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Sammanfattning 
 

Nedladdning och streaming på internet har med ny modern teknik och internets 

tillgänglighet kommit att bli ett svårkontrollerat problem när det kommer till 

immaterialrätt och då särskilt avseende upphovsrätten. Upphovsrättsinnehavarna står 

inför en situation där rättigheter riskerar att kränkas utan tillgång till tillfredsställande 

möjligheter att förhindra detta. Nedladdningens omfattning är dessutom betydande, 

cirka 51 % av den svenska befolkningen mellan 16-34 år använder sig av fildelning 

enligt SCB:s undersökning, vilket har åtminstone viss negativ ekonomisk effekt för 

upphovsrättsinnehavaren. Risken för en minskad innovationsvilja ökar därmed.  

 

En hitintills relativt outnyttjad part med möjlighet att påverka är internetleverantören, 

som innehar möjligheten att blockera användarnas tillgång till den intrångsgörande 

webbsidan. I enlighet med bland annat Infosoc-direktivet har upphovsrättsinnehavaren 

rätt att begära förelägganden gentemot denna part och i år, 2014, meddelades en dom i 

EU-domstolen som mycket väl kan öka internetleverantörernas inblandning och ansvar. 

Domen behandlade rollen som mellanhand och konstaterade att även internet-

leverantörer utan avtalsförhållande med intrångsgöraren, och utan bevis för att dess 

användare laddar ner, kan bli föremål för förelägganden i ställningen som tredje part. 

Den andra delen av domen rörde utformandet av föreläggandet i sig och huruvida detta 

ska utformas generellt eller bör specificeras utan möjlighet för internetleverantören att 

modifiera åtgärderna efter egen bedömning. Den proportionalitetsbedömning som enligt 

tidigare praxis från EU domstolen alltid ska ske mellan EU:s grundläggande rättigheter 

är avgörande i denna del. Domstolen anser att generella förelägganden är i 

överrensstämmelse med rättigheterna och nämner över huvud taget inte de specifika 

föreläggandena, i enlighet med den hänskjutande domstolens frågor.   

 

I uppsatsens analys och diskussion fokuseras med utgångspunkt i syftet dels på om 

internetleverantörer är en lämplig part att pressa för att minska intrången i upphovs-

rätten, särskilt med hänsyn till deras roll som tredje part. Dels diskuteras huruvida 

generella eller specifika förelägganden bör utdömas samt vilket av dessa förfaranden 

som är mer förenligt med EU:s grundläggande rättigheter än det andra. Slutsatserna av 

denna avslutande del blir att internetleverantörer mycket riktigt är en lämplig part att 
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ställa krav på. Dock bör tredjepartsaktörer inte blandas in förrän i ett senare skede, 

förslagsvis när den internetleverantör som faktiskt tillhandahåller internet till 

intrångsgöraren har lokaliserats utanför Europas gränser och bedömts som oåtkomlig. 

Att detta är orättvist gentemot internetleverantörerna som tredje part är inget hållbart 

argument då det är orättvist även gentemot upphovsrättsinnehavarna när de inte erhåller 

ett korrekt skydd för sina rättigheter.  

 

Med hänsyn till att förelägganden kan motiveras med diverse bakomliggande syften 

som i detta fall är svåra att avgöra måste generella förelägganden bedömas vara mindre 

lämpliga. Till detta kommer det faktum att domstolen vid generella förelägganden 

genomför den nödvändiga rättighetsavvägningen först i efterhand och att 

internetleverantören därför beläggs med ett stort ansvar för bedömningen i den frågan. 

Risken för onödiga kränkningar av rättigheter, informationsfriheten till exempel, bör 

minska om besluten om blockeringsåtgärder sker utan internetleverantörens godtycke 

och istället utdöms efter en lämplig avvägning i domstolen. Det specificerade 

föreläggandet kan sedan efterföljas ordagrant av internetleverantören som då med all 

säkerhet undslipper ett utdömande av vite på grund av otillräckliga åtgärder.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering och ämnesval 
Alltsedan World Wide Web (www) slog igenom på 1990-talet och började användas av 

privatpersoner har möjligheterna att kommunicera och dela information ökat dramatiskt. 

På relativt kort tid har internet blivit en så självklar del av samhället att Förenta 

Nationernas särskilda rapportör anser tillgången till information genom denna kanal av 

betydelse för att opinionsfriheten i ett demokratiskt samhälle ska kunna anses 

tillgodosedd.1 Vi vänjer oss vid att kunna ta del av information omedelbart via datorer 

och smartphones, en teknisk utveckling som naturligtvis har gett mänskligheten en 

mängd fördelar både privat och inom arbetslivet. Samtidigt har det medfört en del 

svårigheter och inom vissa områden är dessa nackdelar svårkontrollerade. Spridningen 

av upphovsrättsskyddat material som musik och filmer är just en sådan svårighet.  

 

Förlorarna i utvecklingen blir rättighetsinnehavarna, skaparna av de verk som har 

erhållit upphovsrättsligt skydd. Trots att de har erhållit en ny marknad för 

marknadsföring har det samtidigt öppnats en dörr för flera typer av intrång. Ord som 

nedladdning och streaming känns igen av allmänheten och att ägna sig åt sådana 

aktiviteter på internet är i mångt och mycket ett socialt accepterat fenomen. Åtminstone 

i Sverige.2 Det är inte problemfritt att erbjuda upphovsmännen det skydd de har rätt till 

då internet är svårt att begränsa och kontrollera. Ett sådant globalt forum utan 

nationsgränser ger EU en betydande roll, åtminstone för oss EU-medlemmar.  I strävan 

efter ett mer enhetligt skydd för upphovsrätten har EU organiserat unionens lagstiftning 

genom det så kallade Infosoc-direktivet (direktiv 2001/29) i ett försök att sammanlänka 

ländernas lagstiftning till ett system. Domar från EU-domstolen med grund i unionens 

rättsakter är därför av största betydelse och de ger oundvikligen konsekvenser i alla 

medlemsländer. Denna uppsats kommer att behandla flertalet sådana domar.3  

 

Diskussioner om upphovsrätten är en ytterst intressant fråga under ett år med val till 

EU-parlamentet. Detta gör uppsatsens innehåll än mer aktuellt. Ett exempel på en 

drivkraft inom unionen är Europeiska Piratpartiet som grundades i mars 2014, med 

                                                
1 UN General Assembly Doc. A/66/290, s 21. 
2 Statistiska centralbyrån, se kap 3.1. 
3 T.ex. Mål C-314/12, Mål C-557/07, Mål C-70/10 och Mål C-360/10. 
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medlemmar från 20 europeiska länder. En stor del av partiets valfrågor behandlar 

immaterialrätter och tillgängligheten till dessa på internet. Delningen av skyddat 

material är något partiet vill utöka. I det europeiska valmanifestet kan följande läsas: 

 

Improved public availability of information, knowledge and culture is a 

prerequisite for the social, technological and economic development of our 

society. PIRATES therefore demand that copying, storing, using and 

providing access to literary and artistic works for non-commercial purposes 

must not only be legalised but protected by law and actively promoted. 

Everyone shall be able to enjoy and share our cultural heritage free from the 

threat of legal action or censorship.4 

 

Denna inställning till upphovsrätten och tillgängligheten till skyddat material delas inte 

av EU. I enlighet med artikel 118.1 FEUF har EU en omfattande lagstiftningskompetens 

för skapandet av europeiska immateriella rättigheter samt harmoniseringen av de 

immaterialrättsliga reglerna i medlemstaterna för att främja den inre marknaden (art 

114.1). Inte mindre än sju direktiv för harmonisering av medlemsstaternas 

upphovsrättslagstiftningar har därför antagits, och ingen av dessa inkluderar ett skydd 

av nedladdning och streaming såsom det Europeiska Piratpartiet efterfrågar. Dessa 

fokuserar istället på ett erbjuda upphovsmännen ett skydd utan att inkräkta på rätten till 

näringsfrihet samt rätten till informationsfrihet i alltför stor utsträckning. Detta är 

givetvis en svårighet som har behandlats ett flertal gånger i EU-domstolen, bland annat i 

fråga om mellanhänders ansvar för intrången i Europa. Mellanhänder i denna uppsats 

kommer fortsättningsvis att vara internetleverantörer. 

 

Denna part, en mellanhand för nedladdning och streaming, lyftes fram redan år 2010 

som central för att komma åt de webbsidor som faktiskt publicerar det skyddade 

materialet.5 Europakommissionen publicerade en rapport till följd av ett nytt direktiv 

där de behandlade frågan om de lagstiftande organen samt icke lagstiftande metoder var 

tillräckliga för att bekämpa intrång i rättigheter på internet. Så ansågs inte vara fallet 

vilket i slutändan ledde till slutsatsen att internetleverantörer kunde involveras än mer 

fortsättningsvis. Givet mellanhändernas gynnsamma position i arbetet mot intrång och i 
                                                
4 Europeiska Piratpartiets webbsida. 
5 Larsson, S. s 28. 
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förebyggandet av intrång på internet ansågs kommissionen böra utreda hur de skulle 

kunna involveras än mer.6   

 

Om det går att förhindra intrång i upphovsmännens rättigheter är detta givetvis 

eftersträvansvärt, frågan blir istället i vilken utsträckning ansvaret kan läggas på en 

mellanhand. Såsom lagstiftningen i EU är utformad i nuläget kan även 

internetleverantörer i positionen som tredje part, utan avtalsförhållanden med den som 

olagligt tillhandahåller skyddat material, tvingas vidta åtgärder gentemot webbsidor. 

Detta fastslogs nyligen i mål C-314/12 (mars 2014) och är en situation som kan 

ifrågasättas och problematiseras. Hur mycket förlorar internetleverantörerna och är detta 

verkligen det lämpligaste tillvägagångssättet för att minska antalet intrång i 

upphovsrätten? En annan intressant fråga som lyfts fram i EU-domstolens avgöranden 

är avvägningen mellan upphovsrättigheten samt informations- och näringsfriheten.  

Vilket tillvägagångssätt från domstolens sida i utdömandet av förelägganden gentemot 

internetleverantörerna är minst ingripande i dessa rättigheter?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur internetleverantörer som tredje 

part används i kampen mot intrången samt utformandet av det föreläggande som kan 

utdömas gentemot dem. En utgångspunkt för detta kommer att vara direktiv 2001/29 

(hädanefter kallat Infosoc-direktivet) samt mål C-314/12. Avslutningsvis kommer 

utöver en diskussion kring dagens rättsläge även att inkluderas förslag på förändringar 

eller andra lösningar (något av ett de lege ferenda resonemang) För att uppnå syftet 

ämnas följande frågor att besvaras i uppsatsens sista kapitel; 

1 Är internetleverantörer en lämplig part att ställa krav på med syfte att minska 

intrång i upphovsrätten? Är detta ansvar rimligt med tanke på deras roll som tredje 

part? 

2 Att förelägganden kan utdömas gentemot internetleverantörerna är ett faktum, men 

bör dessa utformas generellt eller bör det krävas specifika åtgärder? Vad är minst 

ingripande i EU:s grundläggande rättigheter? 

 

                                                
6 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
economic and social Committee and the Committee of the regions, s 6-7. 
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1.3 Avgränsning 
Upphovsrätten skyddar mängder av verk av olika slag men fokus för denna uppsats 

kommer att vara de verk som oftast talas om när man talar om olaglig nedladdning och 

streaming på internet, dvs. filmer och musik. Då avses alltså sådana verk som olovligen 

har publicerats på internet och som hämtas därifrån, inte de som inhandlas i fysisk form. 

Inte heller sådana som är lagliga där användaren faktiskt har betalat för en tjänst (t.ex. 

Netflix). Anledningen till just denna avgränsning är att flera EU-domar, mål C-314/12 

till exempel, behandlar webbsidor eller plattformar där just nedladdning och streaming 

av filmer är aktuellt. Utöver det är den ökända webbsidan The Pirate Bay ständigt på 

tapeten vilket gör just denna typ av intrång i upphovsrätten till ett intressant 

diskussionsämne.  

 

Uppsatsen kommer inte att behandla nedladdning av mjukvara (software) och inte heller 

frågor om jurisdiktion. Fokus för uppsatsen är EU men Sverige tas upp som exempel 

bland annat när det gäller nedladdningsvanor under kapitel 6.  

 

1.4 Metod och material 
Denna uppsats är skriven med traditionell juridisk metod, den så kallade 

rättsdogmatiska metoden. I korta drag består rättsdogmatiken av en rekonstruktion av 

rättssystem, framför allt rekonstruktioner av gällande rätt.7 Ett mål med rättsdogmatiken 

brukar sägas vara att måla upp rättsordningen som ett sammanhängande nätverk 

bestående av huvudregler och undantag, en beskrivning av gällande rätt och dennas 

struktur. Dessa rättfärdigas och kritiseras bland annat med hjälp av normativa åsikter, 

och denna metod är därmed inte endast deskriptiv utan kan även bestå av författarens 

egna värderingar eller normer.  

 

Vid författandet av uppsatsen har de klassiska rättskällorna såsom svensk lag, europeisk 

lag, förarbeten, doktrin, praxis från EU-domstolen samt enstaka nationella domar 

använts. Uppsatsen präglas i sin helhet av den europeiska rätten För tydlighetens skull 

ska klargöras att upphovsrätten är harmoniserad i EU och de enskilda medlemstaterna är 

skyldiga att utforma sin nationella lagstiftning så att den uppfyller de mål som 

specificeras i direktiven. De nationella domstolarna har därefter att tolka lagstiftningen 

                                                
7 Jareborg, N. s 4. 
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EU-konformt, i enlighet med direktivets lösning i största möjliga utsträckning. Denna 

tolkning sker givetvis i den nationella domstolen, men den ska ställa frågor till EU-

domstolen när det råder oklarhet om vad direktivet innebär. Förhållandet mellan det 

nationella och det EU-rättsliga framgår i uppsatsen och det är anledningen till att 

Sveriges upphovsrättslagstiftning kan användas som exempel även i en uppsats som 

behandlar internetleverantörer ur ett europeiskt perspektiv.  

 

Utöver de klassiska rättskällorna så refereras det till artiklar samt till webbadresser 

såsom till exempel Sveriges regerings hemsida. Då ett betydande rättsfall för uppsatsen, 

C-314/12, nyligen publicerades har endast artiklar, förutom domen i sig, använts i 

tolkningen och diskussionen av dess innehåll. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds (kapitel 2) med en presentation av vad upphovsrätt är med fokus på 

ensamrätt och verkshöjd samt vilka rättigheter upphovsrättsinnehavaren erhåller. I detta 

kapitel förklaras även de grundläggande begreppen internetleverantör, nedladdning och 

streaming.  

 

Kapitel 3 innehåller diverse undersökningar och fakta rörande nedladdningens/-

streamingens förekomst och hur mycket det kostar upphovsrättsinnehavarna. Detta är 

sedan en del i de lege ferenda argumentationen, huruvida det är rimligt eller till och med 

nödvändigt att ställa krav på Europas internetleverantörer. 

 

Kapitel 4 behandlar två direktiv, direktiv 2000/31 (E-handelsdirektivet) samt direktiv 

2004/48 (IPRED-direktivet), som är av avgörande betydelse för upphovsrätten i Europa. 

Dessa kompletteras med rättsfall från EU-domstolen, samt ett nationellt mål, för att 

tydliggöra direktivens innehåll samt dessas innebörd för internetleverantörer och EU:s 

grundläggande rättigheter.  

 

Genomgången av viktiga direktiv fullständigas med ett upplysande kapitel om EU:s 

stadga om de grundläggande friheterna (kapitel 5) vilket är av betydelse för förståelsen 

av den avvägning mellan rättigheter som EU-domstolen har förespråkat. Närings-
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friheten och informationsfriheten förklaras och rättsfall från EU-domstolen visar hur 

rättigheterna tidigare har värderats gentemot upphovsrätten. 

 

I kapitel 6 behandlas Infosoc-direktivet, som alltså har placerats i en separat del. 

Direktivet är en av utgångspunkterna för uppsatsen och innehåller en aktuell artikel, 

artikel 8.3, som stadgar upphovsrättsinnehavarnas rätt att väcka talan om föreläggande 

gentemot mellanhänder (internetleverantörer). Frågan om dessa typer av förelägganden, 

tillsammans med frågan om internetleverantörernas roll som mellanhänder, klargjordes 

till viss del i och med mål C-314/12 vilken behandlas i kapitlet. Generaladvokatens 

förslag till dom i målet kommer att figurera som exempel och diskuteras i samband med 

detta. 

 

Kapitel 7 ägnas åt att diskutera de två huvudfrågorna för uppsatsen med konkreta svar 

som mål. Utöver diskussion rörande rättsläget idag efter mål C-312/14 inkluderas ett 

par förslag och idéer på hur rätten skulle kunna utformas (de lege ferenda) 

 

Uppsatsen avslutas med en kortare slutsats i kapitel 8. 
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2. Upphovsrätt och relevanta begrepp 
 

För förståelsen av resterande delar av uppsatsen är det av vikt att läsaren har viss insyn i 

den grundläggande upphovsrätten, vad det är som EU-direktiven strävar efter att 

upprätthålla och vilka typer av rättigheter som egentligen kränks vid nedladdning och 

streaming på internet. Nedan tas utgångspunkt i svensk lagstiftning. Viktigt att komma 

ihåg är att denna i sin tur är en implementering av EU-direktiven.8 

 

2.1 Vad är upphovsrätt? 
I Sverige finns reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk, mer allmänt kallad upphovsrättslagen (URL). Till denna finns två tillhörande 

förordningar; Upphovsrättsförordningen (1993:1212) som detaljreglerar användningen 

av upphovsrättsbestämmelserna samt den Internationella Upphovsrättsförordningen 

(1994:193) som innehåller regler om vilket skydd Sverige är skyldig att ge utländska 

verk.9  

 

2.2.1 Ensamrätt och verkshöjd 
När man pratar om upphovsrätt åsyftas de rättigheter skapande upphovsmän såsom 

konstnärer och författare erhåller så snart ett verk har tillkommit. Skyddet uppkommer 

alltså automatiskt och ingen registrering behövs för att erhålla upphovsrättsligt skydd.10 

Huvudregeln är att upphovsrätten består under upphovsmannens livstid samt under 70 

år därefter.11 Rätten ger dem ensam befogenhet (2§ URL) att bestämma hur dessa 

litterära eller konstnärliga verk ska användas.12 Ensamrätten syftar till att skapa en 

överrensstämmelse mellan investeringar och efterfrågan på alster. Till exempel skulle 

filmproduktioner i miljondollarsklassen aldrig kunna äga rum utan ensamrätten när det 

finns en efterfrågan på marknaden att få njuta frukterna gratis i diverse fildelningsnät. 

Det ska dock nämnas att det i många kretsar finns en önskan om vidgad fri tillgång,13 

Europeiska Piratpartiets valmanifest är ett exempel, vilket väcker frågan huruvida 

                                                
8 Bl.a. kan det läsas om implementeringen av Infosoc-direktivet i prop. 2004/05:110.  
9 Upphovsrätt – Information om rättsreglerna, s 7. 
10 Bernitz, U. s 35. 
11 Upphovsrätt – Information om rättsreglerna, s 12. 
12 Bernitz, U. s 35. 
13 Bernitz, U. s 36. 
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skapare av verk kan vara lika produktiva i en miljö där deras verk delas fritt utan 

kompensation? Leder inte det till ett minskat intresse för innovation? Detta påstås 

åtminstone i IPRED-direktivet.14 Ett argument för fri tillgång till upphovsrättsskyddat 

material på internet är dock att kultursektorn får in lika mycket pengar idag som för 10 

år sedan, vilket innebär att människor lägger lika mycket pengar på kultur idag trots att 

de kan ladda ner gratis, vilket många också gör.15 Motargumentet blir att de rimligen 

kunde ha tjänat mer och att de går miste om vinster på grund av stöld. En fil på internet 

likställs då med ett fysiskt ting vilket inte är ett orimligt antagande när filmer/musik 

även säljs för en viss summa i fysisk form.16 Oavsett vilket har skapare av verk 

fortfarande ett upphovsrättsligt skydd idag, ett skydd som EU-domstolen och nationella 

domstolar, inte har visat sig villiga att tumma på. 

 

URL skyddar alltså fortfarande litterära och konstnärliga verk som till exempel 

framställningar i tal och skrift, musikaliska verk, databaser och fotografiska verk (1§ 

URL). Faktum är att den skyddar i princip alla typer av icke-mekaniskt skapande 

oavsett på vilket sätt verken har tillkommit. Ordet verk är dock centralt, det måste vara 

ett resultat av någons personliga intellektuella skapande och vara unikt.17 Det ska inte 

vara möjligt att skapa två lika verk oberoende av varandra. Det sammanfattande 

uttrycket för detta kallas verkshöjd.18   

 

2.2.2 Ett europeiskt kriterium 
Uttrycket verkshöjd kan dock vara på väg att ersättas av ett annat kriterium. Det har 

tydligt framgått att EU-domstolen anser att ett EU-autonomt originalitetskriterium ska 

vara vägledande (även för andra verkskategorier än de som omfattas av datorprogram-, 

databas- och skyddstidsdirektivens tillämpningsområden där kriteriet redan är 

föreskrivet19) och de har återkommit till detta i flertalet domar.20 I Painer (mål nr C-

145/1021) preciserades innehållet av kriteriet närmare; En intellektuell skapelse ska 

                                                
14 Se skäl 3 i direktivet. 
15 Engström, C. s 63. 
16 Söderberg, J. s 55. 
17 Bernitz, U. s 54. 
18 Bernitz, U. s 55 samt Upphovsrätt – Information om rättsreglerna, s 8.   
19 Bernitz, U. s 55, se fotnot 51. 
20 Se t.ex. mål nr C-5/08, mål nr C-393/09, mål nr C-145/10 och mål nr C-604/10. 
21 Punkt 88-93. 
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anses vara upphovsmannens egen om den avspeglar hans eller hennes personlighet så 

länge upphovsmannen i samband med skapandet av sitt verk har kunnat uttrycka sin 

kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Det är dock ännu oklart vilken 

skillnad ett sådant nytt kriterium skulle innebära för de enskilda medlemsländerna då 

definitionen av ”upphovsmannens egna intellektuella skapelse” hittills har sagts vara 

upp till den egna nationella domstolen.22 Karnell argumenterar att det nya kriteriet ur ett 

svenskt perspektiv förmodligen inte innebär något nytt förutom en harmoniserad 

formulering. Han anser att begreppet verkshöjd sannolikt har spelat ut sin roll och att 

det som en harmoniseringsmarkering bör ersättas av ett så kallat ”originalitets-

kriterium”.23 

 

Värt att notera här är subsidiaritetsprincipen enligt vilken beslut inom EU i största 

möjliga mån ska fattas på nationell nivå. Ett framtida europeiskt kriterium utan 

specifikationer i direktiv eller dylikt kan med hänsyn till denna princip bli föremål för 

diskussion. Ska EU-domstolen verkligen fatta beslut i en sådan fråga som tidigare har 

styrts på nationell nivå? Ett argument för, i fråga om upphovsrätt på internet, skulle vara 

att intrång inom detta forum sker utan hänsyn till nationsgränser vilket ger ett behov av 

ett omfattande harmoniserade beslut i EU-domstolen. Att definitionen av vad som 

egentligen är skyddat, verkshöjden, i sig inte är gränsöverskridande måste inte vara ett 

faktum som förtar det argumentet. Situationen är dock oklar.  

 

2.3 Rättigheter 
Det är av intresse för uppsatsen vilka typer av rättigheter en skapare av ett verk erhåller 

genom reglerna om upphovsrätt. I Sverige ger URL upphovsmannen två typer av 

rättigheter, ekonomiska samt ideella rättigheter.24 Dessa rättigheter erhålls, som 

konstaterats ovan, ensamt och ingen har rätt att vidta åtgärder som inkräktar på dessa 

utan upphovsmannens tillåtelse, dock med vissa undantag. 

 
 

                                                
22 Bengtsson, H. s 1 ff.   
23 Karnell, G. s 157-167. 
24 Bernitz, U. s 71. 
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2.3.1 Ekonomiska rättigheter 
De ekonomiska rättigheterna omfattar två delar; dels rätten att tillåta eller förbjuda 

varje form av mångfaldigande (kopiering) av verket, dvs. framställning av exemplar i 

vilken form det än må vara. Detta gäller även om det är fråga om tillfälliga eller 

flyktiga kopior t ex i en dators minne. Dels rätten att göra verket tillgängligt för 

allmänheten.25  

 

Rätten att göra verket tillgängligt tillkommer därmed endast rättighetsinnehavaren. 

Detta kan ske på fyra sätt (2§ 3 st. URL). Överföring till allmänheten innebär att verket 

tillgängliggörs på trådlös/trådbunden väg från en annan plats än där allmänheten fysiskt 

kan ta del av verket. Ett tydligt exempel är TV eller radioöverföringar samt internet, där 

allmänheten kan välja att ta del av verket vid en tidpunkt som de själva väljer.26 Det är 

denna typ av tillgängliggörande för allmänheten som aktualiseras vid nedladdning och 

streaming av verk på internet, fokus för denna uppsats. En vidsträckt tolkning av 

begreppet tillgängliggörande sägs vara nödvändig för att uppnå det huvudsakliga syftet 

med Infosoc-direktivet, att införa en hög skyddsnivå till förmån för upphovsmän så att 

de kan erhålla skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk.27 

 

Ett offentligt framförande innebär att verket tillgängliggörs på samma fysiska plats som 

allmänheten faktiskt kan ta del av det, oavsett användning av tekniska hjälpmedel. Till 

exempel framförande av musik under en konsert. Den tredje varianten är offentlig 

visning, de tillfällen där ett verk tillgängliggörs utan tekniska hjälpmedel såsom 

utställning av en tavla eller av en bok i ett skyltfönster. Slutligen finns det något som 

kallas spridning till allmänheten vilket är de fall där verk utbjuds till försäljning, 

uthyrning eller utlåning. Alla dessa ekonomiska rättigheter kan säljas eller licensieras ut 

av den som äger rättigheterna.28  

 

2.3.2 Ideella rättigheter 
De ideella rättigheterna är inte av nämnvärd betydelse för uppsatsen men innebär i 

korthet en rätt för upphovsmannen att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas 

                                                
25 Bernitz, U. s 77 samt Upphovsrätt – Information om rättsreglerna, s. 9 
26 Bernitz, U. s 79-80. 
27 Bernitz, U. s 79, se fotnot 79. 
28 Bernitz, U. s 80-90. 
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(framställs eller görs tillgängligt för allmänheten) samt en rätt att motsätta sig att verket 

ändras eller görs tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är 

kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart (3§ 

URL).29 

 

Behovet av och anledningen till detta skydd angavs i SOU 1956:2530 på följande vis: 

”Det gäller här en form av mänsklig aktivitet (…) och där som följd härav ofta 

uppkommer ett känslomässigt samband mellan upphovsmannen och resultatet av hans 

arbete (…). Dessa upphovsmän äro därför på ett helt annat sätt än andra producenter 

känsliga för vad som händer med ’deras andes barn’.” 

 

2.3.3 Undantag 
Undantagen från ensamrätten innebär att verk i vissa fall får användas fritt utan hinder 

av upphovsrätten. Exempel på detta är kortare citat ur offentliggjorda verk (22§ URL) 

samt kopiering i undervisningssyfte (16§ URL). När det gäller nedladdning och 

streaming finns dock inget sådant tillämpligt undantag. Var och en får visserligen 

framställa ett fåtal kopior endast för privat bruk men detta kräver att förlagan till 

kopieringen är laglig (12§ URL). Ett verk som olovligen har lagts ut på internet kan inte 

betraktas som ett lagligt ursprung till kopior som skapas för eget bruk.31 Nedladdning 

och streaming av verk utan uttrycklig tillåtelse från den som äger rättigheterna till 

verket kommer därför alltid att innebära ett olagligt intrång i upphovsrätten. 

Överträdelser är i praktiken naturligtvis svåra att få kännedom om och beivra. Det är 

inte så mycket den enskilda överträdelsen som mängden av överträdelser som skapar 

problem för upphovsrättsinnehavaren.32 

 

2.4 Internetleverantör, streaming och nedladdning 
En internetleverantör är, vilket kan utläsas av uttrycket i sig, en leverantör av internet. 

De tillhandahåller internet till privatkunder eller till organisationer. Hur internet 

tillhandahålls är av mindre betydelse. Det kan ske genom dial-up, bredband eller DSL 

                                                
29 Bernitz, U. s 95 samt Upphovsrätt – Information om rättsreglerna, s 9-10. 
30 SOU 1956:25, s 85. 
31 Upphovsrätt – Information om rättsreglerna, s 13. 
32 Bernitz, U. s 102. 
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som exempel.33 Några exempel på större företag i Sverige är ComHem, 

Bredbandsbolaget och Telia. Internetleverantörerna kan gå under en mängd andra namn 

såsom tjänsteleverantörer, mellanhänder eller intermediärer. Internetleverantörer 

omfattas av uttrycket mellanhänder på internet till vilket även de aktörer som 

tillhandahåller webbsidor och lagringssidor tillhör.34 

 
I denna uppsats omnämns två vanligt förekommande företeelser som varje enskild 

användare kan genomföra enkelt utan mer ingående kunskap, streaming och 

nedladdning. Det är dock möjligt att begå intrång i upphovsrätten på fler sätt än dessa 

via internet. 

 

Streaming innebär att användaren tittar på en film/lyssnar på musik som har lagts ut på 

internet utan att detta sparas ned till användarens dator. Uttrycket översatt till svenska, 

strömning, antyder just att det är ett flöde som användaren kan titta på direkt utan 

föregående nedladdning. Dock kan användaren välja när videoklippet ska visas, det är 

inte alltid någon form av direktsändning i den meningen. De videoklipp som finns på t 

ex YouTube tittas på genom streaming.35 Vid streaming gör den som laddar upp det 

upphovsrättsskyddade materialet på internet sig skyldig till en intrångsgörande handling 

enligt 2§ URL medan den enskilde internetanvändaren som tar del av materialet 

undslipper ansvar. Streaming faller in under 11a§ URL vilken stadgar att tillfälliga 

former av exemplar av verk får framställas om framställningen är en integrerad och 

väsentlig del i en teknisk process (vilket det är på internet) och om exemplaren är 

flyktiga. Streamat material ses alltså som tillfälliga kopior, en inskränkning i 

upphovsmannens rätt till exemplarframställning och är därmed lagligt för användaren. 

Enligt prop. 2004/05:11036 hindrar upphovsrätten inte att någon tittar eller lyssnar på ett 

verk då enbart sådana typer av förfogande inte är upphovsrättsligt relevanta. Polis, 

forskare och branschföreträdare menar att streaming i detta avseende är den nya 

utmaningen i kampen mot upphovsrättsintrången på internet. Det är endast den som 

publicerar materialet som agerar olagligt.37 Användarna har inte begått en olaglig 

handling och det går därför inte att rikta åtgärderna gentemot dem i något skede (om 

                                                
33 Palmatier, G. s 5. 
34 T.ex. mål nr C-360/10 (Sabam), punkt 28. 
35 Nationalencyklopedin, Streaming.  
36 Prop. 2004/05, s 382.  
37 Byström, M. s 1 ff.  
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man skulle vilja trots den ringa effekt detta skulle få på helheten). 

Internetleverantörernas betydelse framgår då särskilt tydligt i de scenarion där 

uppladdaren av de skyddade verken befinner sig utanför EU:s gränser och det inte finns 

andra möjliga tillvägagångssätt än att vända sig till leverantörerna i EU. 

 

Uttrycket nedladdning är direktöversatt från engelskans download och innebär i princip 

att en fil kopieras från en server på internet till en lokal dator där mottagaren sparar 

denna. Någon gör alltså filen tillgänglig (laddar upp) och någon laddar i sin tur ner 

den.38 Ett mer korrekt uttryck är därför filöverföring, fortsättningsvis kommer dock 

uttrycket nedladdning att användas i uppsatsen. Nedladdning är olagligt enligt URL då 

det inte faller under undantaget ”kopior för privat bruk” (12§). Nedladdning kan också 

ske via peer-to-peer (P2P) nätverk där ingen part agerar server med tillgängliga filer 

utan alla användare delar filer med varandra och bidrar till varandras nedladdning.39 Det 

finns i praktiken inga identifierbara mellanled.40 Den redan omnämnda webbsidan The 

Pirate Bay är en sådan vida känd förmedlare av filöverföringar. De tillhandahåller ett 

forum där användare kan publicera filer som sedan kan laddas ner med peer-to-peer 

program via internet. Den verksamhet som ibland rättfärdigas med argumentet att det 

rör nedladdning av enstaka exemplar för privat bruk innebär alltså ofta med P2P nätverk 

att den enskilde användaren blir intrångsgörare både genom att ladda upp och 

tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material för allmänheten utan rättighets-

innehavarens samtycke (2§ URL) och genom att ladda ner kopior som härstammar från 

ett olovligt original.41 

 

Nedladdning kallas i folkmun ofta för piratkopiering, ett ord som ursprungligen 

härstammar från kopiering/duplicering av fysiska varor med upphovsrättsligt skydd. 

CD-skivor med ett kopierat innehåll är ett exempel. Idag används ordet dock i folkmun 

även när man talar om nedladdning via internet.42 

 

 

 
                                                
38 Prop. 2008/09:67, s 138. 
39 Nationalencyklopedin, Ickehierarkiskt nät.  
40 Bernitz, U. s 84. 
41 Prop. 2008/09:67, s 138. 
42 Ahnegård, C. s 22.  
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3. Nedladdningens omfattning 
 
För att kunna diskutera behovet av att involvera internetleverantörer, de som endast 

agerar som tredje part, är det av vikt att förstå hur utbrett problemet med intrång i 

upphovsrätten på internet egentligen är. Givetvis är det mer logiskt att överlägga ett 

ansvar på dem om nedladdning och streaming sker okontrollerbart på marknaden och 

upphovsrättsinnehavare i EU förlorar mångmiljardbelopp än om intrång sker i 

begränsad omfattning.  Det är dessutom av intresse att veta hur internetanvändare i EU 

ser på nedladdningen och intrången, en ignorans och ett oförstående för effekten av 

nedladdning hos EU-medborgarna kan kräva att förelägganden gentemot 

internetleverantörerna utformas därefter. Finns det däremot ett medvetande om 

problemet och en vilja att betala för nedladdningen så kan det finnas andra lösningar.  

 

3.1 Användare 
Det är givetvis något av en svårighet att uppskatta hur mycket nedladdning och 

streaming som genomförs varje år, hur många filmer och hur mycket musik som erhålls 

olovligt via internet och hur mycket pengar rättighetsinnehavarna går miste om. Hur 

stor del av ett lands befolkning utnyttjar egentligen tjänster som innebär ett intrång? Det 

genomförs emellertid undersökningar i ett försök att överblicka dessa frågor.  

 

Svenska statistiska centralbyrån (SCB) presenterar varje år en undersökning på uppdrag 

av EU:s statistikorgan Eurostat och svenska Näringsdepartementet om privatpersoners 

användning av datorer och internet. Informationen samlas in från ett urval personer 

mellan 16-85 år och en av de frågor som ställdes i 2013 års undersökning var om 

personen har använt fildelning för att byta filmer, musik etc. Ordet byta hänvisar till de 

typer av peer-to-peer nätverk som har beskrivits i avsnitt 2.4. Undersökningen gav 

resultatet att cirka 24 % av Sveriges vuxna befolkning hade använt fildelning för att 

byta filmer, musik etc. (urvalet motsvarade 1 866 700 av 7 650 000 svenska 

medborgare) Bland 16-34 åringar var siffran högre, cirka 51 % (1 181 600 av 2 337 

800).43 Viktigt att poängtera är att deltagarnas eventuella streaming inte har beaktats, 

och streaming bör anses vara ett enklare sätt att ta del av filmer och musik på internet 

för den enskilde användaren då denne inte laddar ner någonting som sparas på datorn. 

                                                
43 Statistiska centralbyrån, tabell nr 134, s 154. 
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Med detta menas att användarna eventuellt utnyttjat möjligheten till streaming i en än 

större utsträckning och att siffrorna i undersökningen kunde ha blivit högre än de som 

nu presenterades för nedladdning. Siffrorna tyder oavsett på en utbreddhet som det inte 

finns motsvarighet till i andra brottsliga aktiviteter. Möjligen kan det jämföras med 

fortkörning. När det gäller riktigheten av denna undersökning och källkritik måste SCB 

anses vara en relativt säker källa till korrekt statistik.44  

 

Än mer intressant för ett sådant gränslöst problem är hur mycket illegal nedladdning 

och streaming som förekommer i EU. En rapport rörande européernas filmvanor som 

publicerades i februari 2014 av Europeiska kommissionen tyder på att det kan vara en 

hel del. 4 608 personer i åldrarna 4 till 50, från 10 länder, deltog i undersökningen. 97 

% av dessa såg på film ”då och då” (occassionally) och 68 % angav att de laddade ner 

eller streamade dessa filmer gratis. Dock så skiljer rapporten inte på laglig och olovlig 

nedladdning/streaming med motiveringen att ordet piracy undveks för att maximera 

deltagandet. I den ovan angivna siffran kan det därför även ingå filmer som är 

tillgängliga på lagligt vis, trots att många deltagare angav kostnaden och 

tillgängligheten som anledningar till att de laddade ner och streamade. Utöver detta 

angav 19 % att de framförallt laddar ner US blockbusters vilka med största sannolikhet 

inte finns tillgängliga på internet annat än på olovligt vis.45 

 

3.2 Ekonomisk förlust 
En annan intressant aspekt är hur mycket rättighetsinnehavarna förlorar ekonomiskt på 

intrången i upphovsrätten. Även denna beräkning är besvärlig, bland annat då det finns 

undersökningar som visar att användare som laddar ner faktiskt konsumerar mer film 

och musik på laglig väg. En svårighet är därför att avgöra huruvida undersökningarna 

ska kompensera för det faktum att ökad tillgång på nätet kanske även ökar de lagliga 

köpen (i viss mån).46 The Motion Picture Association of America´s sex största 

medlemmar Disney, Fox, Paramount, NBC-Universal, Warner Bros samt Sony 

förlorade enligt egna siffror 6,1 miljarder dollar på grund av piratkopiering där siffrorna 
                                                
44 De genomför undersökningar baserade på regelrätta urval och bör försäkra sig om att 
resultaten är någorlunda riktiga då de utförs på begäran av myndigheter och 
departement som sedan kommer att lägga dem till grund för diverse beslut. Officiell 
statistik regleras bland annat i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 
45 Publications Office of the European Union, s 5 ff. 
46 The Guardian (artikel). 
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kunde kopplas till olika typer av nedladdning, piratkopiering och dylikt (dvs. även 

sådant som inte införskaffades via internet).47 Denna information publicerades i 

tidsskriften ”The Guardian” utan vidare hänvisning och bör därför läsas med viss 

källkritik.  

 

ICC publicerade år 2010 en rapport som utredde i vilken mån EU:s kreativa industrier 

(arbete med film och musik t ex) bidrog till den ekonomiska tillväxten i Europa, hur 

stora konsekvenser piratkopiering (”piracy”) gav för inkomsterna i detaljhandeln och 

för antalet jobb inom unionen samt hur stora förlusterna kommer att bli år 2015 om den 

dåvarande politiken i EU inte förändrades. Analyserna ledde till följande slutsatser; År 

2008 bidrog EU:s kreativa industrier med 6.9 % av Europas totala BNP (motsvarande 

ca 860 miljarder Euro) och stod för 6,5 % av den totala arbetsstyrkan (ca 14 miljoner 

anställda). Samma år, 2008, förlorade de industrier som påverkades i högst grad av 

”piracy” (film, tv-serier, musik och mjukvara) 10 miljarder Euro inom detaljhandeln 

och mer än 185 000 arbeten just på grund av piratkopieringen, framförallt den som sker 

digitalt på internet. Baserat på dåvarande resultat och med utgångspunkten att EU:s 

politik inte skulle komma att förändras bedömdes de kreativa industrierna möta ökade 

förluster och vid år 2015 nå sammanlagda förluster på 240 miljarder Euro, och 1,2 

miljoner förlorade arbeten.48 I enlighet med rapporten är nedgången för försäljning av 

musik i EU alltför dramatisk för att det ska kunna påstås röra sig om ett enkelt 

sammanträffande. Att internetanvändandet har ökat och försäljningen i detaljhandeln 

har minskat är inte oberoende av varandra.  Den fysiska försäljningen av musik 

minskade med 36 % mellan 2004 och 2008 vilket piratkopiering i både fysisk och 

digital form utan tvekan är huvudorsaken till även om det troligtvis inte är den enda 

bakomliggande faktorn. Även om nedladdning av musik kom först har även filmer och 

tv-serier blivit föremål för en utbredd piratkopiering. Inom filmindustrin noterade 

europeiska biografer en nedgång med 5 % mellan 2004 och 2008, och uthyrning av 

fysiska dvd:er noterade en nedgång med 14 % under samma tidsperiod.49   

 

                                                
47 The Guardian (artikel). 
48 TERA Consultants, s 5. 
49 TERA Consultants. s 21-22. Se kap 3 (”Methodology”) för en kort beskrivning av hur 
dessa siffror har beräknats. 
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Oavsett riktigheten i detalj av denna rapport kan det antas att intrången i upphovsrätten 

på internet har en viss negativ ekonomisk effekt för upphovsrättsinnehavarna (även om 

det finns de som påstår motsatsen, se kap 2.2.1) och oavsett hur stor denna summa är 

visar siffrorna från SCB och Europeiska kommissionen att fenomenet nedladdning är 

vida känt och använt i Europa. Det finns ingen anledning att utgå ifrån annat än att 

länder som likt Sverige har en befolkning med hög tillgång till privata datorer etc skulle 

få samma resultat i en undersökning motsvarande den av SCB. Det kan därför 

konstateras att nedladdning och streaming är vanligt förekommande i Europa där flera 

länder liknar Sverige och kan antas ha liknande datorvanor.  

 

3.3 Internetleverantörers möjlighet att påverka 
Om internetleverantörer som 3:e part ska beläggas med ett ansvar för att minska 

intrången i upphovsrätten bör deras inblandning ge en konkret effekt. Om deras aktioner 

i enlighet med föreläggandet kostar pengar och tid men inte leder till en förbättring eller 

en förändring ökar anledningen att ifrågasätta deras inblandning. Så, minskar ett 

föreläggande gentemot en internetleverantör intrången i upphovsrätten? 

 

Generaladvokaten (i mål C-314/12) argumenterar för fördelarna med specifika 

förelägganden bland annat med påståendet att många internetanvändare inte skulle bry 

sig om att söka vidare/leta efter en blockerad webbsida när de i första steget nekas 

tillgång av sin internetleverantör. Detta är baserat på antagandet att användarna vid sitt 

tidigare användande av hemsidan med olagligt innehåll inte har varit medvetna om just 

dess olagliga natur och att de vid upplysandet om detta inte längre är intresserade att ta 

del av de erbjudna tjänsterna. Detta är en ogrundad och därför något av en naiv50 

inställning till problemet. Överlag tycks de flesta vara medvetna om det faktum att 

nedladdning och särskilt fildelning är olagligt och illegala hemsidor är ofta 

identifierbara som sådana i undersökningen (att Europeiska kommissionen undvek ordet 

”piracy” är ett exempel, deltagandet hade minskat om användarna behövde erkänna 

intrång i upphovsrätten). Dessutom är en stor del av användarna sannolikt inte 

engångsanvändare och de skulle inte påverkas av en blockeringsåtgärd som är lätt att 

kringgå. I sådant fall överskattade generaladvokaten blockeringsåtgärdernas funktion 

som förhindrande och utbildande. Som exempel kan tas ytterligare en undersökning 
                                                
50 Anser Savola, P. under rubrik E) Proportionality evaluation – II) Suitability for the 
purpose (sidnumrering saknas). 
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som genomfördes vid Universitetet i Amsterdam där det noterades att endast 27-28 % 

av användare skulle påverkas av en blockerande åtgärd som hindrade dem från att nå en 

webbsida. 70-72 % skulle hitta andra sätt att nå samma webbsida. Det fanns inte heller 

någon långvarig effekt hos de som faktiskt påverkades och i förlängningen påverkade 

blockeringsåtgärden endast 4-6 % av alla användare.51  

 

Det faktum att blockeringsåtgärderna möjligen blir resultatlösa bör inte bortses ifrån 

och måste vara en del i beräkningen av proportionaliteten parterna emellan. Ska en 

tredje part lägga tid och pengar på en åtgärd som ändå inte ger någon särskild effekt 

eller minskar intrången? Domstolen i C-314/12 tycks vara medvetna om denna situation 

och ändå anse att förelägganden gentemot internetleverantörer som 3:e part är rimliga. 

Det är visserligen ett intrång i näringsfriheten skrevs det, men inte ett intrång i 

leverantörens kärnverksamhet och det faktum att åtgärderna eventuellt inte ger någon 

effekt är ingen anledning att anse generella förelägganden icke kompatibla med den 

nödvändiga rättighetsavvägningen. En intressant frågeställning är hur mycket negativ 

påverkan på näringsfriheten som krävs för att avvägningen mellan de grundläggande 

rättigheterna ska tippa till leverantörens fördel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Digital Music Report 2014, s 387 och 391. 
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4. Upphovsrätt i EU 
 

Trots att den svenska lagstiftningen är baserad på de europeiska direktiven är frågan om 

internetleverantörers ansvar och förelägganden gentemot dem alltjämt något som löses 

ur europeisk synpunkt, nedladdning är en gränsöverskridande företeelse. I detta kapitel 

presenteras därför två direktiv och domar från EU-domstolen av betydelse för ämnet. 

 

4.1 Direktiv 2000/31 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på 
den inre marknaden (E-handelsdirektivet) 
Enligt artikel 12 och 13 i detta direktiv kan en internetleverantör som utgångspunkt inte 

göras ansvarig för den information som endast transporteras genom dennes nätverk. 

Denna viktiga princip medför tre ansvarsfrihetsgrunder, mere conduit, caching och 

hosting,52 där den gemensamma nämnaren kan sägas vara att internetleverantören eller 

andra tjänsteleverantörer i form av t.ex. sociala plattformar i dessa fall endast agerar 

som en teknisk mellanhand utan att själv vara med och påverka informationen som går 

igenom dess system. Ansvarsfriheten är alltså tillämplig när internetleverantören inte är 

den som initierar överförelsen, inte bestämmer mottagare eller ändrar på innehållet på 

annat sätt än tekniskt. Detta gäller även i förhållande till intrång i upphovsrättigheter.53 

Från denna princip finns ett undantag; i artikel 12.3 samt 13.2 stadgas att artiklarna inte 

ska påverka möjligheten för en domstol eller en administrativ myndighet att i enlighet 

med medlemsstaternas rättssystem kräva att internetleverantören upphör med eller 

förhindrar en överträdelse. E-handelsdirektivet tar med denna formulering inte ställning 

till huruvida en internetleverantör kan föreläggas att förhindra intrång i upphovsrätten. 

Detta får istället utläsas av övriga gällande regler på området.54  

 

I brist på ställningstagande finns naturligtvis en mängd domar som berör frågan om vad 

som omfattas av ansvarsfriheten. Google-målen55 är ett bra exempel, vilka rörde en 

söktjänsts ansvar för varumärkesintrång. Där poängterades att det för full ansvarsfrihet 

krävdes att söktjänstens, leverantörens, funktion var av ”rent teknisk, automatisk och 

                                                
52 Ds 2001:13, s 26 ff. 
53 Petersen, S. s 21.  
54 Petersen, S. s 21-22.  
55 De förenade målen C-236/08 samt C-237/08.  
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passiv natur” och att denne följaktligen helt saknade kontroll och kännedom om 

information som överförts i nätet. I detta fall ansåg domstolen bland annat att det 

faktum att ett valt sökord i Googles söktjänst stämmer överrens med ett av användaren 

valt sökord är tillräckligt för att anse att Google har kännedom om de uppgifter som 

finns sparade på servern. Det som är av betydelse är istället den roll Google utövar vid 

redigeringen av reklammeddelanden eller deras roll vid bildandet av sökord.  Dessa 

frågor lämnades till den nationella domstolen att avgöra.56  I L’Oréal SA m.fl. mot eBay 

International AG57 poängterades den passiva naturen återigen. Ansvarsfrihet kräver 

enligt denna dom att leverantören ”på ett neutralt sätt tillhandahåller sin tjänst genom 

en rent teknisk och automatisk behandling av uppgifterna från kunder”.58  

 

Denna äldre EU-rättsliga praxis är tillräckligt vedertagen och tydlig för att den ska 

kunna tillämpas nationellt, vilket även har skett. I januari 2014 meddelade Hovrätten i 

Spanien (Madrid Court of Appeal) en dom rörande just en mellanhands ansvar för 

upphovsrättsskyddat material (YouTube v. Telecinco59). Telecinco är ett spanskt 

mediebolag vars tv-program förekom i form av videoklipp på YouTube´s hemsida. De 

väckte därför talan mot YouTube och yrkade intrång i sina upphovsrättigheter samt 

krävde ett beslut om blockeringsföreläggande. Den spanska domstolen hänvisade till de 

ovan nämnda formuleringarna i de förenade Google-målen samt i L’Oréal målet60 och 

förklarade att ansvarsfriheten alltid gäller en internetleverantör eller mellanhand så snart 

denne ”has not played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or 

control over, the data stored”. Av denna anledning ogillades Telecinco’s yrkanden. 

Efter domen i mål C-312/14 kan liknande mål komma att få en annan utgång. 

 

Det går dock inte att dra några omedelbara slutsatser genom att jämföra de två 

europeiska målen, framförallt inte då det rör två olika typer av leverantörer. Det kan 

dock onekligen utläsas att det endast är tekniska, passiva hanteranden av information 

som leder till full ansvarsfrihet.61 I mål C-314/12 behandlas frågan huruvida en tredje 

parts leverantör som ägnar sig åt mere conduit (ren vidarebefordring, att enbart överföra 

                                                
56 P. 109-120. 
57 Mål C-324/09. 
58 Punkt 111-115. 
59 Madrid Court of Appeal avgörande nr 11/2014. 
60 Mål C-324/09. 
61 Stavropoulou, E. s 49.  
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information från en nätverkspunkt till en annan) ska betraktas som en mellanhand i 

enlighet med Infosoc-direktivet och kunna bli föremål för förelägganden. E-

handelsdirektivet omnämns dock inte i domen. 

 
 

4.2 Direktiv 2004/48 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter (IPRED-direktivet) 
I direktivets ingress beskrivs hur avsaknaden av effektiva medel för bekämpandet av 

intrång i immateriella rättigheter minskar intresset för innovation och nyskapande i takt 

med att investeringsviljan avtar. Det är därför av stor vikt att skydda dessa 

rättighetsinnehavare och valet av medel får avgörande betydelse för en växande inre 

marknad på detta område (skäl 3). När direktivet infördes differerade 

sanktionssystemen mellan medlemsstaterna vilket ansågs skada denna inre marknad 

(skäl 7-8) särskilt när användningen av internet gör det möjligt att sprida kopior av 

skyddade verk på ett ögonblick. Att frammana en harmonisering av lagstiftningen i 

medlemsstaterna blir därför av betydelse för att marknaden ska fungera väl. Detta är 

syftet med direktivet. En hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå ska uppnås för Europas 

immateriella rättigheter (skäl 10).62   

 

Särskilt aktuell för diskussioner kring internetleverantörers roll i kampen mot intrång i 

upphovsrätten och de förelägganden som numera kan utdömas mot dem (som tredje 

part) är artikel 3. Enligt denna ska medlemsstaterna tillhandahålla de åtgärder, 

förfaranden och sanktioner som är ”nödvändiga för att säkerställa ett skydd för 

immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och 

sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma 

och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. Åtgärderna, 

förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och 

avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och 

så att missbruk inte sker”. Det andra ledet uttrycker precis den avvägning som blir 

aktuell när fördelar och nackdelar med generella respektive precisa förelägganden 

diskuteras. Hur komplicerade och kostsamma kan de bli utan att vara oskäliga i 

förhållande till internetleverantören? Det tredje ledet i sin tur beskriver 

                                                
62 Prop. 2008/09:67, s 88.  
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proportionalitetsbedömningen som diskuteras i flertalet rättsfall63 mellan upphovsrätten, 

informationsfriheten och näringsfriheten. En avvägning som nationella domstolar alltid 

ska genomföra i enlighet med europeisk praxis när grundläggande rättigheter krockar.64  

 
Sanktioner för mellanhänder, internetleverantörer, regleras i artikel 11 enligt vilken 

medlemstaterna ska se till att det går att begära förelägganden mot mellanhänder vars 

tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i immateriella rättigheter. Denna 

artikel är i princip identisk med den som finns i artikel 8.3 Infosoc-direktivet och ska 

inte påverka tillämpningen av den sistnämnda. Artikel 11 är tillämplig även på andra 

rättigheter än de upphovsrättsliga.65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 T.ex. Mål C-360/10 (Sabam), Mål C-70/10 (Scarlet Extended) och Mål C-314/12, alla 
föremål för vidare diskussion i denna uppsats. 
64 Mål C-314/12, p. 43-45. 
65 Prop. 2008/09, s 193-194.  
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5. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EU- 
stadgan) 

 
Nu är det hög tid att återkomma till de rättigheter och avvägningen däremellan som har 

nämnts ovan. Denna diskussion har betydelse för det slutliga konstaterandet huruvida 

förelägganden gentemot internetleverantörer som tredje part ska vara specificerade eller 

generella. Men det är också av principiell betydelse, hur väger man de grundläggande 

rättigheterna mot varandra i domar om upphovsrätt och internetleverantörer. Är 

avvägningarna rimliga i enlighet med artikel 3.1 i IPRED-direktivet? 

 

5.1 Näringsfrihet 
Rätten till näringsfrihet fastslås i art 16 EU-stadgan. Det innebär en rätt att etablera sig, 

att fritt välja sitt yrke och starta samt äga och driva företag. Konkurrensen ska även den 

vara fri utan ingrepp från staten. I Sverige har både medborgare och juridiska personer 

som huvudregel näringsfrihet då det betraktas som en fundamentalt viktig del av en 

marknadsekonomi. Ekonomiska fri- och rättigheter som anses vara en grundläggande 

stomme i ett demokratiskt samhällssystem kommer till uttryck i bland annat 

näringsfriheten.66 

 

I mål C-360/10 (Sabam) behandlades frågan huruvida ett bolag som driver plattformar 

för sociala nätverk på internet kunde föreläggas att inrätta ett system för filtrering av 

information som lagrats på bolagets plattform. Detta skulle förhindra att filer som 

innebar upphovsrättsintrång hölls tillgängliga på plattformen. På så sätt skulle all 

elektronisk information som skedde i leverantörens nätverk övervakas under en 

obegränsad tid. Syftet med detta föreläggande, som utdömts i den nationella domstolen, 

var att förhindra även alla framtida intrång i existerande och kommande verk. EU-

domstolen hävdade att detta skulle utgöra en klar kränkning av näringsfriheten då det 

innebar att tjänsteleverantören på egen bekostnad skulle beläggas med en skyldighet att 

införa ett komplicerat och kostsamt IT-system (vilket i sin tur även skulle strida mot 

artikel 3.1 i IPRED-direktivet vilken föreskriver att åtgärder som vidtas för att skydda 

de immateriella rättigheterna inte får vara onödigt komplicerade eller kostsamma). Med 

hänsyn till dessa kränkningar kunde avvägningen mellan de immateriella rättigheterna å 

                                                
66 Nationalencyklopedin, Näringsfrihet. 
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ena sidan och näringsfrihet å den andra inte anses vara rimlig. Ett införande av 

filtreringssystemet skulle därför inte uppfylla kravet på en rimlig avvägning mellan de 

grundläggande rättigheterna i EU-stadgan. I mål C-70/10 (Scarlet Extended) är 

formuleringarna rörande avvägningen av grundläggande rättigheter i princip identisk 

och utgången är densamma, ett filtreringssystem kunde inte införas då det inte ansågs 

uppfylla kravet på en rimlig avvägning mellan de grundläggande friheterna i EU-

stadgan. 

 

5.2 Informationsfrihet 
Informationsfriheten stadgas i art 11 st. 1 EU-stadgan. Denna frihet innebär att alla har 

rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar 

utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. I FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna formuleras det; Everyone has the 

right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 

without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 

media and regardless of frontiers. Det framgår av både EU-stadgan och FN:s definition 

att även yttrandefriheten inkluderas i informationsfriheten. Sambandet är logiskt, vad 

skulle hända om det var en rättighet att inhämta information men inte att sprida den. 

Informationsfriheten sågs redan under franska revolutionen som en förutsättning för 

tanken att medborgarna fritt skulle kunna kommunicera idéer och åsikter.67 

 

Även informationsfriheten behandlades i mål C-360/10 (Sabam). Det konstaterades att 

föreläggandet om filtrering riskerade att kränka informationsfriheten då det inte kunde 

garanteras att systemet gjorde en tillräckligt tydlig åtskillnad mellan lagligt och olagligt 

innehåll, vilket kunde ge följden att meddelanden med lagligt innehåll blockerades. Om 

ett föreläggande om införande av filtreringssystemet infördes skulle det inte kunna 

anses att en rimlig avvägning mellan de grundläggande friheterna gjorts.68  

 

Det kan konstateras att varken Sabam eller Scarlet Extended klargjorde rättsläget i 

större utsträckning än i just de aktuella situationer som berördes. Båda fallen avgjordes 

baserade på utformningen av just de filtreringssystem som diskuterades då och de kan 

                                                
67 Esler, B. s 99. 
68 Punkt 50-52. 
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knappast sägas ge vägledning för framtida tvister överlag rörande avvägningen av 

rättigheter och valet mellan specifika och generella förelägganden. Rättsläget 

klargjordes något i och med C-314/12. Med hänsyn till de grundläggande rättigheterna, 

vilken typ av förelägganden medför den rimligaste avvägningen? 
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6. Mål C-314/12 och dess klargörande av artikel 8.3 i 
Infosoc-direktivet 
 
Infosoc-direktivet avser det rättsliga skyddet för upphovsrätt och närstående rättigheter 

inom den inre marknaden (art 1.1). Bakgrunden till direktivets skapande var den snabba 

utvecklingen av digital teknik, vilket har lett till att upphovsrättsligt skyddade verk 

enkelt kan överföras på internet.69 Europaparlamentet och EU-rådet inleder direktivets 

skäl med att fastslå att europeisk lagstiftning bör anpassas till den ekonomiska 

verkligheten vi idag lever i. Mångfaldigandet av utnyttjandeformer till följd av den 

tekniska utvecklingen (skäl 5) är ett exempel. Utgångspunkten i skyddet av 

upphovsrätten ska därför vara att uppnå en hög skyddsnivå då dessa rättigheter är 

avgörande för fortsättandet av det intellektuella skapandet. För att ge extra tyngd åt 

behovet av en hög skyddsnivå likställer direktivet upphovsrättigheterna med andra slags 

ägande av immateriella rättigheter (skäl 9).  

 

I skäl 59 framhålls mellanhändernas betydelse för begränsandet av intrång i 

upphovsrätten. I den digitala miljön är de tjänster som mellanhänderna erbjuder ett 

möjligt förfarande för tredje part att göra intrång i upphovsrätten. Mellanhänderna har 

enligt formuleringen i skälet i många fall fler tillfällen och möjligheter än någon annan 

att sätta stopp för dessa intrång. Av den anledningen bör rättighetsinnehavare ha 

befogenheten att begära ett föreläggande mot den mellanhand som i ett nät förmedlar 

tredje mans intrång i ett verk. Precis som skälet hänvisar till finns det en regel som 

säger att medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett 

föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att 

begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”(art 8.3) Det är alltså utan 

betydelse huruvida det i övrigt går att döma mellanhanden till medverkansansvar, det 

avgörande är endast att nätverket används av tredje man för att göra intrång i en 

upphovsrätt.70  

 

Artikel 8.3 och skäl 59 innehåller två aspekter vars betydelse hitintills har varit oklar 

och outredd i EU-domstolen. Det är dels innebörden av uttrycket ”mellanhand” vilket 

har utretts under avsnitt 3.2.1 och dels hur ett i artikel 8.3 stadgat föreläggande ska se ut 

                                                
69 Proposition 2004/05:110, s 1. 
70 Petersen, S. s 22. 
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för att tillgodose alla EU:s grundläggande rättigheter. Frågan om mellanhänderna är till 

viss del klargjord då mål C-557/07 (LSG v. Tele 2) samt mål C-70/10 (Scarlet 

Extended) tydligt fastslår att internetleverantörer som endast tillhandahåller ett nätverk 

till de som begår intrång i upphovsrätten räknas som mellanhänder även de. Oavsett om 

de har haft möjlighet att kontrollera användandet av nätverket. Vad som har förblivit 

outrett är den situation där internetleverantören inte tillhandahåller nätverket till den 

som begår intrång utan endast till en användare som tar del av, eller har möjlighet att ta 

del av, den intrångsgörande tjänsten.  

 

6.1 Internetleverantörer som mellanhand innan C-314/12 
Internetleverantörer betraktas sedan tidigare som en sådan mellanhand vars ” tjänster 

utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt”, i den mening som avses 

i artikel 8.3. 

 

I mål C-557/07 (LSG v. Tele 2) tillfrågades domstolen om begreppet mellanhand även 

avser leverantörer som inte utövar någon faktisk eller rättslig kontroll över den tjänst 

användaren utnyttjar, de tillhandahåller inte e-posttjänster eller en fildelningstjänst t.ex. 

utan ger endast användaren tillgång till nätet genom en IP-adress. Tele2 ansåg sig inte 

höra till denna kategori då de faktiskt saknade möjligheten att kontrollera vilka tjänster 

som tillhandahölls användare på deras nät. Domstolen konstaterar dock att 

medlemsstaterna enligt art 8.3 i direktivet ska ge rättighetsinnehavare möjligheten att 

begära föreläggande gentemot alla mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje part för 

att begå intrång i en upphovsrätt. En internetleverantör som endast ger användare 

tillträde till internet utan att erbjuda några andra tjänster såsom bland annat e-post, 

FTP eller en fildelningstjänst, och utan att utöva en rättslig eller faktiskt kontroll över 

den använda tjänsten ska anses som en mellanhand i den mening som avses i artikel 8.3 

i direktiv 2001/29.  Detta motiverades med att internetleverantören tillhandahåller en 

tjänst som kan användas för att göra intrång i annans upphovsrättsliga rättigheter. 

Denna tolkning stöds även av skäl 59 samt av syftet med direktivet vilket är att 

säkerställa ett effektivt rättsligt skydd för upphovsrätt. Om en internetleverantör inte 

skulle anses vara en mellanhand i den mening som avses i art 8.3 skulle detta 

eftersträvade skydd reduceras väsentligt.71 

                                                
71 Mål C-360/10 (Sabam). 
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Detta har alltså varit reglerat sen tidigare. Skillnaden i C-314/12 som utkom i mars 2014 

var internetleverantörens placering som tredje part där denne faktiskt inte ger tillträde 

till internet, något domstolen hitintills har bedömt som tillräckligt för mellanhands 

ansvar. Den intrångsgörande parten erhåller internet från en annan leverantör, ej 

inblandad i ansvarsfrågan.  

 

6.2 Domstolens avgörande om mellanhänder i C-314/12 
Begäran om förhandsavgörande framställdes av Oberster Gerictshof (Österrike) i målet 

UPC Film Verleih GmbH (UPC) och Constantin Film Verleih GmbH samt Wega 

Filmproduktionsgesellschaft mbH (Filmproduktionsbolagen). Målet rörde en ansökan 

om att förelägga internetleverantören, UPC, att inte ge kunderna tillgång till en 

webbplats där vissa av svarandens filmer gjordes tillgängliga för allmänheten utan 

svarandens godkännande.72  

 

UPC hade överklagat besluten i de lägre instanserna med motiveringen att tjänsterna de 

erbjöd inte kunde anses utnyttjas för att begå intrång i upphovsrätten i den mening som 

avses i art 8.3 i Infosoc-direktivet eftersom UPC inte hade någon relation med de som 

drev hemsidan i fråga. Det hade inte heller visats att deras kunder faktiskt agerat på ett 

olagligt sätt. Utöver detta påpekade de att alla möjliga blockeringsåtgärder är enkla att 

kringgå tekniskt och att flera av dem dessutom är orimligt kostsamma. Den högsta 

instansen valde därefter att ställa följande tolkningsfråga till EU-domstolen;73 Ska 

artikel 8.3 i direktiv 2001/29... tolkas så, att en person som utan rättsinnehavarens 

tillstånd [i den mening som avses i artikel 3.2 i direktiv 2001/29] gör alster tillgängliga 

på internet ska anses utnyttja tjänster som tillhandahålls av internetleverantören till 

personer som tar del av dessa alster? Domstolen sattes att klargöra huruvida den som 

begår ett intrång i upphovsrätten kan anses använda sig av de tjänster som tillhandahålls 

av internetleverantören till dennes kunder och om internetleverantören därmed kan bli 

föremål för förelägganden enligt art 8.3 trots positionen som tredje part.  

 

                                                
72 Punkt 2. 
73 Punkt 16-17. 
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Domstolen påpekar att alstren har tillgängliggjorts utan godkännande och att detta 

tillgängliggörande för allmänheten innebär ett intrång i rättighetsinnehavarens 

upphovsrätt. Det är för att motverka liknande intrång som art 8.3 i direktivet finns, 

rättighetsinnehavaren har rätt att begära ett föreläggande mot de mellanhänder vars 

tjänster utnyttjas av tredje part (webbplatsen) för att begå intrång. Skäl 59 i Infosoc-

direktivet motiverar ett sådant föreläggande med att det i många fall är mellanhänderna 

som har störst möjlighet att stoppa dylika intrång eftersom deras tjänster i allt större 

grad utnyttjas på detta sätt.74  

 

UPC motsätter sig benämningen mellanhand i den mening som direktivet föreskriver. 

Det framkommer dock av skäl 59 att en mellanhand är varje person som på internet 

förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk. En internetleverantör är alltid 

delaktig i varje överföring som sker på internet mellan en kund och tredje man, även de 

som utgör ett intrång, eftersom de genom att tillhandahålla nätet gör denna överföring 

möjlig. Domstolen kan därför konstatera att internetleverantörer såsom UPC i detta mål, 

som ger sina kunder tillgång till alster som olagligen tillgängliggjorts på nätet, är en 

mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt i 

den mening som avses i art 8.3 i direktivet. Denna slutsats får även stöd från syftet med 

direktivet. Om internetleverantörer skulle uteslutas från tillämpningsområdet av 8.3 

skulle det skydd som direktivet förväntas uppnå inskränkas. Invändningen om att UPC 

och den aktuella webbplatsen inte har någon relation och att UPC är tredje part är alltså 

irrelevant och det påverkas inte heller av det faktum att internetleverantörens kunder 

inte bevisligen tar del av de tillgängliggjorda alstren. Detta då direktivet har till syfte att 

förhindra även kommande intrång, en preventiv verkan som kräver att innehavarna av 

en upphovsrätt ska kunna väcka talan om föreläggande utan att kunna visa att 

mellanhandens kunder faktiskt i nuläget tar del av det som olagligen tillgängliggjorts för 

allmänheten. Detta blir ännu mer självklart då det för att ett tillgängliggörande för 

allmänheten ska föreligga räcker att det finns tillgängligt, inte att någon faktiskt har 

tagit del av det.75  

 

Den första frågan besvaras därför som följer av domstolen; Artikel 8.3 i 

direktiv 2001/29 ska tolkas så, att en person som utan rättsinnehavarens tillåtelse, i den 
                                                
74 Punkt 18-27. 
75 Punkt 29-39. 
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mening som avses i artikel 3.2 i direktivet, gör alster tillgängliga för allmänheten på en 

webbplats ska anses utnyttja de tjänster som tillhandahålls av internetleverantören – 

som ska anses vara en mellanhand i den mening som avses i artikel 8.3 i direktivet – till 

de personer som tar del av dessa alster.76 Det innebär mer konkret att 

internetleverantörer som tredje part i ett rättsligt förhållande kan beläggas med ett 

ansvar genom utdömda förelägganden i enlighet med art 8.3 i Infosoc-direktivet.  

 

Denna slutsats i mål C-314/12 har därmed klargjort en aspekt av rättsläget som tidigare 

inte varit utredd. I propositionen från implementerandet av Infosoc-direktivet i Sverige 

påpekades något som idag har visat sig vara felaktigt med denna dom i beaktande. Där 

fastslås att det för ett medverkansansvar som mellanhand skulle komma att krävas mer 

än endast ett tillhandahållande och bedrivande av leverantörsverksamheten. Det skulle 

istället krävas något som t.ex. att den som begår upphovsrättsintrång har ingått ett avtal 

med mellanhanden och utnyttjar dennes serverutrymme på ett sätt som innebär intrång, 

vilket internetleverantören då lägger märke till. 77 Efter ovanstående redogörelse av 

domar i EU framgår det tydligt att något sådant inte krävs, utan att det räcker att 

internetleverantören tillhandahåller internet i allmänhet. 

 

6.2.1 Belysande aspekter efter den meddelade domen 
Till att börja med ska det poängteras att domstolens slutsats inte på något sätt kom som 

en överraskning eller utformades på ett oväntat sätt. Generaladvokatens argumentering 

som presenterades i november 2013 liknade i mångt och mycket den som senare skrevs 

i domstolen. Ordalydelsen i art 8.3, artikelns sammanhang och syftet med direktivet 

som helhet tyder alla på att det är denna tolkning av artikeln som är korrekt. 

Generaladvokaten styrkte sin tolkning ytterligare genom att hänvisa till art 11 i IPRED-

direktivet vilken uttrycker samma reglering som art 8.3. 

 

Det finns trots den välgrundande tolkningen och argumentationen däromkring en del 

frågor och motargument som är värda att uppmärksamma. Det är visserligen så att 

direktivet medger en tolkning som denna, frågan blir istället om det är den rätta 

tolkningen. Att vända sig till vilken internetleverantör som helst är inte nödvändigtvis 

                                                
76 Punkt 40. 
77 Prop. 2004/05:110, s 340. 



 36 

det bästa sättet att förhindra eller förebygga intrång i upphovsrätten. Givetvis är de 

kapabla att göra skillnad, deras position ger dem den möjligheten, men att belägga 

internetleverantörer som tredje part med förelägganden att vidta åtgärder är mindre 

logiskt när det faktiskt finns en internetleverantör som faktiskt levererar internet till den 

som begår den intrångsgörande handlingen.  Varför vända sig till den internetleverantör 

som endast tillhandahåller internet till användare som utnyttjar den intrångsgörande 

tjänsten? Generaladvokaten påpekade denna aspekt och uttryckte att upphovsmannen i 

första hand måste rikta sitt anspråk mot den som driver den olagliga webbplatsen eller 

dennes internetleverantör.78 Särskilt då denna leverantör också befinner sig i EU (Art 

8.3 innebär endast en skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla förelägganden 

mot intrång i de fall intrången sker på deras territorium). Särskilt viktigt blir detta om 

åtgärderna är betungande, ineffektiva och den illegala webbsidan är operativ inom EU 

men det ännu inte har gjorts något försök att förmå denne att avsluta sina förehavanden. 

Problemet skulle då mötas i källan och endast som sista utväg på användarsidan. Men 

då det givetvis kan vara så att den olagliga webbsidan ständigt byter internetleverantör, 

såsom The Pirate Bay, och administratörerna är svåra att identifiera kan det finnas 

uppenbara fördelar med att ändå adressera problemet med hjälp av den 

internetleverantör som agerar på användarsidan. EU-domstolen nämner inte frågan om 

vilken internetleverantör som är lämpligast att adressera i sin dom, vilket hade kunnat 

vara lämpligt då ingendera part är den uppenbart rätta att vända sitt anspråk mot. 79 

 

Kanske var detta en diskussion som fördes även i domstolen men den framgår inte av 

domen vilket är synd då det hade stärkt domslutet ytterligare och visat på en 

medvetenheten om att vissa internetleverantörer kan vara mer lämpliga än andra att 

rikta ett föreläggande mot. I nuläget framstår det som att alla internetleverantörer på 

marknaden oavsett inblandning kan bli föremål för ett föreläggande i vilket skede som 

helst. Detta intryck förstärks av det faktum att leverantörens användare inte måste ha 

tagit del av illegalt material. Upphovsrättsinnehavarna kan vända sig till den de, efter 

eget skön, anser lämplig.  

 

                                                
78 Punkt 107. 
79 Savola, P. under rubrik D) Criteria for assesing proportionality – V) Subsidiarity 
(sidnumrering saknas). 
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6.3 Synen på förelägganden innan C-314/12 
En annan tidigare obesvarad fråga som väcks vid tillämpandet av art 8.3 i Infosoc-

direktivet är den om utformandet av föreläggandena gentemot internetleverantörerna. 

Denna fråga får mycket uppmärksamhet i C-314/12 där tolkningsfrågan till EU-

domstolen är ställd så att de tar ställning till huruvida ett föreläggande bör utformas 

generellt (öppet för internetleverantören att välja egna åtgärder) eller specifikt (där en 

särskild åtgärd specificeras av domstolen). Det handlar i slutändan om en avvägning 

mellan de grundläggande EU-rättigheterna informationsfrihet, näringsfrihet och 

upphovsrätt. Att det handlar om en sådan rättighetsavvägning är ingen nyhet utan det 

har slagits fast både i Sabam80 och i Scarlet Extended81 vilket har konstaterats i kap. 5. I 

detta kapitel blev slutsatsen att varken Sabam eller Scarlet Extended klargjorde 

rättsläget i större utsträckning än i just de aktuella situationer som berördes. Båda fallen 

avgjordes baserade på utformningen av just de filtreringssystem som diskuterades då 

och de kan knappast sägas ge vägledning för framtida tvister överlag rörande 

avvägningen av rättigheter och valet mellan specifika och generella förelägganden. 

 

En intressant skillnad mot diskussionen om mellanhänder är att generaladvokaten i 

denna del av förslaget till avgörande inte har nått samma slutsats som EU-domstolen, 

hans resonemang ser annorlunda ut. Han anser att den avvägning som sker mellan de 

grundläggande rättigheterna vid utdömandet av ett föreläggande enligt rättspraxis ska 

ske just vid föreläggandets meddelande, vilket det inte gör när domstolen väljer att 

meddela ett generellt föreläggande. Då görs den nödvändiga avvägningen först vid 

internetleverantörens val av handling inom ramen för föreläggandet. Detta ska sedan 

bedömas av den nationella domstolen som proportionerligt eller ej i efterhand. Att göra 

dessa överväganden vid senare tillfällen som i detta fall strider därför mot kravet på 

avvägning mellan parternas rättigheter.82 Dessutom medför ett generellt föreläggande 

att det vite som internetleverantören kan undgå om denna visar att alla rimliga åtgärder 

har vidtagits blir utan verkan för vederbörande. Oavsett vilket kommer 

internetleverantören alltid att hamna i en prekär situation och kan inte uppnå den 

situation där ett undslippande av vitet blir till en ”vinst”, dilemmat kommer oavsett att 

bli valet mellan att hamna i konflikt med kunderna eller att riskera ett vite. Då 

                                                
80 Punkt 39. 
81 Punkt 41. 
82 Punkt 88. 
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internetleverantören endast är tredje part menar generaladvokaten att valet av generella 

förelägganden som genererar denna situation inte ger en korrekt balans mellan de 

inblandade parternas rättigheter.83 Han formulerar sin slutsats i denna del som följer; 

Det är inte förenligt med den avvägning mellan parternas grundläggande rättigheter 

som krävs enligt artikel 8.3 i direktiv 2001/29 (praxis, förf. anm.) att rent generellt och 

utan föreskrivande av konkreta åtgärder förbjuda en internetleverantör att ge sina 

kunder tillgång till en viss webbplats som medför ett intrång i upphovsrätten. Detta 

gäller även om leverantören kan undgå vite för överträdelse av detta förbud genom att 

visa att den har vidtagit alla rimliga åtgärder för att uppfylla förbudet.84 

 

Generaladvokaten förespråkar därmed de specifika föreläggandena, konkreta 

blockeringsåtgärder, och besvarar ytterligare en tolkningsfråga från den hänskjutande 

domstolen vilket EU-domstolen inte gör i sin dom. Inledningsvis konstateras att 

blockeringsåtgärder över lag visserligen kan kringgås utan större svårigheter samtidigt 

som den ansvarige för en intrångsgörande webbplats enkelt kan flytta denna till annan 

plats under ett annat domännamn. Trots detta ska inte blockeringsåtgärder anses 

olämpliga. Att kringgåenden kan ske innebär inte att det nödvändigtvis kommer ske och 

samtidigt kan blockeringsåtgärder fungera som ett avskräckande varningstecken för 

många användare.85 

 

För att utdöma en specifik blockeringsåtgärd i ett föreläggande måste denna vara 

nödvändig och inte gå utöver vad som krävs för att uppnå det eftersträvade målet. 

Denna bedömning ankommer på den nationella domstolen. Den fjärde tolkningsfrågan 

ska därför enligt generaladvokaten besvaras så att en konkret blockeringsåtgärd som en 

internetleverantör åläggs enligt artikel 8.3 i Infosoc-direktivet beträffande en viss 

webbplats inte kan anses oproportionerlig enbart av den anledningen att den medför 

betydande kostnader och lätt kan kringgås utan några särskilda tekniska kunskaper. Det 

ankommer på de nationella domstolarna att med beaktande av samtliga relevanta 

omständigheter i det konkreta fallet företa en avvägning mellan parternas 

grundläggande rättigheter och på detta sätt säkerställa en lämplig balans mellan dessa 

grundläggande rättigheter. Till skillnad mot generella förelägganden sker alltså 
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proportionalitetsbedömningen och avvägningen mellan de grundläggande rättigheterna 

med specifika förelägganden (blockeringsåtgärder) redan i den nationella domstolen vid 

föreläggandets utdömande. Generaladvokaten föredrar med denna motivering specifika 

blockeringsåtgärder vid föreläggandet.  

 

6.4 Domstolens avgörande om utformandet av förelägganden i 
C-314/12 
Domstolen är alltså av en annan åsikt och generaladvokatens åsikter är därför inte av 

betydelse för rättsläget i EU (även om de är intressanta och värda att diskutera vidare). 

När domstolen ska ta ställning till huruvida generella förelägganden är förenliga med de 

grundläggande rättigheterna börjar de med att påpeka hur den numera nödvändiga 

avvägningen mellan dessa ska ske i nationell domstol. Frågor om förelägganden ska 

regleras i nationell domstol vilka i sin tur måste resonera i enlighet med Infosoc-

direktivet samt de övriga rättskällor denna hänvisar till. En sådan är EU-stadgan. 

Domstolens tidigare rättspraxis säger att medlemsstaterna ska utgå från en tolkning som 

gör en rimlig avvägning mellan de grundläggande rättigheter som motsäger varandra 

och vid införlivandet av nya direktiv ligger det på nationella domstolar och myndigheter 

att se till att deras tolkning inte står i strid med grundläggande rättigheter.86 

 

I det aktuella fallet berörs framförallt tre rättigheter: upphovsrätten, näringsfriheten och 

informationsfriheten. Domstolen konstaterar att näringsfriheten skulle begränsas genom 

ett generellt, ickepreciserat, föreläggande såsom diskuteras här. Ett föreläggande som 

detta begränsar den fria resursanvändningen då det kan medföra betydande kostnader 

eller ha inverkan på företagets organisation. Själva kärnan av näringsfriheten för en 

internetleverantör påverkas dock inte, vilket är en avgörande faktor. Mottagaren av 

föreläggandet lämnas nämligen möjligheten att välja vilka åtgärder som är bäst för just 

detta företags resurser. Samtidigt är det möjligt att undgå vite om det kan visas att alla 

rimliga åtgärder har vidtagits, vilket tyder på att företaget inte är skyldigt att göra 

orimliga uppoffringar (vilket är kan anses riktigt då internetleverantören inte är den som 

har begått det faktiska intrånget i upphovsrätten).87 

 

                                                
86 Punkt 43-45. 
87 Punkt 48-53. 
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Domstolen påpekar att de valfria åtgärder som internetleverantören vidtar måste vara 

välriktade, ämnade att hindra tredje parts intrång i upphovsrätten, samtidigt som de 

undviker att påverka internetanvändarnas informationsfrihet. Minskad 

informationsfrihet är inte motiverat för att nå målet med föreläggandet.88  

 

När det gäller upphovsrättigheten är det inte säkert att ett korrekt efterföljt föreläggande 

förhindrar alla intrång i rätten. Med hänsyn till valfriheten kan det finnas vissa åtgärder 

som visserligen är genomförbara men som trots det inte anses rimliga. Samtidigt kan det 

finnas teknik på användarsidan som gör det omöjligt att helt hindra intrången och vissa 

vidtagna åtgärder skulle alltid kunna kringgås. Men även om åtgärderna inte är ägnade 

att leda till ett totalt upphörande kan de vara förenliga med kravet på en rättvis 

avvägning mellan stadgans rättigheter, upphovsrätten och näringsfriheten så länge 

åtgärderna inte fråntar användarna deras informationsfrihet och gör det svårt att få 

otillåten tillgång till alster. Här väljer domstolen att samtidigt att påpeka att art 17 i 

stadgan inte ger rätten till immateriell egendom ett skydd utan undantag.89  

 

Tredje frågan besvarades därför som följer: De grundläggande rättigheterna i 

unionsrätten ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en domstol att, genom ett 

föreläggande, förbjuda en internetleverantör att ge kunderna tillgång till en webbplats 

som gör alster tillgängliga online utan rättsinnehavarnas tillåtelse, när det i 

föreläggandet inte preciseras vilka åtgärder internetleverantören ska vidta och 

internetleverantören kan undgå vite för överträdelse av förbudet genom att visa att 

vederbörande har vidtagit alla rimliga åtgärder. Detta under förutsättning att 

internetanvändarna inte i onödan fråntas sin informationsfrihet och att åtgärderna 

åtminstone gör det svårt att få otillåten tillgång till alster vilka har gjorts tillgängliga i 

strid med den ekonomiska rättigheten inom upphovsrätten. 

 

Därmed är domstolen färdig med besvarandet av tolkningsfrågor och de berör inte 

frågan om specifika förelägganden. 

 
Till skillnad från besvarandet av frågan om mellanhänder hade denna fråga inget svar 

som var uppenbart väntat, det finns inga formuleringar i Infosoc-direktivet som lika 
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klart tyder på att det är just generella förelägganden som är att föredra. Faktum är 

dessutom att domstolen genom denna dom inte har uttalat att specifika förelägganden 

skulle vara felaktiga, de har endast konstaterat att de grundläggande friheterna inte är 

hinder för generella förelägganden. Krav på konkreta blockeringsåtgärder kan alltså 

fortfarande vara lika aktuella i de nationella domstolarna som tidigare, och domen kan 

inte påstås ha utrett rättsläget i den mån att frågor inte längre kan uppkomma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

7. Diskussion av uppsatsens huvudfrågor 
 
Något som tydligt har framkommit i uppsatsen vid upprepade tillfällen är de många 

möjligheter det finns att diskutera huvudfrågorna; internetleverantör som mellanhand 

och valet av generella förelägganden. Domstolens slutliga dom i C-314/12 var inte 

given och det finns flera punkter som kan kommenteras och ifrågasättas, vilket till viss 

del redan har skett löpande i texten. Detta kapitel sammanfattar de tidigare presenterade 

diskussionerna samt ämnar med ett djupare resonemang att nå ett svar på de inledande 

frågorna i uppsatsens början.   

 

7.1 Internetleverantören som 3:e part 
Innan lämpligheten att rikta förelägganden gentemot internetleverantörer som tredje 

part över huvud taget diskuteras kan det konstateras att det bör krävas av 

upphovsrättsinnehavaren att denne vänder sig till de direkt inblandade parterna i första 

hand. Till dessa räknas då parten som begår själva upphovsrättsintrånget samt den 

internetleverantör som levererar internet till den förstnämnde. Därefter kan 

upphovsrättsinnehavaren möjligen kräva hjälp från en annan internetleverantör, särskilt 

i de fall där intrångsgöraren är svår att identifiera eller där internetleverantören som 

faktiskt tillhandahåller internet är belägen utanför Europa. Domstolen i mål C-314/12 

nämner inte denna ordning och direktiven är lika oklara, vilket antagligen innebär att 

någon sådan fastställd ordning inte tillämpas. Det icke logiska med den situationen, att 

vilken internetleverantör som helst i Europa redan som första val kan bli föremål för ett 

föreläggande kan exemplifieras på följande sätt: Alla medborgare i Europa kan när som 

helst utan förvarning få ett brev med konstaterandet att vi riskerar vite om vi inte vidtar 

åtgärder mot ett bråk i vår närhet. De som bråkar har vi ingen personlig kontakt med, 

men vi har vänner som kan komma att delta i bråket. Exemplet må vara långsökt men 

det ger en förståelse för hur internetleverantörer som tredje part interagerar med de 

andra parterna. De har ingen direkt anknytning.  

 

Å andra sidan är det alltid lätt som utomstående att påpeka hur någonting inte fungerar, 

men det är inte lika enkelt att komma med förslag på hur situationen kan lösas på annat 

sätt. För faktum kvarstår att intrången i upphovsrätten är omfattande, det visar flertalet 

undersökningar presenterade i kapitel 6, vilket i sin tur innebär att grundläggande 
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rättigheter kränks. När Infosoc-direktivet likställer upphovsrätten med andra 

immateriella rättigheter (som har erhållits efter långa ansökningsprocesser) höjs kravet 

ytterligare, problemet kan inte bero. Om EU inte tillåter intrång i ett patent kan EU inte 

heller oberörd tillåta intrång i upphovsrätten, även om internet och delning av musik 

och film gör det så oändligt mycket mer komplicerat. 

 

Tyvärr har nedladdning och streaming kommit att betraktas som ett vardagligt brott, lite 

likt fortkörning vilket jag har nämnt tidigare. Det är socialt accepterat och ingenting 

som ses på med förakt. Upphovsrättsinnehavarna har givetvis försökt att ändra denna 

syn på fenomenet, ett bra exempel är den korta film som sedan flera år visas innan 

spelfilmer på en DVD. You wouldn’t steal a car, you wouldn't steal a handbag, you 

wouldn’t steal a television, you wouldn’t steal a movie - Downloading pirated films is 

stealing, stealing is against the law. Piracy. It's a crime. Enligt undersökningarna från 

SCB, Europeiska kommissionen och ICC har det uppenbarligen inte gett resultat. Hur 

gör man då? Upphovsrätten måste ju värnas om. I det fall där intrångsgöraren inte kan 

identifieras och internetleverantören befinner sig utanför EU kanske situationen är 

sådan att upphovsrättsinnehavaren måste få vända sig till tredje part, en 

internetleverantör, och begära hjälp. Kanske måste situationen där en internetleverantör 

när som helst kan bli föremål för ett föreläggande ses som en naturlig del av branschen 

och istället betraktas som något av en vardaglig företeelse. Risken är i annat fall att 

innovationen minskar i det långa loppet. Det är givet att investerare inte kommer vara 

villiga att bidra med miljonbelopp för storfilmernas skapande om de inte med säkerhet 

tror sig veta att de kommer att få tillbaka sina pengar och dessutom göra en vinst. 

Individer som påstår att artister och produktionsbolag inte lider av problemet då de 

tjänar stora summor även med dessa förluster inräknade har antagligen inte så bra grepp 

om vad stöld innebär och hur näringslivet fungerar.  

 

Att betrakta tredjepartsleverantörer som mellanhänder är en tolkning av Infosoc-

direktivet som stämmer väl överrens med direktivets syfte, artikelns ordalydelse (art 

8.3) och artikelns sammanhang. Tolkningen är korrekt. Den stämmer även väl överrens 

med kravet på att en hög skyddsnivå ska uppnås för upphovsrätten i skäl 10, IPRED-

direktivet. När upphovsrätten likställs med andra immateriella rättigheter blir EU-

domstolens försök att skärpa kampen mot intrången genom C-314/12 logiska. En digital 

fil har inte en fysisk form likt vissa andra skyddade produkter (t.ex. patentskyddade) 



 44 

men om man inte tillåter att 24 % av den vuxna befolkningen i Sverige (i enlighet med 

siffrorna från SCB:s undersökning) införskaffar piratkopierade Iphones från en 

gatuförsäljare bör det inte heller tillåtas att de laddar ner olagligt publicerade verk på 

internet, logiskt sett. För att förhindra detta bedömde EU-domstolen det som nödvändigt 

att även tredje part blandas in, detta helt i enlighet med ordalydelsen i direktivet. 

 

Trots alla dessa tecken och liknelser som tyder på att tredje parts leverantörer måste 

finna sig i att fortsättningsvis bli föremål för upphovsrättsinnehavarnas förelägganden, 

går det inte att undgå känslan av att det är orättvist. Det är moraliskt fel att någon 

straffas, i ordets mildaste form, för någonting de inte kan påverka eller är en del av. Hur 

mycket intrång i näringsfriheten, den aktuella rättigheten i det här fallet, får ske innan 

vågskålen kan anses tippa till internetleverantörens fördel och de inte längre kan bli 

föremål för förelägganden? Domstolen anser som beskrivits tidigare att gränsen går vid 

verksamhetens kärna. Så länge inte föreläggandet påverkar kärnverksamheten kan inte 

näringsfriheten anses vara kränkt i tillräckligt hög grad för att överväga intrång, 

kränkningar, i upphovsrätten. Och mycket riktigt påverkas inte sättet 

internetleverantören driver sin verksamhet så länge inte kostnaderna för föreläggandet 

blir så höga att den övriga verksamheten måste förändras. Kränkningen av 

upphovsrätten, intrång i upphovsrättsinnehavarens ekonomiska rättighet, kan då anses 

som mer allvarlig och grundläggande.  

 

Något positivt i hela situationen som faktiskt blir en fördel för internetleverantörer som 

tredje part är art 3 i IPRED-direktivet. Orden ”rättvisa och skäliga men inte onödigt 

komplicerade eller kostsamma” samt ”effektiva, proportionella och avskräckande” 

fungerar som ett skyddsnät och som en lägsta gräns mot graden av intrång som 

föreläggandet kan komma att innebära för internetleverantörens näringsfrihet 

(”proportionellt” gentemot upphovsrätten och i förlängningen även 

informationsfriheten). ”Komplicerade” och ”kostsamma” innebär att internet-

leverantören inte kan förväntas vidta åtgärder som tar alltför många arbetstimmar i 

anspråk eller kostar mer än vad man kan förvänta sig av ett företag som agerar i rollen 

som tredje part. Dessutom innebär värnandet om informationsfriheten till förmån för 

internetanvändarna en indirekt fördel även för internetleverantören då de inte kan 

förväntas vidta särskilt omfattande eller begränsande åtgärder.  
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För egen del har slutsatserna i detta diskussionskapitel producerats som ett resultat av 

en mängd läsning och ökad förståelse för situationen i EU. Inledningsvis var min 

instinktiva åsikt att domstolens dom i mål C-314/12 var inkorrekt och att det under inga 

omständigheter kunde vara acceptabelt att belägga en tredje part med skyldigheter. Min 

uppfattning är alltså inte densamma idag och jag kan endast med svårighet argumentera 

för tredje part leverantörernas icke-inblandning då det enda riktiga argumentet till deras 

fördel är det faktum att det är orättvist. Vilket det är. Men ett sådant argument räcker 

inte långt, särskilt inte när även upphovsrättsinnehavarna känner sig orättvist 

behandlade i ett samhälle som inte klarar av att värna om deras rättigheter på samma 

sätt som de värnar om övriga rättigheter.  

 

Det har efter dessa konstateranden och avvägningar blivit möjligt att besvara den första 

av de inledande frågorna: Är internetleverantörer en lämplig part att ställa krav på med 

syfte att minska intrång i upphovsrätten? Är detta ansvar rimligt med tanke på deras 

roll som tredje part? Det enkla svaret efter denna genomgång är ”Ja”, på båda frågorna. 

Internetleverantörer över lag är den part som har möjlighet att belägga webbsidor med 

blockeringar och de är därför en lämplig part att ställa krav på. Givetvis är den 

leverantör som tillhandahåller internet till intrångsgöraren lämpligast legalt sett då det 

finns ett kontraktuellt förhållande parterna emellan, men även andra internetleverantörer 

har precis samma möjligheter att blockera tillträde för sina användare. Om ansvaret är 

rimligt med tanke på internetleverantörens roll som tredje part är naturligtvis svårare att 

besvara, men efter nyss genomförda avvägningar kan det konstateras att så är fallet. 

Upphovsrättsinnehavarnas hopplösa situation är den främsta anledningen till detta. Att 

det är orättvist är inget juridiskt hållbart argument och det går inte heller att påstå att en 

tredje part normalt sett inte ska kunna utsättas för detta, då det inte finns lagstiftning 

som förhindrar ett sådant förfarande i dessa fall.  

 

7.2 Generella förelägganden eller specifika blockeringsåtgärder  
I mål C-314/12 meddelar domstolen visserligen någonting nytt, att generella 

förelägganden är ett godkänt förfarande i enlighet med Infosoc-direktivet, men där tar 

ställningstagandena slut. Detta har nämnts tidigare i uppsatsen. Det faktum att ett 

föreläggande möjligen inte leder till att intrången i upphovsrätten upphör eller ens 
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minskar är inte tillräckligt för att underkänna generella förelägganden.90 Kraven på en 

godkänd avvägning mellan de grundläggande rättigheterna – näringsfriheten och 

upphovsrätten (så länge informationsfriheten inte kommer i kläm i ett senare skede) är 

uppfyllda. Även fortsättningsvis kan nationella domstolar därför komma att fundera 

kring vilka typer av förelägganden som faktiskt får utdömas, specifika förelägganden 

med konkreta blockeringsåtgärder diskuterades aldrig av domstolen. Där kan endast 

tidigare rättsfall såsom Sabam (C-360/10) och Scarlet Extended (C-70/10) användas 

som utgångspunkt. Då dessa var väldigt specifika ger de inte mycket vägledning vilket 

innebär att de nationella domstolarna fortsättningsvis ska göra en utförlig avvägning 

mellan alla berörda grundläggande friheter innan de utdömer ett föreläggande av något 

slag.  

 

När situationen ser ut på detta sätt innebär generella förlägganden en lättnad för 

domstolen som då ”slipper” ta ställning och göra en avancerad avvägning i det första 

skedet, något de kanske föredrar. I stället beläggs internetleverantören med denna 

svårighet, resultatet av dennes bedömning blir sedan i efterhand en fråga för domstolen 

att godkänna som tillräcklig för att undanslippa vite eller ej. Den vidtagna åtgärden 

utsätts i efterhand för rättighetsavvägningen, något som generaladvokaten i C-314/12 

ansåg som felaktigt. Objektivt sett har hans argument en poäng på fler än ett sätt. 

Utöver vad praxis säger kan det ifrågasättas om ett sådant viktigt beslut som 

värderingen av de grundläggande rättigheterna faktiskt ska tillåtas ske inom ett 

vinstdrivande företag för att sedan godkännas av en domstol i efterhand. Dessutom kan 

det argumenteras för att tredjepartsleverantörer i enlighet med art 3 i IPRED-direktivet 

ska undslippa komplicerade åtgärder, vilket en åtgärd innehållande en 

rättighetsavvägning kan komma att bli. Avvägningen (i detta fall handlar det om att 

internetleverantören ska finna ett tillvägagångssätt som är så gynnsamt som möjligt för 

dem samtidigt som det värnar om upphovsrätten, detta utan att inkräkta på 

informationsfriheten) har stor betydelse för internetleverantörens möjlighet att 

undslippa vite och kan därför tänkas uppta en hel del tid i leverantörens arbete i 

utarbetandet av blockeringsåtgärden. Även om internetleverantörer som tredje part bör 
                                                
90 Vilket kan anses vara rimligt. Ännu ett exempel är på sin plats: En läkare skulle inte 
låta bli att behandla en sjuk person endast pga att behandlingen möjligen inte ger den 
önskade effekten. Denne skulle antagligen behandla och hoppas på önskat resultat. I 
värsta fall skulle det kunna vidtas ytterligare åtgärder i ett senare skede. 
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värnas om särskilt, gäller art 3 i IPRED-direktivet även den internetleverantör som 

tillhandahåller internet till intrångsgöraren och rättighetsavvägningen kan betraktas som 

alltför komplicerad även i förhållande till denna part.  

 

Ett möjligt argument för specifika förelägganden är att dessa underlättar för 

internetleverantören, särskilt med tanke på den tidigare nämnda prekära situation som 

leverantören hamnar i när denna ska väga ett vite mot arga kunder. Kanske uppskattar 

internetleverantören på flera sätt att istället få åtgärden fastslagen i samband med 

föreläggandet. Den inledande tiden och kostnaderna för att utreda vilken åtgärd som är 

mest lämplig faller då bort för dennes del och domstolen beläggs istället med ansvaret 

att göra en korrekt bedömning av vilken åtgärd som är tillräcklig för att undkomma vite 

utan att vara för komplicerad eller kostsam. Problemet med dessa situationer, som alltid 

kommer att uppkomma vid utdelandet av specifika förelägganden, är avsaknaden av 

kunniga domare på området. En ordinarie domare kan inte förväntas följa den snabba 

digitala utvecklingen och det blir därför svårt för en nationell domstol att bedöma vilka 

typer av åtgärder som är möjliga att genomföra, vilka effekter dessa skulle få samt vad 

det skulle kosta.  Dessa frågor kan internetleverantören besvara själv, och deras val 

skulle antagligen bli det mest gynnsamma för dem (vilket inte domstolen bör ha 

någonting emot så länge åtgärden betraktas som tillräcklig för att minska intrången i 

upphovsrätten).  

 

En idé är ett föreläggande som blandar det generella och det specifika, där domstolen 

utfärdar generella förelägganden med ett antal förutbestämda alternativ/förslag på 

blockeringsåtgärder som alla vid ett korrekt utförande kommer att vara tillräckliga för 

att undkomma vite. Dessa kan utarbetas i samarbete med specialister och uppdateras på 

regelbunden basis. Dessa skulle leverantören ha rätt att helt bortse ifrån, men med egna 

utformade åtgärder finns givetvis risken att de inte bedöms som tillräckliga.  

 

Men vad är en tillräcklig åtgärd? Detta är till stor del beroende av vad som är det 

övergripande målet med förelägganden, vad ska de uppnå för att bedömas som 

legitima? Detta är givetvis ytterst aktuellt då vi befinner oss på ett område, internet, där 

blockeringsåtgärderna kanske inte ger någon mätbar effekt över huvud taget. Objektivt 

sätt kan alla blockeringsåtgärder motiveras med att de skyddar upphovsrätten och andra 

immateriella rättigheter, vilket i sig kan vara legitimt. Vid en närmare titt uppstår dock 
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vissa tveksamheter. Det generella syftet med förelägganden, och blockeringar, är att 

skapa ett skydd för upphovsrättsinnehavarnas privata intressen. Det politiska syftet är 

samtidigt att framstå som den som värnar om dessa rättigheter och klargör att ”piracy” 

inte kan tolereras. Men det mest konkreta syftet måste vara att minska antalet intrång i 

så stor omfattning som möjligt för att ta igen en del av upphovsrättsinnehavarnas 

kapitalförluster. Det kan därför konstateras att det finns en hel del bakomliggande 

syften, skyddet av upphovsrätten kan inte påstås vara den enda drivkraften. 

 

Den viktiga frågan är huruvida dessa underliggande motiv bakom ett föreläggande kan 

betraktas som legitima. Mer specifikt, är förelägganden på internetleverantörernas 

bekostnad endast legitima när de kan mätas i ekonomiska resultat? Eller är 

förelägganden även legitima om de sker för utbildande, symboliska eller politiska 

syften? Antagligen finns det inget rätt svar på denna fråga, eftersom symboliska syften 

också kan gynna det allmänna intresset över lag. Hur som helst bör förelägganden som 

sker för att stärka sin egen politiska agenda inte anses vara legitima.91  

 

Vad som kan anses vara ett legitimt mål med blockeringsåtgärderna är alltså av 

betydelse vid bedömningen av huruvida den åtgärd som internetleverantören har 

vidtagit är tillräcklig för att denna ska undgå vite. Vid generella förelägganden, där 

bedömningen sker i efterhand ställs det hela på sin spets. Om symboliska, utbildande 

och politiska syften accepteras, som inte nödvändigtvis uppnår något konkret resultat, 

skulle även ineffektiva åtgärder (i den meningen att de endast har minimal inverkan på 

den webbsida som tillhandahåller skyddade verk och dess användare) kunna anses 

tillräckliga. Om målet med förelägganden istället är att göra en signifikant inverkan på 

nedladdningen och att minska kapitalförlusten för upphovsrättsinnehavarna så kommer 

mycket högre krav att ställas på de åtgärder som internetleverantörerna vidtar. Kravet på 

resultat bör också vara högre om den negativa effekten på andra rättigheter ökar.92  

 

Den inledande frågan i uppsatsen rörande förelägganden lyder: Att förelägganden kan 

utdömas gentemot internetleverantörerna är ett faktum, men bör dessa utformas 

                                                
91 Savola, P. Under rubrik E) Proportionality evaluation – III) Necessity – what is the 
least restrictive means? (sidnumrering saknas). 
92 Savola, P. Under rubrik E) Proportionality evaluation – III) Necessity – what is the 
least restrictive means? (sidnumrering saknas). 
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generellt eller bör det krävas specifika åtgärder? Vad är minst ingripande i EU:s 

grundläggande rättigheter? Dessa frågor är svårare att besvara än de rörande 

mellanhänder och internetleverantörens roll som tredje part. Med hänsyn till oklarheten 

om vilka bakomliggande syften som ska accepteras och vad som faktiskt krävs för att 

anse föreläggandet vara uppfyllt så att vite undviks, är generella förelägganden möjligen 

inte de mest lämpliga. Ska en åtgärd som har fått mycket uppmärksamhet i media och 

på så sätt ökat medvetenheten om kampen mot upphovsrättsintrång hos allmänheten, 

men inte gett några mätbara resultat i antalet användare som besöker sidan ses som en 

lyckad åtgärd? Utöver detta tillkommer det faktum att domstolen genomför den 

nödvändiga rättighetsavvägningen i efterhand och att internetleverantören beläggs med 

ett stort ansvar för avvägningen mellan rättigheterna, åtminstone fram till dess att 

vitesbedömningen sker. Så även om generella förelägganden mycket riktigt, som 

domstolen konstaterar i mål C-314/12, är lagliga kan ett angivande av konkreta 

blockeringsåtgärder (specifika förelägganden) vara att föredra. Detta passar in även på 

den andra frågan; risken för onödiga ingripanden i de grundläggande rättigheterna, 

framförallt i användarnas informationsfrihet som annars blir helt beroende av 

internetleverantörens skön, blir mindre när en domstol genomför en grundlig, juridiskt 

korrekt bedömning och väger rättigheterna efter bästa möjliga förmåga och därefter 

utdömer ett på förhand specificerat föreläggande.  

 

En idé som uppkommer för ytterligare minska bördan för de internetleverantörer som 

agerar i rollen som tredje part är en eventuell möjlighet att dela kostnaden för införandet 

av blockeringsåtgärden mellan upphovsrättsinnehavaren, som har begärt föreläggandet, 

och internetleverantören. Domstolen kan genomföra en bedömning av hur kostnaderna 

ska fördelas, baserat på de två parternas ekonomiska möjligheter samt 

upphovsrättinnehavarens möjligheter att vända sig mot en annan part med anspråk av 

olika slag (parter som inte agerar som tredje part). Där det tidigare kunde påstås att 

orättvisan gentemot internetleverantören inte var ett giltigt argument, då även 

upphovsrättsinnehavaren upplevde en orättvisa, är situationen nu det motsatta. Att 

upphovsrättsinnehavaren ska behöva betala för att få sin rättighet skyddad kan tyckas 

orättvist och felaktigt men med det faktum att internetleverantören egentligen inte har 

någon anknytning till situationen innebär att de befinner sig i en minst lika orättvis 

situation. Moraliskt sätt är de jämställda och det kan därför tyckas att utgifterna för 

blockeringsåtgärden ska delas på. 
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8. Slutsats 
 
Slutligen kan det konstateras att internetleverantörer inte är en helt olämplig part att 

göra föremål för förelägganden. Inte heller de som agerar i tredjepartsrollen behöver 

nödvändigtvis uteslutas utan kan anses nödvändiga i kampen mot intrång i 

upphovsrätten även om det är en invecklad fråga som inte kan besvaras utan 

avvägningar och diskussioner. Det kan argumenteras både för och emot deras 

inblandande men något som bör krävas är dock att upphovsrättsinnehavaren vänder sitt 

föreläggande gentemot rätt parter i första hand. Överlag kan det emellertid inte påstås 

att domstolen i mål C-314/12 agerade felaktigt när de slog fast att 

tredjepartsleverantörer får betraktas som mellanhänder i enlighet med Infosoc-

direktivet. 

 

Utformandet av föreläggandet är inte heller det en fråga med ett enkelt svar. I enlighet 

med ovan förda diskussion bör specifika blockeringsförelägganden dock vara att 

föredra. Dessa förelägganden är inte någonting som EU-domstolen motsätter sig men de 

har inte heller tagit möjligheten att vid utredandet av frågan inkludera en mer ingående 

jämförelse mellan de två varianterna. Vilka typer av frågor som kommer att uppstå 

fortsättningsvis i de nationella domstolarna kan endast tiden utvisa men det finns 

anledning att med intresse följa utvecklingen av föreläggandenas utformande. 

Möjligheter att kombinera de två typerna, generella och specifika förelägganden, bör 

inte heller uteslutas i det fortsatta arbetet mot upphovsrättsintrång. 
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