yrkande om ett interimistiskt beslut om förvarstagande av intrångsprodukterna enligt 15 

kap. 3 § RB.
225

 De immaterialrättsliga lagarna erbjuder inte denna möjlighet och 

sökanden åstadkommer genom ett sådant yrkande en förrättning som liknar en 

husrannsakan i förening med beslag i brottmål. När intrångsprodukter beslagtas upphör 

intrånget omedelbart, vilket ökar chanserna till att parterna förlikas.
 226

  Yrkanden om 

intrångsundersökning och förvarstagande kan prövas och beslutas samtidigt trots att det 

uppställs två olika beviskrav för respektive institut. Beviskravet för 

intrångsundersökning är att det skäligen ska antas medan beviskravet för ett 

interimistiskt beslut enligt 15 kap. 3 § RB är sannolika skäl.
227

 Om det t.ex. dyker upp 

piratkopierade produkter på marknaden torde det i de flesta fall innebära sannolika skäl 

för ett intrång och då torde både en intrångsundersökning och ett interimistiskt 

förordnande om förvarstagande kunna beslutas samtidigt.
228

 När sökanden gör sådana 

kombinerade yrkanden innebär det en i praktiken väsentlig skillnad för motparten. Vid 

verkställighet av ett förordnande om förvarstagande saknar motparten rätt att tillkalla 

juridiskt ombud, vilket innebär att KFM kan påbörja åtgärden på en gång.
229

  

 

Möjligheten till förvarstagande är enligt min mening en viktig komponent till att kunna 

åstadkomma effektiva intrångsundersökningar. Särskilt viktig blir den när KFM ska 

göra tillslag på varor som är lätta att skaffa undan eller förvanska.  Avsaknaden av en 
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sådan möjlighet hade troligtvis inneburit en risk för att motparten efter undersökningen 

skulle skingra produkterna genom t.ex. försäljning. Det skulle i sin tur leda till att värdet 

av en rättighetshavares ensamrätt till sitt varumärke skulle förringas och att dennes 

anspråk på förstörelse av varorna skulle hindras.  

 

4.14.9 Inhibition 

Formellt sett pågår en undersökning fram till den tidpunkt då protokollet är färdigställt. 

Av denna anledning är det viktigt för sökanden att protokollet färdigställs så fort som 

möjligt eftersom motparten har en formell möjlighet att inhibera
230

 beslutet om 

intrångsundersökning. Motparten kan begära omprövning av TRs beslut och kan 

antingen överklaga eller begära inhibition av beslutet till högre instans.
231

 Om domstol 

beslutar om inhibition innan intrångsundersökningen är avslutad, kan motparten hindra 

att sökanden får ta del av KFMs protokoll.
232

 Bengtsson och Lyxell menar att 

möjligheterna till inhibition av ett intrångsundersökningsbeslut borde vara små med 

tanke på att syftet med intrångsundersökningsbeslutet annars förfelas. Hade det varit 

enkelt att få beslut om intrångsundersökningar inhiberade skulle motparten med lätthet 

kunna undanröja värdefull bevisning. Författarna menar vidare att verkställighet på 

platsen för intrångsundersökningen normalt redan är avslutad innan högre instans fattat 

beslut, samtidigt som verkställighet inte stoppas i väntan på ett sådant beslut. Dessa 

omständigheter innebär att det i praktiken inte finns någon större möjlighet för 

motparten att hinna framställa ett yrkande om inhibition.
233

 

 

Jag ställer mig kritisk till hur regeln om inhibition används i praktiken och utgår då från 

Bengtsson och Lyxells ståndpunkt (se ovan). Jag förstår inte meningen med att ha en 

regel som ska skydda motparten, om det i praktiken finns små möjligheter för denne att 

kunna dra nytta av den. Som nämnts i tidigare avsnitt (4.14.1) är effektivitetsaspekten 

viktig vid verkställighet av en intrångsundersökning för att sökanden ska kunna säkra 

bevisning. Effektivitetsaspekten ska dock inte endast spela roll för sökanden. Jag anser 

att en intrångsundersökning även ska medföra effektiva resultat för motparten. Det 
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innebär att det måste finnas ett tillräckligt skydd för påstådda intrångsgörares integritet 

och att skyddet ska beaktas på ett lika verkningsfullt sätt som för sökanden.  

 

Ett fall som visar att motpartens integritet kan ta skada av en intrångsundersökning är 

ett mål från Varbergs TR.
234

 Sökanden yrkade med anledning av upphovsrätts- och 

varumärkesintrång på intrångsundersökning utan motpartens hörande. Domstolen biföll 

yrkandet och KFM påbörjade verkställigheten dagen därpå. Motparten överklagade tre 

dagar senare TRs beslut och begärde inhibition.
235

 Motpartens ombud ringde även under 

denna period till både HovRn och KFM, dels för att betona vikten av att ett 

inhibitionsbeslut bör meddelas skyndsamt, dels för att erinra KFM om att inte lämna ut 

ett protokoll innan inhibitionsfrågan hade prövats.
236

 Frågan om inhibition förföll senare 

eftersom KFM hade lämnat besked till HovRn om att protokollet skulle färdigställas ett 

visst datum. Dock avslutades undersökningen tidigare än det sagda datumet genom att 

protokollet undertecknades. KFM färdigställde således protokollet innan HovRn hann ta 

ställning till inhibitionsfrågan och allt material från undersökningen lämnades därmed 

ut till motparten. När HovRn sedermera beslutade i ärendet i sak, upphävde den delvis 

TRs beslut då domstolen ansåg att det fanns förutsättningar för att TRn skulle bevilja en 

intrångsundersökning, men att beslutet hade utformats på ett sådant sätt att det gått 

utöver sökandens yrkande.
237

 Mot bakgrund av detta kan det därför antas att motpartens 

begäran om inhibition hade beviljats, vilket i sin tur hade inneburit att KFM varit 

förhindrad att lämna ut delar av materialet till motparten.  

 

I ett tidigare avsnitt (4.8.2) beskrev jag att det är vanligt att överskottsinformation i form 

av företagshemligheter röjs, och att konkurrerande företag kan missbruka 

intrångsundersökningsinstitutet för att få tillgång till sådan information. När domstolen 

ska besluta om intrångsundersökning och parterna är konkurrenter, ska domstolen visa 

särskild hänsyn till proportionalitetsprincipen och de konsekvenser som röjandet av 

företagshemligheter kan innebära för motparten. Ovan nämnda mål belyser den 

bedömning som domstolen måste göra för att bl.a. undvika röjandet av 

överskottsinformation. Det material som sökanden fick ta del av pga. att inhibition inte 

meddelades utgjordes till stor del av företagshemligheter vars röjande innebar skada för 
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motparten.
238

 Parterna stod dessutom i konkurrensförhållande till varandra vilket tyder 

på att TRn inte hade lagt särskilt vikt vid proportionalitetsbedömningen. Målet 

resulterade i att motpartens ombud lämnade in en JO-anmälan med krav på granskning 

av både HovRn och KFMs handläggning av frågan. JO kritiserade den aktuella 

befattningshavaren från KFM då denne inte varit tillräckligt tydlig när han hade lämnat 

besked om datum för färdigställandet av protokollet från intrångsundersökningen.
239

 

Vad gäller HovRn:s handläggning av frågan kom JO fram till att en domstol bör kunna 

förlita sig på uppgifter från ansvarig befattningshavare från KFM i frågor som rör 

verkställighet, såvida det inte framkommer något som ger anledning att tvivla på 

uppgiften. Mot bakgrund av detta, men även då målet var av omfattande karaktär, ansåg 

inte JO att HovRn skulle kritiseras för att de dröjt drygt två arbetsdagar innan 

föredragning i inhibitionsfrågan blev aktuell.
240

  

 

Det är inte helt ovanligt att intrångsundersökningsbeslut blir för omfattande eller 

felformulerade.
241

 I sådana situationer är det viktigt att det finns ett fungerande skydd 

för motparten. Möjligheten att begära om inhibition är ett effektivt verktyg, under 

förutsättning att de ansvariga myndigheterna agerar med den skyndsamhet som krävs 

för att undvika skada för motparten. Fallet ovan är ett lysande exempel på hur fel det 

kan gå och hur ett inhibitionsbeslut kan bli totalt överspelat. Det belyser också det 

faktum att det kan bli en ”kapplöpning” där motparten försöker få ett inhibitionsbeslut 

medan sökanden försöker få ut ett protokoll med bilagor över verkställigheten från 

KFM. När det protokollet lämnas ut innan beslut om inhibition har tagits, så som skedde 

i ovan nämnda fall, blir regeln om inhibition betydelselös. Man skulle kunna säga att en 

motpart egentligen står helt försvarslös om scenariot i ovan nämnda fall skulle 

upprepas, i vart fall när det gäller det faktum att uppgifter lämnas ut. Även om det finns 

möjlighet att få skadestånd, har sökanden fortfarande tagit del av det material som kan 

innehålla eventuella företagshemligheter. I en sådan situation är det inte lika 

betydelsefullt om en högre instans upphäver intrångsundersökningsbeslutet eller att 

materialet ska gå åter i den utsträckning det är möjligt, eftersom sökanden redan tagit 
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del av det.
242

  

 

4.15 Återgång av intrångsundersökningen 

Efter avslutad intrångsundersökning har sökanden en månad på sig att väcka talan eller 

på något annat sätt inleda ett förfarande om saken. Underlåter sökanden att göra det, går 

intrångsundersökningen automatiskt åter, 9 kap. 12 § VML. Det innebär att sökanden 

och KFM i den utsträckning som det är möjligt, ska återlämna kopior av handlingar, 

fotografier eller utdrag till motparten.
243

 Att sökanden inte väcker talan inom den 

angivna tidsfristen innebär inte att denne avskärs från möjligheten att väcka talan.
244

 

Svenska domstolar tillämpar principen om fri bevisprövning och sökanden kan således 

åberopa omständigheter och bevis som han kan ha fått ta del av genom 

undersökningen.
245

 Även personal som deltagit vid undersökningen såsom 

befattningshavare från KFM eller sakkunniga, kan höras som vittnen i en rättegång.
246

 

 

5 Avslutande diskussion 

5.1 Piratkopiering 

Intrång i immateriella rättigheter, i synnerhet piratkopierade produkter och handeln med 

dessa, är ett globalt växande problem som är utbrett över hela immaterialrättens område. 

Piratverksamhetens samhälleliga konsekvenser drabbar företag och privatpersoner. 

Effekterna blir särskilt påtagliga i en globaliserad ekonomi. I länder där piratverksamhet 

är omfattande, exempelvis Kina, är förlusten av utländsk investering kännbar. Det beror 

bl.a. på att personer som investerar i utveckling av immateriella rättigheter undviker att 

satsa pengar på en produkt eller en tjänst som med stor sannolikhet kommer att bli 

kopierad. Det innebär i sin tur ekonomisk förlust samt minskad innovativ utveckling. 

Piratverksamhet drabbar också rättighetshavares konkurrenskraft genom att tillverkare 

av kopierade varor besparas de kostnader som rättighetshavare måste lägga på 

forskning, utveckling och marknadsföring av sin produkt. Intrångsgörare snyltar på 

rättighetshavares renommé och kan stärka sin ställning på den aktuella 

produktmarknaden vilket kan leda till bl.a. minskad försäljning för rättighetshavare. 
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Skadan består inte endast i förlorade intäkter och marknadsandelar, utan även i att 

incitament till innovativt arbete hämmas när nyskapelser som släpps ut på marknaden 

utsätts för kopiering. Det är även väsentligt att belysa att rättighetshavares goodwill 

skadas av piratverksamhet. Konsumenter kan bl.a. associera dålig kvalité på en 

piratkopierad produkt med den rättighetshavare som svarar för den äkta varan.   

 

Förutom de skadliga effekterna på marknaden och för rättighetshavare, innebär 

piratverksamhet även allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för konsumenter.
247

 

Privatpersoner är ofta omedvetna om dessa risker och har bristfällig kunskap om 

piratkopierade varors ursprung och vilka konsekvenser verksamheten har för samhället.  

 

Jag anser inte att det finns ett givet svar på hur man kan stävja piratverksamhet, 

eftersom problemet har olika beståndsdelar och aspekter som bör angripas på olika sätt. 

Ett steg i rätt riktning är att upplysa medborgare om de konsekvenser som är 

förknippade med piratverksamhet. Givetvis är det viktigt att problemet uppmärksammas 

hos alla, men den grupp som främst bör fokuseras är ungdomar. Dels för att 

piratkopierade varor, t.ex. lyxprodukter, är attraktiva bland dessa personer, dels för att 

jag anser att det är en målgrupp som kan påverkas. Om den yngre skaran av 

befolkningen fick kunskap om produktion, distribution och konsekvenser av 

piratverksamhet, skulle de kunna hämma verksamheten, men även bidra till större 

respekt samt förståelse för immateriella rättigheters värde. Det är även viktigt att se 

helhetsbilden. Så länge det finns en efterfrågan finns det ett utbud, och av den 

anledningen bör medvetenheten hos människor öka i hopp om en ändrad inställning. Ett 

exempel på informationsspridning är lämpliga utbildningar inom skolväsendet och 

bland myndigheter som är utmärkta plattformar för att nå ut till en stor del av 

allmänheten.  

 

Enligt EU:s statistik ökar tyvärr piratverksamhet, vilket visar hur svårt det är att få stopp 

på denna organiserade brottslighet. Det finns många aspekter som bidrar till att 

verksamheten fortsätter att växa och arbetet med att bekämpa piratverksamhet är svårt. I 

Sverige innebär arbetet mot piratkopiering att man även måste ta hänsyn till den 

personliga integriteten som är en viktig aspekt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är en 

                                                        
247

 KOM/2011/285, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om tullens kontroll 

av att immateriella rättigheter efterlevs, slutlig version, 24 maj 2011, s 1.  



 59 

faktor som står som motpol till piratverksamhet i domstolars bedömning om 

intrångsundersökning. Domstolens hänsyn till den personliga integriteten kan bli 

avgörande för hur ingripande en intrångsundersökning kan bli. Vi lever idag i ett 

informationssamhälle där bl.a. Internet har förenklat möjligheten att begå intrång genom 

t.ex. marknadsföring och försäljning av piratkopierade produkter. Trots att 

integritetsintresset är viktigt behövs effektiva och kraftfulla åtgärder mot 

piratverksamhet. En stor del av ansvaret ligger dock på oss själva och den inställning 

som vi har gentemot problemet. Det är vi som avgör om vi vill uppmuntra ekonomisk 

förlust, hämma långsiktig innovation, försämra konkurrenskraft, minska arbetstillfällen 

samt riskera vår egen hälsa och säkerhet när vi köper en piratkopierad produkt.  

 

5.2 Intrångsundersökning 

Diskussionen ovan redogör för hur effekterna av piratkopiering påverkar olika delar av 

samhället. Det är en betydelsefull fråga som måste belysas för att förstå reformbehovet 

som fanns innan institutet intrångsundersökning utarbetades och huruvida det 

fortfarande finns ett reformbehov på området. Diskussionen är även viktig för att kunna 

ta ställning till huruvida intrångsundersökningsinstitutet är ett effektivt verktyg i 

kampen mot piratverksamhet.  

 

Införandet av intrångsundersökningsinstitutet var ett positivt och välbehövt komplement 

till de immaterialrättsliga lagarna. Den praxis som har legat till grund för denna uppsats 

har, med undantag för vissa brister, visat att intrångsundersökningar har varit till 

rättighetshavares fördel. Institutet har inneburit att rättighetshavares position kunnat 

stärkas, bl.a. genom en ökad möjlighet att tillvarata rättigheter men också genom att de 

har kunnat visa på ett intrångs omfattning. Även om den praktiska tillämpningen 

överlag fungerar väl, finns det som sagt vissa brister som bör uppmärksammas.   

 

En förutsättning för att en intrångsundersökning ska bli så effektiv som möjligt är att 

sökanden planerar den väl. Det innebär att en sökande måste ta hänsyn till olika moment 

som är kritiska för att syftet med undersökningen inte ska gå förlorad. Ett av dessa 

moment är hur sökanden utformar sin ansökan, närmare bestämt hur han specificerar 

vilka handlingar (avsnitt 4.7.2) och utrymmen (avsnitt 4.9) som ska eftersökas. 

Svårigheterna i denna del av processen är att sökanden inte har någon insyn i 
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motpartens verksamhet, vilket innebär att det är svårt att i detalj ange alla de handlingar 

och utrymmen som kan vara av betydelse för intrångets omfattning (avsnitt 4.7.2). 

Visserligen behöver inte sökanden beskriva handlingar och utrymmen på ett exakt sätt i 

ansökan, propositionen uttrycker som nämnts tidigare i uppsatsen, att det räcker med en 

funktionell beskrivning. I praktiken innebär dock preciseringskravet att 

intrångsundersökningar begränsas. Problemet kan illustreras med hur KFM tolkar 

intrångsundersökningsbeslut (avsnitt 4.7.2). Myndighetens snäva och restriktiva 

tolkningar innebär en risk för att bevisning som är av betydelse för intrånget kan gå 

förlorad och att motparten inte kan dömas för intrång. Motparten kommer med all 

sannolikhet att förstöra resterande bevisning som KFM inte kunnat eftersöka och 

beslagta. Ser man på KFMs agerande ur motpartens synvinkel förstår man att 

myndigheten försöker upprätthålla det skydd som motparten har rätt till. KFMs 

tolkningar av intrångsundersökningsbeslut skulle kunna förklaras med att en 

intrångsundersökning måste vara proportionerlig och rimlig i relation till de syften som 

ska uppnås. Ändamålet med en intrångsundersökning är att säkra bevisning för ett 

misstänkt intrång och KFM ska bara vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla detta 

syfte. Det innebär att myndigheten måste beakta att en intrångsundersökning inte ska bli 

för ingripande på bekostnad av motpartens personliga integritet.  

 

I praktiken förefaller det att finnas ett missnöje hos ombud som representerar 

rättighetshavare. De anser, i likhet med vad regeringen anförde i förarbetena till 

lagstiftningen, att det finns svårigheter med att säkra all bevisning. Att täcka in alla 

tänkbara platser där bevisning kan finnas samt att behöva specificera i detalj var 

intrångsundersökningen ska ske, är svårt för ett ombud. Det är ett moment som 

begränsar syftena med regeln och ett önskemål är att kraven sänktes för den 

specificering som en sökande måste göra.
248

 Även om jag till viss del håller med om det 

skulle det bli svårt för lagstiftaren att motivera en sådan förändring. Dels för att det 

skulle innebära allt för långtgående konsekvenser för motparten, dels för att det hade 

förringat det integritetsintresse vid en så pass ingripande åtgärd som en 

intrångsundersökning. Att det finns gränser för hur ingripande myndigheters agerande 

kan vara är inget negativt. Att förändra en regel som innebär att den personliga 

integriteten kan ta skada, skulle innebära oförutsägbara konsekvenser. Även om 
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specificeringskravet sänktes torde det räcka om sökanden gjorde en övergripande 

beskrivning av handlingar och utrymmen. Ett intrångsundersökningsbeslut som 

grundats på en sådan ansökan skulle innebära att KFMs undersökning kan omfatta alla 

tänkbara utrymmen i t.ex. ett företag. Men denna lösning har också sina begränsningar 

eftersom det fortfarande kan finnas utrymmen i anslutning till företaget, eller andra 

platser där bevisning förvaras. Eftersom beslutet om intrångsundersökning bara 

omfattar företagets lokaler är det omöjligt för KFM att även undersöka ytterligare 

utrymmen som de får vetskap om under själva förrättningen, men som inte är en del av 

själva företaget. Med nuvarande ordning är det i princip omöjligt för sökanden att på 

förhand veta hur många kontor som finns på ett företag, om de har lager eller övriga 

utrymmen där bevisning kan finnas. Ett tänkbart scenario är att KFM i samband med 

undersökningen får information om att det finns ett lager i närheten. Att göra en 

intrångsundersökning i den lagerlokalen med beslutet som omfattar företagets lokaler är 

inte möjligt. Jag anser att detta alternativ bör införas eftersom det egentligen är först när 

undersökningen inleds, som det finns en reell möjlighet för att samtliga utrymmen ska 

kunna upptäckas. Nackdelen med detta förfarande är givetvis att motpartens integritet 

kan ta skada och att balansen mellan mål och medel rubbas. I praktiken innebär det 

också rejäla ökningar av de kostnader som en intrångsundersökning innebär. Idag är det 

rättighetshavaren som står för kostnaderna och frågan är hur många som är villiga att 

betala ännu mer för att KFM ska eftersöka en motparts alla utrymmen. Det skulle 

dessutom innebära svårigheter för myndigheten då det i praktiken är omöjligt att få med 

allt utan att övriga intressen eller personer, inte tar skada.  

 

Majoriteten av intrångsundersökningsbeslut meddelas utan motpartens hörande.
249

 

Förfarandet är möjligt med stöd av undantaget som finns i regeln om 

intrångsundersökning. Om motparten i enlighet med huvudregeln hade fått möjlighet att 

höras innan beslut togs, skulle relevant bevisning med stor sannolikhet gå förlorad. I 

förarbetena var regeringen medveten om att de allra flesta beslut skulle meddelas utan 

motpartens hörande, men valde ändå i princip att det kontradiktoriska förfarandet skulle 

gälla för intrångsundersökningsbeslut. Jag anser att lagstiftarens ställningstagande är 

motsägelsefullt eftersom det vid lagens utarbetande fanns kunskap om hur regeln skulle 

komma att tillämpas i praktiken. Om en regel utarbetas för ett specifikt ändamål, bör 
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den också utformas på ett sätt som anpassas till dessa ändamål. Konsekvensen av 

regelns konstruktion är att den ifrågasätts ur integritetsavseende eftersom regeln 

tillämpas utifrån undantaget istället för huvudregeln.  

 

För att intrångsundersökningar ska vara effektiva måste besluten tas utan motpartens 

hörande. Utan överraskningsmomentet är det i princip omöjligt att säkra bevisning. Skäl 

som talar emot att beslut tas utan motpartens hörande är vår grundlagsstadgade rätt till 

privatliv, men även integritetsintresset.
250

 Ytterligare en faktor som talar emot ett sådant 

beslut är motpartens små chanser till att kunna värja sig mot att sökanden får del av 

handlingar från en avslutad verkställighet. I avsnitt (4.14.9) redogjordes för 

möjligheterna till inhibition, men som i praktiken verkar vara lika ineffektiva som ett 

beslut om intrångsundersökning som kommuniceras motparten. Reglerna om inhibition 

ska vara till hjälp för motparten men utifrån det JO fall som jag har redogjort för 

(4.14.9) kan man ifrågasätta om åtgärden verkligen är verkningsfull. Visserligen var 

fallets utgång kopplat till myndigheternas agerande men enligt Bengtsson och Lyxell 

finns det i praktiken små marginaler för motparten att hinna framställa ett yrkande om 

inhibition.
251

  Det finns uppenbarligen brister i lagstiftningen när det gäller det 

kontradiktoriska förfarandet. Om motparten hörs innan ett beslut om 

intrångsundersökning beviljas, leder det med stor sannolikhet till ett väldigt magert 

undersökningsresultat. Om beslutet istället meddelas utan motpartens hörande, har 

denne i princip ingen praktisk möjlighet att förhindra att sökanden får ta del av 

materialet och få intrångsundersökningen att gå åter.  

 

5.3 De lege ferenda  

Den övergripande frågeställningen för denna uppsats är om 

intrångsundersökningsinstitutet är ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering. 

Mot bakgrund av det som jag har redogjort för i uppsatsen anser jag att institutet 

fungerar väl. Reglerna om intrångsundersökning har ökat rättighetshavares möjligheter 

till att skydda sina rättigheter. Ståndpunkten innebär dock inte att jag anser att institutet 

är utformat på det mest optimala sättet. Min uppfattning är snarare att regelns 

konstruktion inte tillåter att dess tillämpning, uppfyller den effektivitet som en 
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intrångsundersökning kräver. Uppsatsens innehåll visar även att dagens system är 

bristfälligt gällande de aspekter som jag redogjort för i avsnitten ovan (5.1 och 5.2). 

Bristerna medför problem i praktiken och för att intrångsundersökningsinstitutet ska bli 

ett effektivare verktyg i kampen mot piratverksamhet, är det önskvärt att dessa brister 

hanteras genom förändrad lagstiftning. En möjlig lösning är att KFMs verkställighet av 

ett beslut utan motpartens hörande, avslutas efter att beslutet vunnit laga kraft. Det 

skulle innebära att KFM inte får färdigställa protokollet och därmed avsluta 

intrångsundersökningen om motparten skulle invända mot förrättningen. Det förfarandet 

säkrar det överraskningsmoment som är nödvändigt. Det innebär också att motparten de 

facto får en möjlighet att försvara sig innan sökanden får ta del av 

undersökningsmaterialet.  

 

Vidare hade det varit önskvärt med en förändring i VML. Dels att åklagaren ska kunna 

ta upp anmälningar om intrång utan att det ska vara motiverat från allmän synpunkt (se 

ovan avsnitt 4.3), dels att rättighetshavaren inte ska behöva stå för de kostnader som en 

intrångsundersökning innebär. Det är inte rimligt att den som utsätts för brott, även om 

det är en näringsidkare, ska behöva hantera rättsprocessen och stå för kostnaderna. Det 

är samma skäl för rättssamhället att beivra våldsbrott och annan brottslighet, som att på 

ett effektivt vis hantera immaterialrättsintrång i form av piratkopiering.
252

   

 

Dessa reformer skulle troligtvis innebära att vissa intressen får ge vika för andra. Det 

skulle även kräva ställningstaganden från lagstiftaren som innebär att det inte alltid kan 

råda jämbördig proportionalitet mellan rättighetshavares och intrångsgörares intressen. 

Domstolarnas tillämpning av proportionalitetsprincipen, bör ställas i förhållande till 

intrånget i det enskilda fallet, för att på bästa sätt kunna tillgodose de olika parternas 

intressen. En mer förtydligad och differentierad lagtext hade således varit önskvärd. 

Vidare skulle reformerna innebära att integritetsaspekter kan komma att hamna i 

skymundan. Den växande piratverksamheten är ett tydligt tecken på att regeln om 

intrångsundersökning bör ses över. I kampen mellan immateriella rättigheter och 

piratverksamhet behövs åtgärder som är verkningsfulla. Även om reformer sker på 

bekostnad av vissa integritetsaspekter, anser jag att de är nödvändiga.   
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