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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Internets teknikutveckling har de senaste 20 åren saknat motstycke. Få uppfinningar har 

kommit att påverka människans vanor och mediekonsumtion på ett så grundläggande 

sätt som internet. 1  Tack vare dess globala räckvidd, åtkomlighet, hastighet och 

anonymitet har internet blivit det hjälpmedel som förverkligar den enskilda människans 

yttrande- och informationsfrihet.2 Internets teknikutveckling har i sin tur fört med sig en 

helt ny dimension av juridiska problem. Avigsidan av internet och dess många 

möjligheter är att det lätt kan missbrukas. Upphovsrättsintrång genom fildelning är ett 

exempel. Kombinationen av en upphovsrättslig tillväxt och en snabb teknisk utveckling 

av internet har bidragit till en större efterfrågan och ett större krav på att fritt kunna dela 

information på internet för att tillfredsställa människors yttrande- och 

informationsfrihet.3 Det kan nämnas att mellan åren 2010 och 2012 fördubblades antalet 

anmälda brott mot upphovsrätten i Sverige.4  

 

Det immaterialrättsliga systemet har som syfte att ge upphovsmannen ensamrätt till sitt 

verk vilket skapar en uppenbar konflikt mellan upphovsrätten och yttrande- och 

informationsfriheten, då ensamrätten påverkar enskildas möjlighet att ta del av det 

upphovsrättsligt skyddade verket.5 Teknikutvecklingen och fildelningsproblematiken 

har på senare tid gjort konflikten mer påtaglig och central i debatten. I ett försök att 

komma till rätta med den olovliga fildelningen har EU vidtagit en rad åtgärder i syfte att 

stärka det upphovsrättsliga skyddet. Bland annat har EU tilldelat internetleverantören, i 

dess roll som mellanhand, ett betydande ansvar genom att ålägga dessa att blockera 

webbsidor som tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material via Infosoc-direktivet. 

Att blockera information, lagligt som olagligt, är dock problematiskt ur ett yttrande- och 

informationsfrihetsperspektiv.  

 

                                                
1 Förslag till avgörande av GA Cruz Villalón, p 21. 
2 CM(2005)56 final. 
3 Wennersten, s 91. 
4 SOU 2014:13, s. 107.  
5 Wennersten, s 91. 
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Våren 2014 kom en dom från EU-domstolen, Mål C-314/12 UPC Telekabel Wien 

GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH och Wega Filmproducktionsgesellschaft 

mbH. Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 27 mars 2014 (UPC Telekabel), som 

illustrerar denna problematik samt konflikten mellan yttrande- och informationsfriheten 

och upphovsrätten. EU-domstolen fastslog att det är förenligt med de grundläggande 

rättigheterna att tvinga en internetleverantör att blockera en webbsida som olovligen 

tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material. Domen i UPC Telekabel har väckt stor 

uppmärksamhet och frågan är om en sådan blockeringsåtgärd borde vara tillåten eller 

om det inskränker yttrande- och informationsfrihet på ett otillåtet sätt.  

 

Konflikten mynnar även ut i frågan om upphovsrättens legitimitet på internet. För att 

full legitimitet ska råda i det immaterialrättsliga systemet måste det finnas en väl avvägd 

balans. En väl avvägd balans i det immateriella systemet kan sägas bygga på en 

avvägning mellan flera olika intressen. Dels upphovsmannens intressen som bland annat 

består av incitament till nya innovationer, dels stävan efter att finna en tillfredställande 

och effektiv konkurrens. Dessa intressen måste slutligen vägas mot de grundläggande 

rättigheterna, den enskildes yttrande- och informationsfrihet, integritet samt andra 

samhällsintressen.6 Denna avvägning mellan olika intressen och stävan efter balans 

resulterar i att den immaterialrättsliga lagstiftningen inte kan ändras eller formas endast 

utefter dess egna skyddsbehov. Hela tiden måste hänsyn tas till de övriga intressena och 

inte minst de grundläggande rättigheterna, den yttersta normativa grunden i ett 

demokratiskt samhälle.7  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 

Mot bakgrund av den samhällsutveckling som har skett till följd av internets 

teknikutveckling, samt rättsutvecklingen i praxis har jag för avsikt att rättspolitiskt 

analysera och problematisera konflikten som uppstår mellan upphovsrätten och 

yttrande- och informationsfriheten vid en blockeringsåtgärd på internet. Uppsatsen 

kommer att baseras på EU-domstolens dom i målet UPC Telekabel och utifrån domen 

analyseras rättighetskonflikten och det rättighetsskydd som idag finns för upphovsrätten 

och yttrande- och informationsfriheten inom EU-rätten. Syftet med uppsatsen är att visa 

                                                
6 Wennersten, s 34 f. 
7 Wennersten, s 63.  
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på den rättsliga problematik som följer av teknikutvecklingen samt EU:s försök att finna 

ett effektivt upphovsrättsligt skydd i den digitala miljön via bland annat 

mellanhandsansvaret i artikel 8.3 Infosoc-direktivet. Detta ska särskilt göras med 

beaktande av den avvägning mellan rättigheterna som krävs enligt EU-rätten. Det 

övergripande syftet mynnar ut i frågan om EU-domstolens dom i UPC Telekabel är 

förenlig med yttrande- och informationsfriheten samt vilka problem som kan tänkas 

följa av en blockeringsåtgärd och hur de kan lösas. Dessa frågor resulterar i följdfrågan 

om EU tillsammans med EU-domstolen har skapa ett så starkt immaterialrättsligt skydd 

inom unionsrätten att en obalans har uppstått mellan rättigheterna. Denna frågeställning 

öppnar slutligen upp för en diskussion om upphovsrättens legitimitet i den digitala 

miljön och frågan om det är rimligt att ha kvar det immaterialrättsliga systemet i dess 

nuvarande utformning.  

 

 

1.3 Metod 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte har jag valt att använda mig av den vedertagna och 

traditionella rättsdogmatiska metoden i de delar som söker fastställa gällande rätt. 

Någon generell och allmän definition på vad den rättsdogmatiska metoden innebär 

verkar inte finnas. Vad som dock anses vara utmärkande för metoden är att framförallt 

förarbeten, lagtext, praxis och doktrin studeras. Därutöver kommer EU-rättslig metod 

att användas i stor utsträckning då diskussionen i uppsatsen utgår från vad EU-rätten 

innebär och på vilket sätt den kan medföra problem vid rättstillämpning. Den EU-

rättsliga metoden innebär att EU-rätten tolkas i enlighet med EU-domstolens praxis och 

överväganden samt EU-rättsliga principer, som exempelvis proportionalitetsprincipen.8  

 

Med tanke på att uppsatsens koppling till den digitala miljön och den tekniska 

utvecklingen blir tillämpningen av de traditionella rättskällorna något begränsad i vissa 

delar. I dessa delar kommer jag att använda mig av annat material så som 

rekommendationer från EU-rättsliga institutioner, undersökningar, rapporter och 

artiklar. Jag kommer att rättspolitiskt analysera gällande rätt utifrån egna värderingar 

och utifrån det framföra kritik och eventuella förslag på reformer. 

                                                
8 Eriksson och Hettne, s 34 f. 
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1.4 Centrala begrepp 
 

1.4.1 Yttrande- och informationsfrihet som samlat begrepp 

 

Både i artikel 11 Stadgan och i artikel 10 EKMR föreskrivs yttrande- och 

informationsfriheten som en rätt att yttra sig och sprida information. Yttrande- och 

informationsfriheten kan med andra ord beskrivas som två sidor av samma mynt.9 Det 

ska förtydligas att detta är en något förenklad syn, men mot bakgrund av syftet med 

denna uppsats finner jag ingen anledning att skilja på dessa rättigheter. Yttrande- och 

informationsfriheten behandlas därför genomgående som en gemensam rättighet. 

 

 

1.4.2 Blockeringsåtgärder 

 

Med blockering menas i allmänhet olika tekniker för att begränsa alternativt kontrollera 

tillgången till information på internet.10 Blockeringen avser att begränsa tillgången till 

vissa specifika webbplatser, innehåll på webbplatser eller tjänster utan föregående 

analys av informationen. Det kan jämföras med filtrering som kan medför att 

informationen i internettrafik urskiljs och analyseras för att därefter bedömas om det ska 

blockeras eller inte.11 De tekniska metoder som berörs i det aktuella fallet, UPC 

Telekabel, är IP-blockering och DNS-blockering. Vid en IP-blockering kan en specifik 

IP-adress blockeras vilket gör att just den blockerade IP-adressen inte längre har tillgång 

till den aktuella webbsidan.12 Vid en DNS-blockering avses däremot de domännamn 

som användarna använder sig av istället för IP-adresser. Via DNS-servrar översätts 

normalt sett domännamnen till IP-adresser. Genom en DNS-blockering hindras denna 

översättning och därmed tillgången till hela webbsidan.13  

 

 

                                                
9 Lebeck, s 149. 
10 CM(2008)37, p 6. 
11 CM(2008)37, p 21-27 samt Mål C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), p 38-40. 
12 Förslag till avgörande av GA Cruz Villalón, p 25. 
13 Förslag till avgörande av GA Cruz Villalón, p 25. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av domen UPC-Telekabel där jag problematiserar 

rättighetskonflikten samt EU-domstolens bedömning utifrån ett konstitutionellt 

perspektiv. Därefter presenteras det rättighetsskydd som idag finns inom unionsrätten 

för att utröna upphovsrättens och yttrande- och informationsfriheten ställning inom EU-

rätten. Efter att ha analyserat rättigheternas ställning inom unionsrätten kommer EU-

domstolens rättighetsavvägning i domen UPC Telekabel att analyseras. Därefter 

kommer syftet bakom en blockeringsåtgärd att analyseras samt följdfrågan om en sådan 

blockeringsåtgärd är en väl avvägd åtgärd om man ser till yttrande- och 

informationsfrihetens gränser. Efter att ha presenterat de rättigheter som aktualiseras 

samt analyserat syftet och konsekvenserna av en blockeringsåtgärd kommer de rättsliga 

konsekvenserna av domen UPC Telekabel diskuteras. Denna diskussion kommer att 

mynna ut i frågan om upphovsrättens ställning och framtid i ett informationssamhälle. 

Uppsatsen avrundas sedan med en avslutande kommentar.  

 

1.6 Avgränsning 
 

Det bör förtydligas att en blockeringsåtgärd på internet även aktualiserar frågor rörande 

andra grundläggande rättigheter, ett exempel är näringsfrihet för internetleverantören. 

Uppsatsen kommer dock att utgå ifrån yttrande- och informationsfrihetens konflikt med 

upphovsrätten. Frågor rörande andra grundläggande rättigheter samt upphovsrättens 

konflikt gentemot dessa lämnas därför utanför uppsatsen. När det kommer till att utröna 

det rättighetsskydd som finns för yttrande- och informationsfriheten inom unionsrätten 

kommer det inte att ges en fullständig bild av rättigheterna utan fokus kommer att ligga 

på de delar av rättigheterna som aktualiseras i målet UPC Telekabel. 

 

Jag kommer att fokusera på att gå igenom det sammanhängande och något överlappande 

systemen som bygger upp rättighetsskyddet inom EU-rätten snarare än att analysera 

varje enskild källa.  Vidare kommer uppsatsen att utgå ifrån ett EU-rättsligt perspektiv 

där EU-domstolens rättighetsavvägning och dess konsekvenser kommer att ligga till 

grund för analysen. Detta resulterar i att den svenska regleringen inte kommer att 

beröras utan jag kommer endast i viss mån rent generellt diskutera vilka konsekvenser 

EU-domstolens dom kan få på nationell rättstillämpning. 
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Vidare kommer uppsatsen att beröra blockeringsåtgärder och inte andra förelägganden 

såsom filtrering. Det beror på att EU-domstolen i tidigare praxis har klargjort att det inte 

får ske en generell övervakning genom filtrering av datatrafiken, 14 något som EU-

domstolen inte frångick i domen UPC Telekabel. När det kommer till behandlingen av 

blockeringsåtgärder kommer de tekniska aspekterna av en sådan åtgärd endast beröras i 

den mån det är av relevans för att uppnå syftet med uppsatsen. Någon ingående analys 

av de tekniska aspekterna kommer med andra ord inte göras. Därutöver kommer 

uppsatsen genomgående utgå ifrån ett rättighetsperspektiv vilket resulterar i att övrig 

berörd reglering, så som Infosoc-direktivet och Sanktionsdirektivet, endast behandlas i 

de delar det är av relevans för rättighetsanalysen.  

 

Där utöver bör det förtydligas att internetleverantörens ansvar även innefattar ett 

straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.15 Internetleverantören kan åläggas skadestånd i 

form av vite om denne inte följer domstolens åläggande.16 Men mot bakgrund av att 

denna uppsats kommer att utgå ifrån en rättighetsavvägning kommer denna fråga att 

lämnas utanför framställningen.  

 

När det slutligen kommer till diskussionen om det immaterialrättsliga systemets 

legitimitet och dess framtid kommer det inte att ske en uttömmande analys av samtliga 

aspekter som kan tänkas påverka dess legitimitet i den digitala miljön. Syftet med 

diskussionen är främst att visa på den problematik som följer av den nuvarande 

utformningen och eventuella framtida lösningar. 

  

                                                
14 Mål C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM), p 50-52.  
15 Axham, s 4.	  
16 Se bland annat artikel 8.1 Infosoc-direktivet samt artikel 11 Sanktionsdirektivet. 
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2 Domen UPC Telekabel – en blockeringsåtgärd i 

praktiken 
 

Frågan om det är förenligt med unionsrätten och de grundläggande rättigheterna att 

blockera en webbplats som olovligt tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material har 

som tidigare nämnts prövats i samband med domen UPC Telekabel. I målet hade två 

filmproduktionsbolag upptäckt att en webbplats tillgängliggjorde upphovsrättsligt 

skyddat material för nedladdning eller ”streaming” utan upphovsrättsinnehavarnas 

samtycke. Enligt filmbolagets egna uppgifter hade den aktuella webbsidan, som erbjöd 

nedladdning och ”streaming” av mer än 130 000 filmer, under vissa perioder över 4 

miljoner användare per dag.17  

 

Mot bakgrund av det upphovsrättsintrång som begicks på webbsidan väckte de två 

filmproduktionsbolagen talan mot en internetleverantör, UPC Telekabel, och yrkande 

att domstolen skulle ålägga internetleverantören ansvar. Ett ansvar i form av ett 

intermistiskt föreläggande som skulle förbjuda internetleverantören att ge sina kunder 

tillgång till webbsidan i fråga. De kärande ville med andra ord att internetleverantören 

skulle blockera den aktuella webbsidan.18 Den nationella domstolen vände sig till EU-

domstolen och begärde ett förhandsavgörande avseende tolkning rörande delar av 

Infosoc-direktivet samt några av de grundläggande rättigheterna i EU-rätten. Den första 

tolkningsfrågan rörde frågan om en internetleverantör ska ansvara som mellanhand 

enligt artikel 8.3 i Infosoc-direktivet, en fråga som besvarades jakande. EU-domstolen 

motiverade det med att konstatera att de tjänster som en internetleverantör erbjuder kan 

i ökad grad användas av internetleverantörens kunder för att begå upphovsrättsintrång 

på internet. I många fall är det just internetleverantören, i form av mellanhand, som har 

störst möjlighet att komma till rätta med intrången. 19  Därför anses 

upphovsrättsinnehavarna ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand 

som på internet förmedlar en tredje parts upphovsrättsintrång, i enlighet med artikel 8.3 

i Infosoc-direktivet.20 Det framkommer även av skäl 59 i samma direktiv som stadgar 

att de i många fall är just mellanhänderna som har störst möjlighet att stoppa 

                                                
17 Förslag till avgörande av GA Cruz Villalón, p 22. 
18 UPC Telekabel, p 11. 
19 UPC Telekabel, p 32. 
20 UPC Telekabel, p 32. 
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upphovsrättsintrång då det är deras tjänster som i ökad grad används av en tredje part 

för att begå upphovsrättsintrång i den digitala miljön. 

 

Ett jakande svar på den första tolkningsfrågan resulterade i en följdfråga baserad på om 

ett föreläggande som meddelas med stöd av artikel 8.3 i Infosoc-direktivet är förenligt 

med de grundläggande rättigheterna som följer av unionsrätten. Följdfrågan löd enligt 

följande:  

 

”Är det förenligt med unionsrätten, särskilt med den avvägning mellan de berördas 

grundläggande rättigheter som krävs enligt denna, att rent allmänt (det vill säga 

utan att det fattats beslut om konkreta åtgärder) förbjuda en internetleverantör att 

ge kunderna tillgång till en webbplats, vars innehåll uteslutande eller till en 

betydande del gjorts tillgängligt utan rättsinnehavarens tillstånd, om 

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

den har vidtagit alla rimliga åtgärder?” 

 

Enligt EU-domstolens praxis ska medlemsstaterna göra en rimlig avvägning om det vid 

införlivandet av ett direktiv uppstår en motsättning mellan de grundläggande 

rättigheterna så att det uppkommer en rimlig balans mellan parternas motstående 

intressen och rättigheter.21 I det aktuella fallet ska medlemsstaterna med andra ord tolka 

den nationella rätten så att den stämmer överens med dels Infosoc-direktivet, dels med 

de grundläggande rättigheterna och de allmänna rättsprinciperna som följer av 

unionsrätten, till exempel proportionalitetsprincipen.22 

 

EU-domstolen inledde med att konstatera att ett föreläggande som meddelas med stöd 

av artikel 8.3 i Infosoc-direktivet huvudsakligen berör upphovsrätten och dess 

närstående rättigheter som utgör immateriella rättigheter, internetleverantörens 

näringsfrihet samt internetleverantörens kunders yttrande- och informationsfrihet.23  

Dessa rättigheter återfinns i artiklarna 17.2, 16 och 11 Stadgan. 

 

När det kommer till yttrande- och informationsfriheten började EU-domstolen med att 

understryka att när internetleverantören väljer vilka åtgärder som bör vidtas för att 

                                                
21 Mål C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU, p 68 
samt UPC Telekabel, p 46. 
22 UPC Telekabel, p 46. 
23 UPC Telekabel, p 47. 
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kunna följa det mottagna föreläggandet måste denne beakta och respektera 

internetanvändarnas rätt till yttrande- och informationsfrihet.24 De åtgärder som vidtas 

måste i sin tur vara välriktade. Det innebär att åtgärden måste vara ägnad att få 

internetanvändaren som begår upphovsrättsintrånget att upphöra med intrånget. Detta 

ska ske utan att det påverkar de internetanvändare som helt lagligt använder 

internetleverantörens tjänster. Ett ingrepp i internetanvändarens informationsfrihet är 

inte motiverat.25 Däremot är det inte nödvändigt att åtgärden ska leda till att intrånget 

helt upphör och EU-domstolen påpekar att det inte framgår av artikel 17.2 Stadgan att 

skyddet för upphovsrätten ska garanteras ett undantagslöst skydd.26 Emellertid ska 

åtgärden vara tillräckligt effektiv för att kunna säkerställa ett tillfredsställande skydd för 

upphovsrätten i fråga. Det innebär att åtgärder ska hindra eller åtminstone göra det svårt 

för internetanvändaren att begå upphovsrättsintrång.27  

 

Beaktande det ovan sagda kom EU-domstolen fram till att de grundläggande 

rättigheterna i unionsrätten inte utgör hinder för nationell domstol att förbjuda en 

internetleverantör att ge kunderna tillgång till en webbsida som tillhandahåller 

upphovsrättsligt skyddat material.28 Detta gäller även om blockeringsåtgärden inte är 

ägnad att leda till att intrånget i upphovsrätten upphör helt. Domstolen menar att det 

trots det, i enlighet med artikel 52.1 Stadgan in fine, har skett en rimlig avvägning 

mellan samtliga rättigheter, dock under förutsättning att det inte onödigtvis hindrar 

internetanvändare från att på ett lagligt sätt ta del av information.29 Med beaktande av 

bland annat det ospecificerade föreläggandet och den begränsade vägledningen som ges 

i det enskilda fallet går det att ifrågasätta EU-domstolens bedömning. Frågan är om EU-

domstolen värderar yttrande-och informationsfriheten respektive upphovsrätten på ett 

rimligt sätt eller om det sker en oskälig inskränkning av yttrande- och 

informationsfriheten.  

                                                
24 UPC Telekabel, p 55. 
25 UPC Telekabel, p 56. 
26 UPC Telekabel, p 61-62. 
27 UPC Telekabel, p 62. 
28 UPC Telekabel, p 64. 
29 UPC Telekabel, p 62-63. 
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3 EU-rättens skydd för de grundläggande 

rättigheterna 
 

3.1 Ett överlappande rättighetssystem 
  

EU:s skydd för de grundläggande rättigheterna bygger på ett något överlappande och 

sammansatt system. Inom unionsrätten finns det ingen enskild källa som skyddar de 

grundläggande rättigheterna då FEU inte innehåller en egen rättighetsförteckning.30 

Rättighetsskyddet är istället fördragsfäst via två artiklar i fördraget. Den ena 

hänvisningen återfinns i artikel 2 FEU som fastslår att unionen ska respektera 

människans värdighet, frihet, jämlikhet, rättsstaten, demokratin samt de grundläggande 

rättigheterna. Den andra hänvisningen som är den mest centrala bestämmelsen för 

rättighetsskyddet inom unionsrätten återfinns i artikel 6 FEU.31 Där stadgas att de 

grundläggande rättigheterna är skyddade via tre olika källor, nämligen EKMR, Stadgan 

och de allmänna rättsprinciperna som utvecklas inom unionsrätten till följd av de 

grundläggande rättigheterna. I artikel 6 FEU stadgas även att de grundläggande 

rättigheterna ska ha samma rättsliga värde som det övriga fördraget. 

 

Stadgan och EKMR överensstämmer till största del med varandra. Av artikel 52.3 

Stadgan framkommer att Stadgan ska tolkas i ljuset av EKMR samt att Stadgan ska 

överensstämma med EKMR när båda dessa källor garanterar skydd för samma rättighet. 

Vid tolkning av Stadgan utgör EKMR alltså en miniminivå, dock utan hinder för 

unionsrätten att tillförsäkra rättigheterna ett mer långtgående skydd än vad som 

tillförsäkras genom EKMR.32 Artikel 52 innehåller även regler om Stadgans räckvidd. 

Endast de rättigheter som är absoluta enligt EKMR har också ett absolut skydd i 

Stadgan. Övriga rättigheter kan begränsas under förutsättning att det finns lagstöd, ett 

legitimt syfte samt proportionalitet i förhållande till det legitima syftet.33  

Vare sig Stadgan, EKMR eller de allmänna rättsprinciperna är självständiga gentemot 

de andra källorna vilket gör systemet för de grundläggande rättigheterna inom EU något 

komplext. Kritiker hävdar att detta leder till att skyddet för de grundläggande 
                                                
30 Chalmers m fl, s 247 samt s 250. 
31 Chalmers m fl, s 249. 
32 Peers, s 101. 
33 Lebeck, s 66 f. 



 16 

rättigheterna inom EU blir komplicerat och något oklart, medan andra menar att 

samspelet mellan dessa källor bidrar till större flexibilitet och öppenhet för 

förändringar. 34  Oavsett vilken åsikt man har kräver det något komplexa och 

överlappande systemet ett samspel mellan samtliga källor vid fastställandet av 

rättighetsskyddet inom unionsrätten.35 Mot denna bakgrund av detta följer nedan en 

genomgång av de källor som bygger upp rättighetsskyddet inom unionsrätten i syfte att 

utröna skyddet för yttrande- och informationsfriheten samt upphovsrätten.  

 

3.2 Yttrande- och informationsfriheten som en grundläggande 

rättighet 
 

Rätten till yttrande- och informationsfrihet är kanske den viktigaste rättigheten av 

samtliga grundläggande fri- och rättigheter då det är en rättighet som omfattar alla och 

något som så gott som alla människor använder sig av dagligen, inte minst i en digital 

miljö.36  Det grundläggande skyddet för rätten till yttrande- och informationsfriheten 

återfinns i artikel 10 EKMR. Där stadgas att yttrande- och informationsfriheten 

innefattar åsiktsfrihet och frihet att sprida och ta emot uppgifter och tankar utan att 

offentliga myndigheter blandar sig i, detta helt oberoende av territoriella gränser. Rätten 

till yttrande- och informationsfrihet är dessutom oberoende av vilken form friheten 

manifesteras, sänds eller tas emot,37 samt oberoende av om yttrandet är kommersiellt 

eller inte.38  Skyddet är dessutom långtgående då rätten omfattar yttrande eller spridning 

av information som är falsk39 eller som kan uppfattas som stötande, chockande eller 

kränkande. 40  

 

Vidare är yttrande- och informationsfriheten teknikneutral och ska gälla oavsett om 

yttrandet eller spridningen av information sker i den fysiska världen eller på internet. 41 

Rätten ska följa den teknikutveckling som sker i samhället vilket ska beaktas vid 

                                                
34 Chalmers m fl, s 250. 
35 Chalmers m fl, s 250. 
36 Yildirim mot Turkiet, p 50 se även Autronic AG mot Schweiz, p 23, 47 samt Neij och Sunde 
Kolmisoppi mot Sverige, s 9. 
37 Sokolowski mot polen, p 44. 
38 Müller and Others mot Schweiz, p 27. 
39 Salov mot Ukraina, p 113. 
40 Müller and Other mot Schweiz, p 33. 
41 CM/Rec(2011)8, p 2. 
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tolkning och tillämpning av Europadomstolen. 42  Detta motiveras av internets 

tillgänglighet och dess förmåga att kommunicera och lagra stora mängder information. 

Därmed anses internet spela en stor och viktig roll för att underlätta utbyte och 

spridning av information i allmänhet samt förbättra allmänhetens tillgång till nyheter.43 

Idag anses internet vara ett av de huvudsakliga hjälpmedlen när de enskilda ska använda 

sin rätt till yttrande- och informationsfrihet.44 Här kan tilläggas att yttrande- och 

informationsfriheten inte enbart gäller yttrandet eller informationen i sig utan skyddet 

gäller dessutom för de hjälpmedel som används för att kunna utnyttja denna rättighet. 

Detta resulterar i att varje begränsning av hjälpmedel som använt för att sprida eller ta 

emot information blir en inskränkning i rätten till yttrande- och informationsfrihet.45  

 
I Stadgan fastslås yttrande- och informationsfriheten i artikel 11. Där framkommer att 

var och en har rätt till åsiktsfrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar 

utan inblandning från det allmänna samt oberoende av territoriella begränsningar. 

Artikeln föreskriver även att mediernas mångfald och frihet ska respekteras. Som 

tidigare nämnts ska artikel 11 Stadgan ha samma innebörd och räckvidd som skyddet 

enligt EKMR. 

 

Rätten till yttrande- och informationsfrihet är med andra ord mycket vidsträckt och 

långtgående. Inte minst om man ser till det faktum att även en person som ligger bakom 

en webbsida som tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material och från vilken 

olaglig fildelning sker är skyddad av yttrande- och informationsfriheten.46  

 

Däremot är yttrande- och informationsfriheten inte en absolut rättighet och kan därmed 

inskränkas, något som kommer att behandlas mer ingående under avsnitt 4.2. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en inskränkning i rätten endast får göras om den 

uppfyller de krav som framkommer av artikel 10.2 EKMR. Kraven som framkommer 

av artikeln innebär bland annat att inskränkningar, straffpåföljder, villkor, föreskrifter 

eller dylikt som begränsar yttrande- och informationsfriheten ska vara angivna i lag, ha 

ett legitimt ändamål samt vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Med nödvändiga 

i ett demokratiskt samhälle menas att begräsningarna måste tillgodose statens säkerhet, 
                                                
42 CM/Rec(2011)8, p 2. 
43 Times Newspaper Ltd mot Storbritannien (nr 1 och 2), p 27. 
44 Yildirim mot Turkiet, p 54. 
45 Autronic AG mot Schweiz, p 47.   
46 Neij och Sunde Kolmisoppi mot Sverige, s 9.  
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den nationella integriteten, förebyggande av oordning och brott, skydda hälsa och moral 

eller av annans rättighet, förhindrande av att konfidentiella underrättelser sprids samt 

upprätthållande av domstolars opartiskhet och ställning.47  

 

Möjligheter till inskränkning av yttrande- och informationsfriheten enligt Stadgan 

artikel 52 skiljer sig något från skyddet i artikel 10.2 EKMR. Där formuleras att 

inskränkningar bland annat ska vara angivna i lag, de ska vara nödvändiga och 

proportionella samt svara mot ett legitimt syfte. Detta bör inte resultera i några 

svårigheter om man ser till det faktum att en inskränkning enligt Stadgan inte får vara 

mer långtgående än en inskränkning enligt EKMR. 48  Däremot kan det uppstå 

svårigheter när det kommer till avvägningen mellan yttrande- och informationsfrihet 

och andra grundläggande rättigheter som återfinns i Stadgan, som till exempel 

immateriella rättigheter och däribland upphovsrätt.49  

 

 

3.3 Immaterialrätten som en grundläggande rättighet  
 

3.3.1 Immaterialrättens skydd enligt EKMR 
 

Upphovsrättens ställning inom EU-rätten är inte lika självklar som yttrande- och 

informationsfriheten om man ser till rättighetsskyddets olika källor inom unionen. Av 

den anledningen har jag valt att skilja på det skydd som stadgas i EKMR respektive 

Stadgan och andra EU-rättslig reglering som kan tänkas påverka det aktuella 

rättighetsskyddet samt valt att avsluta detta kapitel med att diskutera immaterialrättens 

ställning som grundläggande rättighet. Vidare vill jag förtydliga för läsaren att 

upphovsrätten och dess närstående rättigheter utgör immateriell egendom och jag 

kommer främst att behandla det immaterialrättsliga rättighetsskyddet rent generellt. 

 

Inledningsvis kan sägas att EKMR består av en huvudkonvention samt sex 

tilläggsprotokoll. Tilläggsprotokollen är självständiga i förhållande till 

huvudkonventionen vilket innebär att de måste vara undertecknade och ratificerade för 

                                                
47 Wennersten, s 93.  
48 Lebeck, s 149. 
49 Lebeck, s 149. 
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att blir bindande för medlemsstaterna. I förhållande till immaterialrätten är 

egendomsskyddet mest relevant. Egendomsskyddet regleras i det första 

tilläggsprotokollet och måste med andra ord ratificeras och undertecknas separat från 

huvudkonventionen för att bli bindande för medlemsstaterna. Frågan om 

immaterialrätten omfattas av egendomsskyddet har prövats av Europadomstolen 

flertalet gånger. I flera av dessa domar har Europadomstolen fastslagit att 

immaterialrätten generellt sett omfattas av egendomsskyddet i artikel 1 första 

tilläggsprotokollet. 50  Ett exempel är avgörandet Dima mot Rumänien51  som rörde 

intrång i skapande av sigill och stadsvapen. Fallet har diskuterats i doktrin och Laurence 

Helfer, professor i juridik, anser att man genom detta avgörande kan förvänta sig att 

Europadomstolen kommer att beakta skyddsobjekt och kvalifikationskrav i de skilda 

immateriella rättigheterna vid bedömningen om rättmätiga förväntningar på en rättighet 

föreligger.52 När medlemsstaterna utformar och tolkar immaterialrättslig lagstiftning bör 

man därmed beakta Europadomstolens praxis rörande egendomsskyddet. 53 

Sammanfattningsvis kan sägas att i den utsträckning som Europadomstolen erkänner 

immateriella rättigheter bör de också omfattas av egendomsskyddet och skyddas 

därmed av EKMR. 54  Däremot saknar den internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter skydd för rätten till egendom. Med andra ord 

finns ett egendomsskydd inom unionen men inte på ett internationellt plan, vilket gör att 

man kan ifrågasätta egendomsskyddets ställning som grundläggande rättighet.55 

 

När det kommer till inskränkningar i egendomsskyddet får sådana ske endast om det är 

för att tillgodose ett allmänt intresse och under förutsättning att det anges i lag samt att 

inskränkningen är i enlighet med folkrättens allmänna principer. Detta ska dock inte 

begränsa en medlemsstats rätt att genomföra sådan lagstiftning som medlemsstaten 

finner nödvändig för att reglera nyttjandet av viss egendom i överenstämmelse med det 

allmänna intresset.56  

 

 

 

                                                
50 Aral, Tekin och Aral mot Turkiet, p. 4 samt Anheuser-Buschs Inc mot Portugal, p 72. 
51 Dima mot Rumänien. 
52 Helfer samt Wennersten, s 83.  
53 Bently och Sherman, s 27 samt Wennersten, s 83.  
54 Lebeck, s 203. 
55 Lillich, s 157 Wennersten, s 83. 
56 Wennersten, s 78. 
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3.3.2 Immaterialrättens skydd enligt Stadgan och andra EU-rättsliga regleringar 
 

Det immaterialrättsliga skyddet i Stadgan skiljer sig från skyddet i EMKR. Skyddet för 

immateriella rättigheter stadgas i artikel 17 Stadgan, och där uttrycks det explicit. I 

förklaringen till Stadgan påpekas att skyddet för immateriella rättigheter inte bara 

omfattar litterära verk utan även patent, varumärken och därmed förknippade rättigheter 

samt att artikeln motsvarar artikel 1 i tilläggsprotokollet till EKMR. 57  Skyddet 

motiveras med anledning av immateriella rättigheters stora och tilltagande ekonomiska 

betydelse och har tolkats som att EU är skyldig att lagstifta i syfte att skydda 

immateriella rättigheter.58 GA Jääskinen har även tolkat skyddet enligt Stadgan som en 

skyldighet för medlemsstaterna att ha effektiva sanktioner för intrång i immateriella 

rättigheter.59  

 

Via Infosoc-direktivet har EU särskilt fört in bestämmelser till skydd för upphovsrätten 

i ett informationssamhälle. Det kan även tilläggas att det i skäl 9 i Infosoc-direktivet 

anges att immaterialrätten är en integrerad del av äganderätten.  Direktivet föreskriver i 

artikel 8.1 att medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga sanktioner att vidta samt 

en möjlighet att vidta rättsliga åtgärder i frågan om intrång i de immaterialrättsliga 

rättigheter som skyddas av direktivet. Sanktioner som vidtas med stöd av direktivet ska 

vara proportionella, avskräckande och effektiva. Därtill föreskriver Infosoc-direktivet 

som tidigare nämnts en särskild möjlighet för upphovsrättsinnehavaren att begära ett 

föreläggande gentemot en mellanhand vars tjänster används av en tredje part för att 

begå upphovsrättsintrång.60 Detta kommer jag att återkomma till i avsnitt 4.3. 

 

Utöver Infosoc-direktivet finns Sanktionsdirektivet som i artikel 3 ålägger 

medlemsstaterna att tillhandahålla avskräckande, proportionella, effektiva, skäliga samt 

rättvisa åtgärder som säkerställer skyddet för de immateriella rättigheterna. Dessa 

åtgärder ska dock inte innebära några oskäliga tidsfrister eller tillämpas på ett sådant 

sätt att lagligt material eller handel hindras. Åtgärderna ska inte heller vara onödigt 

kostsamma eller komplicerade för internetleverantören. Ett exempel på en sådan åtgärd 

är förelägganden enligt artikel 11 Sanktionsdirektivet. Där fastslås att medlemsstaterna 

ska se till att de behöriga domstolarna eller myndigheterna får, efter att de har fastställt 
                                                
57 Se förklaringen till Stadgan, art 17. 
58 Se förklaringen till Stadgan, art 17 samt Lebeck, s 203. 
59 Förslag till avgörande av GA Jääskinen, p. 74-76. 
60 Se bland annat artikel 8.3 samt skäl 59 Infosoc-direktivet.	  
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att ett upphovsrättsintrång har begåtts, utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med 

förbud att fortsätta intrånget. Därtill får föreläggandet förenas med vite om så föreskrivs 

i nationell rätt och om det anses vara lämpligt. Sanktionsdirektivet resulterar i att 

medlemsstaterna inte bara får vidta åtgärder som resulterar i att intrånget upphör utan 

medlemsstaterna får även vidta åtgärder som bidrar till att förebygga framtida intrång.61 

Slutligen kan nämnas att EU dessutom har reagerat på internets speciella grundstruktur 

och till följd av detta infört regleringar om internetlevererande mellanhänders ansvar i 

samband med handel på internet via artiklarna 12 till 15 i e-handelsdirektivet, vilket inte 

är av direkt relevans för denna uppsats men som ändock visar på att EU försöker att 

reglera internet. Om man återkopplar till skyddet för de immateriella rättigheterna enligt 

Stadgan bidrar Infosoc-direktivet samt Sanktionsdirektivet enligt min mening till ett 

starkare skydd för upphovsrätten inom unionen, då dessa direktiv särskilt föreskriver 

bestämmelser om rättsliga åtgärder och sanktioner vid upphovsrättsintrång.  

 

Däremot är inte det immateriella rättighetsskyddet absolut och kan i och med det 

begränsas.62 Generellt sett bygger äganderättens legitimitet på dess sociala funktion i 

samhället.63 Vad som ryms inom äganderättens sociala funktion är något som inte har 

preciserats närmare av EU-domstolen. Dock förefaller det innebära att främja effektiv 

användning av resurser, ekonomisk tillväxt samt hushållning med inskränkta resurser.64 

Utöver detta sägs äganderätten ha en betydande uppgift att förutse fördelning av den 

avkastning som följer av den immateriella egendomen.65  

 

Om man ser till de övriga grundläggande rättigheterna och särskilt yttrande- och 

informationsfrihet går det att ifrågasätta om det är rimligt att ha ett sådant starkt skydd 

för de immateriella rättigheterna inom unionen, särskilt med anledningen av 

immaterialrätten något otydliga och ej uttryckta skydd i EKMR och de internationella 

konversionerna (se ovan 3.3.1).  

 

 

 

                                                
61 Mål C-70/10: Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM), p 31.  
62 Se bland annat artikel 17 Stadgan samt tilläggsprotokoll 1 artikel 1 EKMR. 
63 Mål 265/87 Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Gronau, p 15.  
64 Lebeck, s 206. 
65 Lebeck, s 206. 
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3.3.3 Immaterialrätten som en grundläggande rättighet – vara eller icke vara? 
 

Immaterialrättens status och förhållande till de grundläggande rättigheterna är ett 

komplext ämne och dess status som grundläggande rättighet är inte helt självklar. I 

doktrin finns en mängd olika infallsvinklar och utgångspunkter gällande förhållandet.66 

En utgångspunkt är att immaterialrätt och de grundläggande rättigheterna har en 

inbyggd motsättning, vilket grundar sig i att de grundläggande rättigheterna fokuserar 

på att främja välfärd för alla medborgare i samhället medan immaterialrätten istället ses 

som ett ekonomiskt verktyg som främjar innovation och på så sätt bidrar till nytta för 

samhället.67 Konflikten med yttrande- och informationsfriheten är bara ett exempel. 

Med denna infallsvinkel anses de övriga grundläggande rättigheterna vara högre i 

normhierarkin, och bör då kunna begränsa det immaterialrättsliga skyddet.68 

 

En annan utgångspunkt är att immaterialrätten ses som en grundläggande rättighet och 

därmed får samma skydd som de övriga grundläggande rättigheterna. Vid en konflikt 

mellan immaterialrätten och de övriga grundläggande rättigheter hamnar de olika 

rättigheterna på samma hierarkiska nivå. En balansering krävs då i det 

immaterialrättsliga systemet mellan skyddet för och tillgången till immateriella 

rättigheter för allmänheten.69  

 

Det finns även de inom doktrin som intar ett mellanläge, vilket innebär att oavsett 

vilken rättslig natur immaterialrätten anses ha är den väsentlig för att skydda och gynna 

grundläggande rättigheter och bör därför genomföras i nationell rätt.70 En av de som kan 

antas inta ett sådant mellanläge är Peter Drahos, professor i immaterialrätt. Han menar 

att immaterialrätten i sig är erkänd globalt men anser samtidigt att det inte räcker för att 

immaterialrätten ska erkännas som en grundläggande rättighet. Detta baserar han bland 

annat på det faktum att immaterialrätten är beroende av nationell lagstiftning, rätten är 

tidsbegränsad samt att den inte gäller alla människor utan endast 

upphovsrättsinnehavaren.71  

 
                                                
66 Se bland annat Grosheide, samt Wennersten, s 63. 
67 Se Belders kapitel i Grosheide, s 175 samt Wennersten, 63 f. 
68 Grosheide, s 5 samt Wennersten, s 63 f. 
69 Wennersten, s 64. 
70 Grosheide, s 5 samt Wennersten, s 64. 
71 Drahos samt Wennersten, s 64. 
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Sammanfattningsvis kan i grova drag sägas att man i doktrin ser på immaterialrätten på 

tre olika sätt. Det första är att immaterialrätten är en lagstiftad rättighet som inte bör 

klassas som en grundläggande rättighet. Det andra är att immaterialrätten är en 

grundläggande rättighet kopplad till framförallt egendomsskyddet. Det tredje sättet man 

kan se immaterialrätten på är att vissa grundläggande rättigheter avspeglas i 

immaterialrätten i dagens samhälle, men att lagstiftningen på immaterialrättens område 

inte anses utgöra en grundläggande rättighet.72 Om man utgår ifrån dessa tre synsätt blir 

den första relevanta frågan således om det bör ses som en konflikt mellan två 

grundläggande rättigheter eller mellan en grundläggande rättighet och en bestämmelse 

utanför systemet för de grundläggande rättigheterna.  

 

Det går inte att komma ifrån det faktum att unionsrätten, med Stadgan och EU-

domstolens praxis i spetsen har erkänt immaterialrätten om en grundläggande rättighet, 

något som talar för det andra av de ovan nämnda synsätten. Detta innebär att yttrande- 

och informationsfriheten samt upphovsrätten ska garantera samma skydd som de övriga 

grundläggande rättigheterna. Vid en eventuell konflikt måste då en avvägning mellan 

dessa rättigheter göras. Anmärkningsvärt är att EU har vidtagit en rad åtgärder, via 

bland annat Infosoc-direktivet och Sanktions-direktivet, i syfte att finna ett effektivt 

skydd för upphovsrätter på internet, vilket enligt min mening kan betyda att skyddet för 

upphovsrätten är starkare än någonsin. En följdfråga blir hur detta faktiskt påverkar den 

rättighetsavvägning som ska göras vid en konflikt mellan grundläggande rättighet.  

 

  

                                                
72 Wennersten, s 64 f. 
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4 En rättighetsavvägning inom EU-rätten 
 

4.1 En rättighetsavvägning enligt Stadgan 
 

Som framgått ovan är varken skyddet för yttrande- och informationsfriheten eller 

skyddet för upphovsrätten absolut och kan i och med det begränsas. Det resulterar i att 

en konflikt mellan yttrande- och informationsfriheten och upphovsrätten som uppkom i 

fallet UPC Telekabel måste lösas genom en rättighetsavvägning, där domstol i sin tur 

måste bedöma hur omfattade respektive rättighetsskydd ska vara.73 På frågan hur denna 

avvägning och bedömning ska gå till finns det inget självklart svar att erhålla från 

Stadgan. Till följd av det något komplexa och överlappande systemet finns det ett 

relativt stort utrymme för EU-domstolen och vidare medlemsstaternas egna 

myndigheter och domstolar att göra egna subjektiva bedömningar på området.74 Av de 

tidigare konflikter mellan rättigheter som har kommit upp till prövning hos EU-

domstolen går det inte att utläsa någon uttalad hierarki mellan rättigheterna utan EU-

domstolen verkar ha intagit en relativt flexibel och opartisk hållning.75  

 

Det man däremot kan utläsa från tidigare praxis är att det vid en konfliktsituation mellan 

olika grundläggande rättigheter är nödvändigt att lyckas förena dessa rättigheter.76 Detta 

leder till att unionsrätten ställer ett krav på att medlemsstaterna vid implementering av 

ett direktiv ska utgå från en tolkning av direktivet så att det är möjligt uppnå en korrekt 

balans mellan de olika grundläggande rättigheterna som skyddas av unionsrätten.77 EU-

domstolen utvecklade detta i UPC Telekabel och konstaterade att medlemsstaternas 

myndigheter och domstolar vidare måste tolka den nationella rätten på så sätt att den 

inte endast stämmer överens med det aktuella direktivet. Medlemsstaterna måste även se 

till att den nationella rätten inte tolkas i strid med de grundläggande rättigheterna eller i 

strid med andra allmänna rättsprinciper som gäller inom unionen som exempel 

proportionalitetsprincipen och legitimitetsprincipen. 78  Frågan är om EU-domstolen 

                                                
73 UPC Telekabel, p 64 samt Promusicae, p 68. 
74 Lebeck, s 215.  
75 Lebeck, s 215. 
76 Mål C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU, p 65. 
77 Mål C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU, p 68. 
Mål C-70/10: Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM), p 45 samt UPC Telekabel, p 46. 
78 UPC Telekabel, p 47. 
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lyckas med detta i domen UPC Telekabel eller om de vid rättighetsavvägningen låter 

syftet bakom Infosoc-direktivet ta över och därmed skyddet för upphovsrätten. En sådan 

tolkning skulle kunna strida mot de krav som ställs på en inskränkning av yttrande- och 

informationsfriheten. 

 

 

4.2 Krav vid en inskränkning av yttrande- och informationsfriheten 
 

För att en blockeringsåtgärd lik den i domen UPC Telekabel ska vara helt legitim krävs 

det att åtgärden uppfyller de krav som ställs på en inskränkning av yttrande- och 

informationsfriheten i artikel 10.2 EKMR samt artikel 52 Stadgan. Inskränkningen ska 

enligt dessa artiklar bland annat vara fastslagen i lag, ha ett legitimt syfte, vara 

proportionerlig samt nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Vidare kan yttrande- och 

informationsfriheten inskränkas med hänsyn till andra personers rättigheter, däribland 

immateriella rättigheter.79 

 

Om vi ser till kravet att en inskränkning i yttrande- och informationsfriheten ska vara 

föreskriven i lag innebär det att det måste finnas en form av rättslig grund, en norm eller 

rättsregel som fastslår detta. Dessutom måste normen eller rättsregeln i fråga uppnå en 

viss nivå av värde.80 Det innebär att rättsregler eller normer måste vara tydliga för den 

enskilde och tillkomma på ett rättsenligt sätt samt vara tillräckligt bestämda så att de 

nationella domstolarna och myndigheterna har en tydlig grund att utgå ifrån vid dess 

myndighetsutövning. 81  Lagen får med andra ord inte erbjuda ett för stort 

handlingsutrymme för de nationella domstolarna och myndigheterna utan omfattningen 

av handlingsutrymmet måste vara tydligt utformat.82  

 

När det kommer till kravet på ett legitimt intresse framkommer det av artikel 10.2 

EKMR att yttrande- och informationsfriheten får inskränkas i syfte att till exempel 

skydda andra grundläggande fri- och rättigheter, något som även framkommer av artikel 

52 Stadgan. I Stadgan återfinns en icke uttömmande förteckning över vilka allmänna 

                                                
79 Förslag till avgörande av GA Stix-Hackl, p 63. 
80 Yildirim mot Turkiet, p 57.  
81 Lebeck, s 68. 
82 Yildirim mot Turkiet, p 57. 
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intressen som objektivt kan ligga till grund för en rättighetsinskränkning.83 Enligt 

förklaringen till Stadgan är det de allmänna intressena som EU-rätten i stort syftar till 

att upprätthålla och då bland annat de mål som fastställs artikel 3 FEU. Dessa allmänna 

syften är mycket omfattande vilket bidrar till att det är svårt att veta vilka allmänna 

intressen som inte skulle kunna utgöra en legitim grund för en rättighetsinskränkning.84 

Frågan om det är en nödvändig inskränkning i ett demokratiskt samhälle kräver i 

allmänhet en proportionalitetsbedömning i förhållande till det eftersträvande målet med 

inskränkningen.85 

 

När det kommer till just inskränkningen av yttrande- och informationsfriheten 

poängteras dess värde i det demokratiska samhället och inskränkningar som görs i 

denna rättighet ska därför göras med stor försiktighet.86 Vid bedömningen om en 

inskränkning är nödvändig anses de nationella domstolarna ha en viss diskretionär 

prövningsrätt, en så kallad ”margin of appreciation”. Detta resulterar i att 

medlemsstaterna själva har en egen bedömningsmarginal i frågan om inskränkningen av 

yttrande- och informationsfriheten uppfyller det krav som följer av EKMR.87  

 

Proportionalitetsprincipen är dominerande när det kommer till bedömningen av om en 

inskränkning är förenlig med EU-stadgan och den kan något förenklat sammanfattas i 

tre led.88 Åtgärden som vidtas ska vara nödvändig för att uppnå ett speciellt syfte, 

åtgärden ska endast ingripa minimalt i relation till den enskildes rättigheter samt 

åtgärden och dess efterföljande konsekvenser ska vara rimliga i förhållande till syftet 

med åtgärden.89 Slutligen när det kommer till faktumet att andras rättigheter kan vara en 

legitim grund för rättighetsinskränkning har GA Stix-Hackl uttalat att immateriella 

rättigheter kan utgöra en sådan legitim grund just under förutsättning att inskräningen är 

proportionerlig.90  

 

Om vi nu sätter dessa kriterier i relation till en blockeringsåtgärd i likhet med den i UPC 

Telekabel måste EU-domstolen beakta alla dessa kriterier vid en rättighetsavvägning 

                                                
83 Lebeck, s 69. 
84 Lebeck, s 68. 
85 Handyside mot Storbritannien, p 49. 
86 Mouvement Raëlien Suisse mot Schweiz, p 48.  
87 Danelius, s 51f. 
88 Se Stadgan artikel 52.1 samt Lebeck, s 71. 
89 Lebeck, s 71. 
90 Förslag till avgörande av GA Stix-Hackl, p 63. 
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och vid en eventuell rättighetsinskränkning. Dock är avvägningen mellan rättigheterna 

komplicerad, inte minst vid en blockeringsåtgärd då flera faktorer måste beaktas, flera 

intressen står på spel och domstolen måste bedöma vilken skyddsgrad som yttrande- 

och informationsfriheten respektive upphovsrätten ska ha i det enskilda fallet.91  

 

Om vi applicerar detta på den centrala domen för uppsatsen, UPC Telekabel, så måste 

det i fallet ske en sammanvägning mellan hur effektiv den aktuella blockeringsåtgärden 

kan tänkas vara och vilka konsekvenser åtgärden kan få för internetanvändarens 

yttrande- och informationsfriheten. Det är här det immaterialrättsliga skyddet, tack vara 

EU, via bland annat Infosoc-direktivet och särskilt artikel 8.3, har fått ett starkare skydd 

och en starkare status som rättighet enligt min mening. Faktum är att syftet bakom 

direktivet är tydligt och det är att skydda upphovsrätten. Men frågan är om ett sådant 

starkt upphovsrättsligt skydd kan motivera en inskränkning i den enskildes yttrande- 

och informationsfrihet.  

 

 

4.3 Internetleverantörens ansvar enligt Infosoc-direktivet 
 

4.3.1 Syftet bakom mellanhandsansvaret 

 

Enligt EU-domstolen ska en internetleverantör anses utgöra en mellanhand enligt artikel 

8.3 Infosoc-direktivet när dennes tjänster utnyttjas av kunder för att begå 

upphovsrättsintrång på internet.92 Emellertid är det värt att poängtera att det är ett svårt 

område. Realiteten är att föreläggandet som riktas mot internetleverantören är ett 

föreläggande mot en part som inte har ett avtalsförhållande till den som begår intrånget. 

EU-domstolen tog upp den aspekten i UPC Telekabel och menade att det varken 

framkommer av Infosoc-direktivet eller av artikel 8.3 att det måste föreligga ett särskilt 

förhållande mellan den som begår upphovsrättsintrånget och mellanhanden. Med detta 

fastslaget ansåg EU-domstolen att internetleverantören ändock bör klassas som en 

mellanhand enligt artikel 8.3.93  

 

 
                                                
91 Neij och Sunde Kolmissopi mot Sverige, s 10. 
92 UPC Telekabel, p 32. 
93 UPC Telekabel, p 34-35. 
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Anledningen till mellanhandsansvaret är att internetleverantören är den som de facto gör 

varje laglig som olaglig överföring möjlig genom att ge tillgång till internet.94  Om inte 

internetleverantören skulle omfattas av artikel 8.3 skulle syftet bakom Infosoc-direktivet 

inte kunna tillgodoses på samma sätt då skyddet för upphovsrätter skulle reduceras 

väsentligt.95 Med detta sagt ifrågasätts inte klassificeringen av internetleverantören som 

mellanhand som sådan, det framgår av syftet bakom Infosoc-direktivet, sammanhanget 

samt tidigare praxis. 96  Däremot kvarstår frågan om konsekvenserna av Infosoc-

direktivet och särskilt artikel 8.3 är proportionella om man ser till vilka konsekvenser 

det skulle kunna få på internetanvändarens yttrande- och informationsfriheten. 

 

 

4.3.2 Ett ansvar inom yttrande- och informationsfrihetens gränser? 
 

Frågan huruvida ett föreläggande enligt artikel 8.3 Infosoc-direktivet kan vara förenligt 

med yttrande- och informationsfriheten är en svår fråga. I domen UPC Telekabel rörde 

det sig om en blockeringsåtgärd som skulle förbjuda internetleverantören att ge sina 

kunder tillgång till en webbplats som tillhandahöll upphovsrättsligt skyddat material. I 

domen ansåg EU-domstolen att det var en tillåten inskränkning av yttrande- och 

informationsfriheten under vissa förutsättningar. Dock är det enligt min mening ingen 

självklar slutsats. Om vi återkopplar till de krav som ställs på en inskränkning av 

yttrande- och informationsfriheten går det att ifrågasätta om Infosoc-direktivet uppfyller 

dessa, inte minst när det kommer till valet av blockeringsteknik då de olika teknikernas 

effekter väsentligt kan skiljas åt.97 Dessutom är Infosoc-direktivet mycket allmänt 

förskrivet och stadgar endast vilka möjligheter som finns att tillgå vid begäran om ett 

föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster används av tredje man för att begå 

upphovsrättsintrång på internet. Det går med andra ord inte att utläsa om ett sådant 

föreläggande kan innebära blockering.98  

 

Mot bakgrund av detta går det att ifrågasätta om en enskild kan förutse vilka åtgärder 

som kan vidtas med stöd av Infosoc-direktivet, vilket är en grundläggande förutsättning 

                                                
94 UPC Telekabel, p 32. 
95 Mål C-557/07 LSG-Gesellschaft mot Wagrnemung von Leistungsschutzrechten, p 45 samt UPC 
Telekabel, p 33. 
96 UPC Telekabel p. 32 samt bland annat Mål C-70/10: Scarlet Extended SA mot Société belge des 
auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), p 30. 
97 Se avsnitt 1.4.2 samt avsnitt 5.	  
98 Se artikel 8.3  Infosoc-direktivet. 



 29 

för att en rättighetsinskränkning ska vara legitim. Det går dessutom att ifrågasätta om 

det finns en tillräckligt tydlig grund för de nationella domstolarna och myndigheterna 

att utgå ifrån vid en eventuell myndighetsutövning, inte minst om man ser till det 

omfattande skydd som idag finns för yttrande- och informationsfriheten på internet.99  

 

Beaktansvärt är att GA Cruz Villalón var av en helt annan åsikt än EU-domstolen i sitt 

förhandsavgörande till domen i UPC Telekabel. GA Cruz Villalón ansåg med beaktande 

av omständigheterna i fallet att det inte skulle ske en rimlig avvägning mellan de 

grundläggande rättigheterna om domstolen ålade internetleverantörens ett föreläggande 

om att blockera den aktuella webbsidan. Detta på grund av att förbudet mot ett visst 

resultat som är riktat mot internetleverantören inte skulle innehålla några specifika 

uppgifter om vilka teknikåtgärder som behövde vidas. De olika teknikåtgärder som kan 

vidas skiljer sig nämligen väsentligt åt vad gäller omfattning då dessa kan innebära allt 

från blockering av hela webbsidor till endast blockering av vissa specifika IP-adresser.  

Något som i sin tur kan resultera i mer eller mindre ingripande inskränkningar av 

yttrande- och informationsfriheten. 100  GA Cruz Villalón tillägger att det i UPC 

Telekabel inte heller är fråga om ett rent förbud mot ett visst resultat, utan ett 

resultatföreläggande där internetleverantören först i det senare verkställighetsförfarandet 

kan göra gällande att denne har vidtagit alla rimliga åtgärder för att följa förbudet mot 

ett visst resultat, vilket strider mot den jämvikt som krävs.101 Prövningen av om det 

föreligger en rimlig avvägning mellan de grundläggande rättigheterna ska ske vid 

tidpunkten då föreläggandet meddelas, inte vid en senare tidpunkt så som vid ett 

resultatföreläggande.102 Vidare går det inte att utesluta att det rent faktiskt är omöjligt 

att verkställa ett beslut.103  

 

Slutligen går det att ifrågasätta EU-domstolens dom man ser till internetleverantörens 

situation. Internetleverantören måste nämligen tolerera ett blockeringsförläggande där 

det inte framkommer vilka åtgärder det är som ska vidtas för att uppfylla syftet bakom 

åtgärden. Ponera att internetleverantören väljer en åtgärd som är mindre långtgående 

med beaktande av kundernas yttrande- och informationsfrihet. Då riskerar 

internetleverantören att drabbas av sanktioner i form av vite till följd av av att denne 

                                                
99 Se avsnitt 4.2 om de krav som ställs på en rättighetsinskränkning. 
100 Förslag till avgörande av generaladvokat Cruz Villalón, p 86. 
101 Förslag till avgörande av generaladvokat Cruz Villalón, p 87. 
102 Förslag till avgörande av generaladvokat Cruz Villalón, p 88. 
103 Förslag till avgörande av generaladvokat Cruz Villalón, p 86. 
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inte uppfyller syftet med blockeringsåtgärden.104 Om internetleverantören istället vidtar 

en allt för långtgående åtgärd riskerar denne att inskränka kundernas yttrande- och 

informationsfrihet på ett otillåtet sätt. Detta resulterar i en svår avvägning för 

internetleverantören, en avvägning som rimligtvis inte bör åläggas en privat aktör. 

 

 

4.4 Resultatet av rättighetsavvägningen i domen UPC Telekabel 

Att EU-domstolen och GA Cruz Villalón gör helt olika bedömningar tydliggör att 

rättighetsavvägningen mellan yttrande-och informationsfriheten och upphovsrätten på 

internet är en mycket komplex och svår fråga. På grund av blockeringsföreläggandets 

karaktär är yttrande- och informationsfrihetsfrågans behandling i föreliggande fall 

komplicerad och det räcker inte att endast se till rättighetsskyddet samt syftet bakom 

rättigheterna i dessa fall. Blockeringsåtgärden i UPC Telekabel var ett 

resultatföreläggande som gav internetleverantören en stor valfrihet över vilka 

blockeringstekniker denne ansåg lämpligt att använda. EU-domstolen underströk dock 

att internetanvändarnas yttrande- och informationsfrihet måste respekteras av 

internetleverantören, det vill säga mottagaren av föreläggandet.105 De tekniker för 

blockering som internetleverantören väljer måste dessutom vara välriktade. Det innebär 

att blockeringsåtgärden som vidtas måste vara ägnade att stoppa en tredje part från att 

begå upphovsrättsintrång, samtidigt som åtgärden inte onödigt får förhindra 

internetleverantörernas kunders informationstillgång vid laglig användning av 

internetleverantörens tjänster.106 Konsekvens av detta blir att internetleverantören själv 

måste vidta prövningen och avgöra om deras användning och val av blockeringsåtgärd 

är förenlig med yttrande- och informationsfriheten. Frågan är om det är rimligt att 

ålägga internetleverantören, en privat aktör, ett sådant ansvar. Det går att ifrågasätta hur 

rättssäkert det är att överlämna en avgörande rättighetsbedömning från nationella 

domstolar och myndigheter till privata aktörer. 

Att EU-domstolen dessutom ger begränsad vägledning i det konkreta fallet öppnar upp 

för en rad frågetecken och en svår bedömning, inte minst i framtida situationer.  Faktum 

är att olika blockeringstekniker kan användas för att blockera webbsidor, tekniker som 

                                                
104 Se bland annat artikel 8.1 Infosoc-direktivet samt artikel 11 Sanktionsdirektivet samt förslag till 
avgörande av generaladvokat Cruz Villalón, p 89. 
105 UPC telekabel, p 55. 
106 UPC Telekabel, p 56 samt p 63. 
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är mer eller mindre ingripande. Frågan är hur väl dessa skilda blockeringstekniker 

skiljer på lagligt respektive olagligt material. Detta kan resultera i ett stort problem sett 

ur ett yttrande- och informationsperspektiv genom att lagligt material oavsiktligt 

blockeras. Ett problem som kan tillspetsas ytterligare beroende på vilken typ av 

information som når ut till den enskilde kunden vid en blockeringsåtgärd. Val av 

blockeringsteknik samt på vilket sätt man väljer att implementera åtgärden kan därmed 

ha en betydande inverkan på den enskildes möjlighet att nyttja sin yttrande- och 

informationsfrihet.  
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5 Blockeringsåtgärd - en väl avvägd åtgärd? 
 

5.1 Syftet bakom en blockeringsåtgärd 
 

5.1.1 Mot bakgrund av domen UPC Telekabel 
  
Syftet bakom en blockeringsåtgärd är tydligt, åtgärden ska skydda upphovsrätten i en 

digital miljö, men frågan är vad det får för konsekvenser. Även om viss ledning ges i 

frågan om hur en inskränkning av yttrande – och informationsfriheten får göras samt 

vad som kan anses vara en rimlig avvägning mellan de aktuella rättigheterna i domen 

UPC Telekabel lämnas flera frågor obesvarade. Inte minst när det kommer till vilka 

specifika blockeringstekniker och åtgärder som klarar av en proportionalitetsbedömning 

samt vilka blockeringstekniker som gör det tillräckligt svårt för olagliga fildelare att 

komma åt de upphovsrättsligt skyddade verken. Åtgärder som i sin tur inte onödigt får 

påverkar internetanvändarens möjlighet att på ett lagligt sätt ta del av information. Det 

här kapitlet kommer att behandla syftet bakom en blockeringsåtgärd, internets 

uppbyggnad (arkitekturen på internet) och inte minst problematiken med ospecificerade 

åtgärder i syfte att försöka svara på frågan om en blockeringsåtgärd en väl avväg åtgärd.  

 

 

5.1.2 En blockeringsåtgärd – ett effektivt skydd? 
 

International Federation of the Phonographic Industry, som är en stor lobbyorganisation 

som arbetar för att skydda upphovsrätter, ställer sig bakom blockeringsåtgärder i en 

digital miljö. I deras rapport framhålls att blockering av webbplatser är ett effektivt sätt 

att angripa problemet med olaglig fildelning och lobbyorganisationen är av 

uppfattningen att blockeringsåtgärder borde användas av fler länder.107 Rapporten visar 

att mellan januari 2012 och juli 2013 hade olaglig fildelning minskar med 11 procent i 

de länder som hade infört blockering av webbplatser inom EU. Däremot hade olaglig 

fildelning ökat med 15 procent i de länder inom unionen som inte hade infört blockering 

av webbsidor. Störst skillnad märktes i två länder, Italien och Storbritannien. Där 

resulterade blockeringsåtgärder i en minskning av olaglig nedladdning med 13 procent 

                                                
107 Digital Music Report, 2014, s 41. 
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respektive 20 procent under samma period.108 Mot bakgrund av denna rapport går det att 

argumentera för att en blockeringsåtgärd är ett effektivt hinder mot upphovsrättsintrång 

i en digital miljö. Däremot kan man ställa sig frågan hur effektiv en blockeringsåtgärd 

är i på längre sikt? För om en webbsida blockeras finns det enligt EU-domstolens ingen 

garanti för att åtgärden inte kringgås eller bevis för att åtgärden är helt effektiv.109 

Vidare kommer det troligtvis alltid att finnas alternativa webbsidor att använda i syfte 

att få tillgång till upphovsrättsligt skyddat material. Här är konsekvenserna av domen 

UPC Telekabel ett exempel. Den aktuella webbsidan i domen, kino.to, upphörde efter 

att den tyska polisen vidtagit åtgärder mot de personer som låg bakom webbsidan i juni 

2011 men ersattes sedan av kinox.to.110 

 

 

5.2 ”Fysiska” hinder i en digital miljö 
 

 

5.2.1 Internets arkitektur 
 

För att förstå konsekvensen av en blockeringsåtgärd kommer här en kort beskrivning av 

den digitala miljön. Denna del kommer främst att utgå ifrån Lawrence Lessigs bok 

”Code version 2.0” och de teori. I huvudsak behandlar Lessigs teori hur man genom den 

strukturella uppbyggnaden, arkitekturen, av internet tillsammans med lagar, normer och 

marknadskrafter kan styra enskilda individers beteende på internet på liknande sätt som 

i den fysiska världen.111 Genom sin teori förklarar Lessigs hur dessa fyra faktorer, 

arkitektur, lagar, sociala normer och marknadskrafter genom interaktion kan fungera 

förebyggande och därigenom sätta gränser samt styra enskilda individers beteenden i 

den digitala miljön.112 Särskilt relevant för uppsatsen är den fjärde faktorn, arkitekturen. 

På samma sätt som materiella hinder kan användas i den fysiska världen för att styra 

den enskilda människans beteende kan programmering av den mjuk- och hårdvara som 

bygger upp internet användas och utformas till begränsningar som hindrar 

informationsflödet.113 Användning av denna typ av arkitektonisk styrning på internet 

kan därmed begränsa den enskilda individen genom att stätta upp ”fysiska” hinder i den 
                                                
108 Digital Music Report, 2014, s 41. 
109 UPC Telekabel, p 60 samt Mål C-70/10: Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), p 24. 
110 Angelopoulos, s 821. 
111 Lessig, s 123 f. 
112 Lessig, s 124 f. 
113 Lessig 124 samt Olsson JT 2006/07, s 470 f. 
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digitala miljön. För att ta ett tydligt exempel, en vägspärr, som hindrar en människa från 

att fortsätta på den företagna vägen. Det handlar med andra ord i huvudsak om att 

använda de grundläggande fysiska materialen i den verklighet som den enskilda 

människans rör sig i och sätta upp hinder för att på så vis ändra och styra den enskildes 

beteende.114 Att styra en människas beteende på detta sätt kan fungera som komplement 

där lagen inte är tillräckligt effektiv. Ett annat illustrerande exempel är en väg som det 

körs olagligt fort på. Att endast ha en hastighetsbegränsning är inte effektivt nog, men 

att kombinera hastighetsbegränsningen (lagen) med ett fysiskt hinder (vägbula) 

resulterar i ett effektivare skydd mot fortkörning, då vägbulan blir ett hinder som rent 

faktiskt tvingar bilföraren att köra långsammare.115 

 

 

5.2.2 Ett effektivt skydd eller endast ett hinder? 

 
Under reglerade former kan arkitekturen utgöra ett hinder för att komma åt information 

på internet på motsvarande sätt som i det ovan nämnda exemplet med väghindret. Om vi 

kopplar detta till problematiken vid upphovsrättsintrång på internet kan det alltså via 

arkitektonisk styrning uppstå ”fysiska” hinder även i den digitala miljön genom 

programmering av den hård- och mjukvara som bygger upp internet. Ett exempel på 

detta är webbplatsblockering.116 Som siffrorna från International Federation of the 

Phonographic Industrys rapport visar kan användandet av blockering komplettera lagen 

på ett effektivt sätt i syfte att framtvinga ett önskat beteende (se avsnitt 5.1.2).  

 
Att sätta upp ”fysiska” hinder i en digital miljö är dock inte helt problemfritt och skapar 

vissa betänkligheter ur ett rättighetsperspektiv. 117 Domen i UPC Telekabel är ett 

exempel på detta. Faktum är att internet är skapat särskilt för att överföra information 

från en punkt till en annan helt utan hinder eller ingrepp i informationen, en 

grundprincip som hela internet bygger på och som framhävs som en förutsättning för ett 

fritt och öppet internet.118 Principen kan även sägas ha ett rättslig värde, inte minst om 

vi ser till yttrande- och informationsfriheten. Internet har tack vare dess globala 

räckvidd, åtkomlighet, hastighet och anonymitet blivit det hjälpmedlet som förverkligar 

                                                
114 Lessig, s 82. 
115 Olsson JT 2006/07, s 470 f. 
116 Breindl och Wright, s 7 f. 
117 Breindl och Wright, s 8. 
118 PTS-ER-2011:29, s 12. 
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den enskilda människans yttrande- och informationsfrihet.119 Med anledning av detta är 

det sällan oproblematiskt när internet och dess arkitektur som främjar yttrande- och 

informationsfriheten förändras. Genom att ålägga en internetleverantör ansvaret att 

verkställa ett blockeringsföreläggande förskjuter domstolen samtidigt det verkställande 

valet av blockeringsåtgärd utan specificerade åtgärder från domstolen och 

myndigheterna till den privata sektorn.120 Att låta en privat aktör avgöra om en 

blockeringsåtgärd är legitim och förenlig med de grundläggande rättigheterna och 

principer som följer av unionsrätten går att ifrågasätta,121 särskilt med beaktande av att 

internetleverantören i en avvägningssituation kan behöva väga risken för vite mot risken 

för inskränkning av kundernas yttrande- och informationsfrihet.122 

 

  

                                                
119 CM(2005)56 final. 
120 Breindl och Wright, s 8. 
121 Breindl och Wright, s 8. 
122 Se bland annat artikel 8.1 Infosoc-direktivet och artikel 11 Sanktionsdirektivet samt förslag till 
avgörande av generaladvokat Cruz Villalón, p 89. 
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6 Domen UPC Telekabel - det rättsliga efterspelet 
 

6.1 Konsekvensen av blockeringsåtgärder utan specificerade åtgärder 
 

I domen UPC Telekabel meddelandes ett blockeringsföreläggande utan specificerade 

åtgärder som var rent generellt och utan några fastställda konkreta åtgärder. Frågan är 

om ett sådant föreläggande är förenligt med yttrande- och informationsfriheten. I domen 

gav EU-domstolen viss ledning i frågan om hur internetanvändarens yttrandefrihet ska 

hanteras, men helt utan att koppla frågan till vilka blockeringstekniker som får användas 

och hur dess ska användas för att åtgärden ska anses vara förenlig med unionsrätten. 

Enligt domen spelar det ingen roll hur effektiv åtgärden egentligen är, så länge 

blockeringsåtgärdens användning bidrar till att åtminstone försvåra för illegala fildelare 

att komma åt upphovsrättsligt skyddat material.123 Om internetleverantören med andra 

ord anses uppfylla det kravet ska det ur proportionalitetssynpunkt vara både nödvändigt 

och lämpligt att använda sig av en blockeringsåtgärd enligt EU-domstolen. Därmed 

tycks EU-domstolen vara av den uppfattningen att arkitektonisk styrning genom ett 

ospecificerat blockeringsföreläggande är förenligt med yttrande- och 

informationsfriheten eller åtminstone att det är en tillåten inskränkningen av den rätten 

om man ser till effekten och syftet bakom en blockeringsåtgärd, att skydda 

upphovsrätten. EU-domstolen menar att även om alla tekniker kan kringgås är det inte 

säkert att så görs och så länge blockeringsteknikerna verkar ha en betydande effekt på 

tillgången till den aktuella webbplatsen som innehåller upphovsrättsligt skyddat 

material så bör det vara förenligt med unionsrätten och yttrande- och 

informationsfriheten.124  

 

Mot bakgrund av domens utformning är det svårt att dra några generella slutsatser över 

vilka blockeringstekniker som får användas eftersom EU-domstolen endast säger att 

åtgärden inte får leda till onödig överblockering.125 Vad som vidare åsyftas med onödig 

överblockeringen är oklart eftersom samtliga av de tekniker som finns tillgängliga för 

blockering kan resultera i att lagligt material blockeras.126 Frågan är vart gränsen går 

och hur en grov överblockering förhåller sig till EU-domstolens dom. Denna fråga berör 

                                                
123 UPC Telekabel, p 62. 
124 UPC Telekabel, 60-64. 
125 UPC Telekabel, p 63. 
126 Savola, p 86-88. 
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inte EU-domstolen. Det EU-domstolen gör, istället för att förklara hur problematiken 

kring ett ospecificerat föreläggande ska hanteras, är att ge principer på hög teoretisk 

nivå, samt en ytterst begränsad vägledning i det enskilda och konkreta fallet. Detta blir 

problematiskt i relation till internetleverantörens kunders yttrande- och 

informationsfrihet. Visserligen anser EU-domstolen att de nationella domstolarna ska 

tillhandahålla domstolsprövning när internetleverantören onödigt påverkar dess kunder 

genom en blockeringsåtgärd.127 Däremot tycks möjligheten till domstolsprövning vara 

kopplad till endast resultatförläggande, där domstolen inte på förhand kontrollerar 

blockeringsåtgärdens proportionalitet.128 

 

 

6.2 Krav på ett rättssäkert förfarande  
 
 
6.2.1 En möjlighet till domstolsprövning 
 

Enskildas möjlighet att begära domstolsprövning rörande blockeringsåtgärdens 

nödvändighet och lämplighet har ansetts vara en viktig del i ett säkert användande av 

blockeringsåtgärder.129 Detta är något som inte verkar tillgodoses fullt ut av EU-

domstolen då domstolsprövning endast tycks krävas i de fall där medlemsstaterna inte 

gör någon förhandskontroll av proportionaliteten av den aktuella blockeringsåtgärden. 

Dock bör det poängteras att oavsett om en förhandskontroll vidtas borde det finnas en 

möjlighet till domstolsprövning i efterhand då resultatet av en blockeringsåtgärd 

troligtvis visas först efter implementeringen.  

 

Med detta sagt går det att argumentera för att enskildas möjlighet till domstolsprövning 

alltid borde finnas, även i de fall då det har skett en förhandsprövning vid 

implementeringen av blockeringsåtgärden. Inte minst med beaktande av unionsrättens 

något komplexa och överlappande rättighetssystem som resulterar i att det processuella 

rättighetsskyddet blir väsentlig. 130  Detta resulterar i att kärnan i rättighetsskyddet 

mynnar ut i rätten till domstolsprövning samt övriga processuella instrument för 

                                                
127 UPC Telekabel, p 55-57. 
128 UPC Telekabel, p 57 samt Savola, p 35-36. 
129 CM(2005)56 final samt Yildirim mot Turkiet, p 20. 
130 Lebeck, s 444. 
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enskilda människor att hävda och pröva sina rättigheter.131 

 

 

6.2.2 Rättighetsskydd i en digital miljö 

 
Frågan är hur väl rättighetsskyddet, som är skapat för den fysiska verkligheten, fungerar 

i en digital miljö. Mot bakgrund av bland annat UPC Telekabel, där EU-domstolen gav 

en bristande vägledning, råder det minst sagt osäkerhet angående hur avvägningen ska 

göras i det enskilda fallet och exakt hur skyddsvärd yttrande- och informationsfriheten 

är i förhållande till ett effektivt upphovsrättsligt skydd. I brist på klargörande från EU-

domstolen om vart yttrande- och informationsfrihetens gränser går vid en 

blockeringsåtgärd är det mot bakgrund av föregående avsnitt tydligt att 

blockeringsåtgärderna kan medföra problem ur ett rättighetsperspektiv. Det är vidare 

sannolikt att det oklara rättsläget kommer att resultera i en svår bedömning för de 

nationella domstolarna när det kommer till att avgöra om en blockeringsåtgärd är 

förenlig med yttrande- och infromationsfriheten eller inte.132 Om vi kopplar ihop EU-

domstolens dom med det faktum är att det inte finns en harmoniserad standard för hur 

medlemsstaterna ska implementera Infosoc-direktivet, resulterar detta i helt olika 

hanteringar och tolkningar hos de nationella domstolarna.133 Detta leder till i att vissa 

medlemsstater gör som EU-domstolen och utfärdar åtgärder utan specificerade 

föreläggande medan andra medlemsstaterna utfärda ett specificerat föreläggande.134  

 

Det kan här tilläggas att vissa medlemsstater såsom Irland, Tyskland, och 

Nederländerna har avvisat blockeringsåtgärder helt då de inte finner dessa åtgärder 

lämpliga.135 Intressant ur ett nationellt perspektiv är att det nu pågår en process i Sverige 

som berör just frågan om en internetleverantör ska tvingas blockera en webbsida som 

tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material. I fallet vill flera 

upphovsrättsinnehavare att internetleverantören B2 Bredband AB ska blockera 

webbsidorna Swefilmer och The Pirat Bay och Swefilmer, sidor som huvudsakligen 

används för fildelning.136 Upphovsrättsinnehavarna yrkar i fallet att internetleverantören 

ska använda sig av en kombination av DNS-blockering och IP-blockering.  
                                                
131 Lebeck, s 444 ff. 
132 Angelopoulos, s 820. 
133 Wang, s 8. 
134 Wang, s 8. 
135 Wang, s 8 Samt EMI Records (Ireland) Ltd & Ors -v- UPC Communications Ireland Ltd. 
136 Pågående mål i Stockholms tingsrätt, se stämningsansökan mål T 15142-14. 
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Slutsatsen man kan dra av ovan stående är att det finns ett stort behov av tydligare 

riktlinjer. Frågan kan behöva behandlas av EU genom en förordning eller ett direktiv för 

att på så sätt skapar en harmoniserad och rättssäker reglering.137 Inte minst om man ser 

till rättighetsavvägning, proportionalitetsbedömningen samt EU-domstolens dom i UPC 

Telekabel. Även teknikvalsfrågor måste behandlas då det i verkligheten kan bli svårt att 

hitta en rimlig balans vid en avvägning mellan yttrande- och informationsfrihet och 

upphovsrätten om inte dessa frågor diskuteras och beaktas vid implementerandet av en 

blockeringsåtgärd.138 Inte minst av EU-domstolen då det behövs tydligare riktlinjer ur 

ett kortsiktigt perspektiv. 

 

 

6.2.3 Domstolarnas betydelse vid en rättighetskonflikt 
 

En konsekvens av EU-rättens något komplexa och delvis överlappande system är att en 

avvägningssituation mellan olika rättigheter ofta blir ofrånkomlig. Eftersom det ofta 

handlar om avvägningar mellan motstående intressen tenderar domstolarnas bedömning 

att bli skönsmässig.139 Detta tenderar att göra rättighetsskyddet inom unionsrätten än 

mer komplext och svårt att förutse, vilket ökar domstolskontrollens betydelse.140 Detta 

tillsammans med att det är få rättigheter som är garanterade absolut skydd resulterar i att 

det kan sägas råder en ”avvägingsparadigm” inom unionens rättighetsskydd. 141 

Domstolarnas roll blir dock något paradoxala till följd av detta då avvägningarna ofta är 

beroende av konkreta omständigheterna i det enskilda fallet vilket göra att avgörandenas 

prejudikatverkan försvagas.142 Om man ser till dels domstolarnas något paradoxala roll, 

dels till rättighetsskyddets komplexitet så kan det resultera i ett oförutsägbart 

rättighetssystem. Ett oförutsägbart system som i sin tur resulterar i ett ytterligare ökat 

behov av domstolskontroll.  

 

 

                                                
137 Wang, 12. 
138 Wang, s 12 f. 
139 Lebeck, 444. 
140 Lebeck, s 444. 
141 Lebeck, s 447. 
142 Lebeck, s 448. 
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6.3 Den rättsliga problematiken till följd av domen 
 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att när det kommer till rättighetsavvägningen lämnas 

många frågor obesvarade i domen UPC telekabel.  Frågan är vilka blockeringstekniker 

som gör det tillräckligt svårt för olagliga fildelare att komma åt upphovsrättsligt skyddat 

material, utan att samtidigt hindra laglig information. Vidare kan man ställa sig frågan 

om vilka blockeringstekniker det är som klarar av en proportionalitetsbedömning och 

om det finns någon garanti mot onödig överblockering. Svaret bör bli nekande. 

Resultatet av UPC telekabel är följaktligen att varken internetleverantörerna eller 

domstolarna i medlemsländerna har fått någon konkret vägledning över hur 

avvägningen mellan internetleverantörernas kunders yttrande- och informationsfrihet 

och upphovsrätten ska göras för att en rimlig balans ska uppnås mellan dessa rättigheter 

vid en blockeringsåtgärd. Om vi sätter situationen i ett större perspektiv skulle man 

kunna tolka domen som att EU-domstolen har vänt en vertikal effekt till en horisontell 

effekt och därmed öppnar upp för direkt tillämpning av grundläggande rättigheter i den 

privata sfären. 143  Något som i sin tur skapar ett stort behov av oberoende 

kontrollorgan. 144  Ser man detta i ljuset av unionsrättens något komplexa och 

överlappande rättighetssystem läggs en stor och betydande roll på de nationella 

domstolarna och myndigheterna. 

 

EU-domstolen betonar starkt behovet av ett effektivt skydd för upphovsrätten i en 

digitalmiljö och ålägger därmed internetleverantören ett betydande ansvar. Detta 

ställningstagande går att tolka som att EU-domstolen finner att den korrekta balansen 

vid en rimlig avvägning mellan upphovsrätten och de övriga grundläggande uppnås när 

upphovsrätten skyddas i den digitala miljön. Vilket kan tyda på att balansen mellan 

rättigheterna har rubbats och talar då till upphovsrättens fördel.145 Frågan är om detta är 

rimligt. Att finna en balans mellan yttrande- och informationsfriheten och upphovsrätten 

i en digital miljö är mycket svårt och mynnar ut i frågan om upphovsrättens legitimitet 

på internet, en fråga som bygger på en väl avvägd balans i det immateriella systemet.146   

                                                
143 Angelopoulos, s 821 samt Breindl och Wright, s 8. 
144 Breindl och Wright, s 8. 
145 Savola, p 38. 
146 Wennersten, s 21. 
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7 Det immaterialrättsliga systemets legitimitet 
 

7.1 Ett effektivt skydd för immateriella rättigheter 
 

7.1.1 Immaterialrättens bakgrund 
 

De senaste 20 till 25 åren har med största sannolikhet varit de mest händelserika åren i 

immaterialrättens historia, något som blir särskilt anmärkningsvärt sett till 

immaterialrättens historia. Kärnan i det immaterialrättsliga systemet, ensamrätten, 

sträcker sig så långt som 200 år tillbaka i tiden. Den teknikdrivna miljön har framkallat 

en ständig utvecklingsprocess som låtit skyddet för de immateriella rättigheterna 

utvecklas till invecklade och omfattande regelverk. Mot bakgrund av den förändring 

som har skett är det intressant hur väl immaterialrättens system har fungerat i samhället 

som under lång tid har genomgått radikala förändringar.147 För att följa den tekniska 

utvecklingen har tendensen varit att de immateriella rättigheternas omfång har ökat 

genom att fler användningsformer har tillhandahållit ensamrätter.148 Mot bakgrund av 

den utveckling som har skett i det immaterialrättsliga systemet står immaterialrätten 

starkare än någonsin sett till dess olika rättsfigurer, samtidigt som utvecklingen till ett 

informationssamhälle har bidragit till ett större behov av skyddsfunktioner för de 

immateriella rättigheterna.149 

 

7.1.2 Syftet bakom det immaterialrättsliga systemet 
 

Grundinställningen är att utan ett system som skyddar de upphovsrättsliga verken skulle 

upphovsmannen endast kunna åberopa ersättning för sitt arbete, och för verkets väntade 

värde första gången det förs ut på marknaden.150 Genom det upphovsrättsliga systemet 

ges upphovsmannen möjlighet att fördela ersättning på alla de olika personerna som 

efter att verket har förts ut på marknaden nyttjar det. Det upphovsrättsliga systemet 

bidrar därmed till en kostnadsspridande effekt som resulterar i ett skydd för 

upphovsrätten och de stundtals mycket kostsamma investeringar som måste göras i 

                                                
147 Rosén, NIR 2006, s 2 f. 
148 Rosén, NIR 2006, s 3. 
149 Rosén NIR 2006, s 3. 
150 Ds 2007:29, s 228. 
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produktionen av upphovsrättsligt skyddade verk. Om inte upphovsmannen ges skydd 

för sina prestationer skulle kulturproduktionen minska och arbetstillfällen utebli.151 Det 

upphovsrättsliga systemet främjar kreativitet, skapande, kulturell utveckling samt 

skapar inkomstmöjligheter för kulturarbete vilket ofta är en förutsättning för de 

investeringar som behövs för produktionen av ett verk.152 Men frågan är om denna 

grundinställning vad gäller det immaterialrättsliga systemet går att applicera på samma 

sätt i en digital miljö. De åtgärder som EU tillsammans med EU-domstolen ha vidtagit i 

syfte att komma till rätta med de upphovsrättsintrång som sker i en digital miljö talar 

emot detta.  

 

7.2 Kritiken mot det immaterialrättsliga systemet 
 

Mot bakgrund av det ovan nämnda bör det framhävas att de senaste 20 till 25 årens 

utveckling på immaterialrättens område har resulterat i en enorm kritik mot det 

immaterialrättsliga systemet. Det går rent av att prata om en ”Anti-Protection 

Movement”-rörelse, inte minst när det kommer till upphovsrätten. Denna ”rörelse” har 

fått ett förhållandevis stort utrymme i den offentliga debatten.153 En stark motståndare är 

Europaparlamentarikern för piratpartiet Christian Engström. Han inleder sin bok ”En 

reformerad upphovsrätt” på följande sätt: 154 

”Dagens upphovsrättslagstiftning är ur balans och ur takt med tiden. Den 

har gjort hela den unga generationen till brottslingar i lagens ögon, i ett 

fåfängt försök att stoppa den tekniska utvecklingen. Ändå har fildelningen 

fortsatt att öka lavinartat. Varken propaganda, skrämseltaktik eller allt 

strängare lagar har kunnat stoppa utvecklingen.” 

Kritiken mot det immaterialrättsliga systemet härrör till viss del från den i efterhand 

utvecklade komplexiteten i systemet samt den svårighet som uppkommer när den 

enskilda människan försöker överblicka immaterialrättens omfång och effekter på 

samhället.155 Vidare resulterar digitaliseringen i ett krav på lättillgänglighet och allra 

helst kostnadsfri eller billig tillgång till information på internet, något som kan sägas 

                                                
151 Ds 2007:29, s 228 f. 
152 Ds 2007:29, s 229.  
153 Rosén, NIR 2006, s 3 f. 
154 Engström och Falkvinge, s 1. 
155 Rosén, NIR 2006, s 3. 



 43 

motivera en ”Anti-Protection Movement”-rörelse.156  Detta gäller så gott som alla 

uppgifter, produkter eller verk som de facto kan förmedlas via internet. Kravet på ett 

öppet och fritt internet resulterar i att det immaterialrättsliga systemerat kan uppfattas 

som just ”fysiska” hinder på internet.157 Denna uppfattning bygger på föreställningen att 

internet och den digitala miljön erbjuder sådana enkla möjligheter till upphovsrättsligt 

skyddade verk vilket resulterar i att varje ”fysiskt” hinder, anspråk på ersättning eller 

annan avtalsrättslig reglering av den digitala miljön framstår som stötande.158 Vanligtvis 

kopplas den uppfattningen ihop med det grundläggande kravet på informations- och 

yttrandefrihet.159 

 

7.3 Den framtida utvecklingen  
 
7.3.1 Det immaterialrättsliga systemet – en fördel eller nackdel? 

 

Det immaterialrättsliga systemet kan framstå som något motsägelsefullt och kan i vissa 

situationer tala till både fördel och till nackdel för en upphovsrättsinnehavare. Ett 

exempel går att återfinna i debatten mot upphovsrättens nuvarande utformning. Det 

finns nämligen de som anser att upphovsrätten är utformad på ett sådant sätt att den är 

allt för stark och att den därmed hindrar tillgången till upphovsrättsligt skyddade verk. 

Samtidigt finns det andra som anser att upphovsrätten är helt överspelad i den digitala 

miljön och därmed allt för svag, de menar att den digitala miljön inte kan regleras. 

Internetanvändaren gör helt enkelt som den vill, oberoende av om det den gör är lagligt 

eller inte på grund av att de inte nås av de lagar och sanktioner som vidtagits i syfte att 

motverka upphovsrättsintrång.160 Det går att ifrågasätta men samtidigt förstå båda dessa 

påståenden. Faktum är att en stark immaterialrätt kan tänkas hindra utbudet,161 samtidigt 

som den digitala miljön erbjuder enorma mängder information och möjligheter. De 

uppgifter som framkom av det nationella målet i UPC Telekabel är ett illustrerande 

exempel, den aktuella webbsidan som under vissa perioder hade 4 miljoner användare 

                                                
156 Rosén, NIR 2006, s 3f. 
157 Rosén, NIR 2006, s 4. 
158 Rosén, NIR 2006, s 10. 
159 Rosén, NIR 2006, s 4. 
160 Rosén, NIR 2006, s 10. 
161 Posner, s 44 f samt Björkenfeldt NIR 2002, s 255. 
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per dag erbjöd nedladdning och ”streaming” av mer än 130 000 filmer.162 

Ett annat exempel på när det i immaterialrättsliga systemet blir något motsägelsefullt är 

när en upphovsrättsinnehavare kräver ett högt pris i en situation då dess verkliga 

kostnad för kopiering och framställning är mycket liten. Något som kan resultera i att 

potentiella kunder väljer andra tjänster för att få tillgång till verket, tjänster som inte 

kostar någonting.163 Detta går att applicera på just olaglig fildelning, istället för att 

betala ett högt pris för en upphovsrättsligt skyddad film så väljer vissa 

internetanvändare att ladda ner filmen, olagligt men tillgängligt. I dessa fall får det 

immaterialrättsliga systemet och ensamrätten enligt min mening en motsatt effekt för 

upphovsrättsinnehavare och en obalans uppstår mellan upphovsrättsinnehavare och 

konsument.  

 

7.3.2 Immaterialrättens vågskål 
 

Faktum är att balansen i det immaterialrättensliga systemet bygger på en avvägning 

mellan bland annat upphovsmannens, användares, konkurrentens, myndigheters och 

samhällets intressen. 164  En rimlig balans mellan intresset av att kunna ta del av ett 

upphovsrättsligt skyddat verk och rättighetshavarens intresse av ensamrätt är av stor 

betydelse för immaterialrättens ställning och framtid i den digitala miljön. Utvecklingen 

som har skett på immaterialrättens område har enligt min mening gjort den 

immaterialrättsliga vågskålen stor, svårhanterlig och lättstött. Att tillfredsställa samtliga 

aktörer, intressen och rättigheter i dagens immaterialrättsliga system är uppenbarligen 

mycket svårt. 

 

Det går att förstå kritiken mot den nuvarande utformningen av det immaterialrättsliga 

systemet. Ett vinstintresse hos upphovsrättighetsinnehavaren ska inte få begränsa en 

internetanvändares yttrande- och informationsfrihet i en utsträckning som hotar 

spridningen av information, kultur eller någon form av kulturell eller teknisk 

utveckling.165 Samtidigt måste det immaterialrättsliga systemet värna om till exempel 

upphovsrätten på ett sätt som stimulerar kreativt arbete. En upphovsman måste kunna 

                                                
162 Förslag till avgörande av GA Cruz Villalón, p 22. 
163 Posner, s 44 f samt Björkenfeldt NIR 2002, s 255. 
164 Wennersten, s 34 f. 
165 Wennersten, s 25. 
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tjäna på sitt kreativa arbete. I slutändan handlar det om att finna en balans i det 

immaterialrättsliga systemet där den immaterialrättsliga lagstiftningen tar till vara och 

nyttjar de möjligheter som den digitala miljön erbjuder i samspel med den enskildes 

rättigheter och intressen, något som troligtvis är lättare sagt än gjort. 

 

Att sträva efter att lösa problematiken med en total reform av det immaterialrättsliga 

systemet där mer omfattande lösningar beaktas och införs, exempelvis genom 

teknikoberoende bestämmelser som bygger på principer snarare än detaljreglering, och 

på så sätt skapa ett immaterialrättsligt system som är mer förenlig med den digitala 

miljön och den enskildes rättigheter skulle troligtvis vara den bästa lösningen men är 

samtidigt svårt och mycket tidskrävande. Emellertid bör det föras en dialog mellan 

samtliga berörda parter, på både EU-nivå och i medlemsstaterna. Jag tror inte att jurister 

eller politiker för den delen isolerat kan se till sitt eget. Kunskap om den digitala miljön, 

kreativt arbete samt den enskildes grundläggande rättigheter krävs för en vidare 

förståelse samt för en framtida lösning. Genom mindre långtgående åtgärder bör det på 

kort sikt gå att skapa tydligare och enklare riktlinjer som är mer anpassade för den 

digitala miljön och som på ett klarare sätt respekterar internetanvändarens yttrande- och 

informationsfrihet. 
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8 Avslutande kommentar 
 
I domen UPC Telekabel betonade EU-domstolen behovet av ett effektivt skydd för 

upphovsrätten i en digital miljö och ålade därmed internetleverantören ett betydande 

ansvar med stöd i Infosoc-direktivet, något som går att ifrågasätta. Vad EU-domstolen 

faktiskt gjorde var att fokusera på en bedömning om nationell lagstiftning 

överensstämde med Infosoc-direktivets syfte och bestämmelser, istället för att i 

huvudsak pröva om en viss blockeringsteknik var förenliga med yttrande- och 

informationsfriheten och hur en implementering av en sådan blockeringsåtgärd i sådana 

fall skulle gå till. Detta resulterade i att många frågor lämnades obesvarade vilket ledde 

till en mycket begränsad vägledning i det enskilda fallet samt i en bristande juridisk 

analys.  

 

Vidare går domen i UPC Telekabel att tolka som att EU-domstolen finner att den 

korrekta balansen vid en rimlig avvägning mellan upphovsrätten och yttrande- och 

informationsfriheten uppnås när syftet bakom Infosoc-direktivet är uppfyllt och därmed 

skyddet för upphovsrätten. En sådan tolkning kan innebära att balansen mellan 

rättigheterna har rubbats och talar då till fördel för upphovsrätten. Sett ur ett 

rättighetsperspektiv går detta att ifrågasätta, inte minst om man ser till omständigheten 

att det är en privat aktör, internetleverantören, som kan åläggas ett betydande ansvar vid 

en rättighetsavvägning. Denna syn förstärks av att internet de facto är skapat för ett fritt 

och öppet informationsutbyte. Ett skydd för upphovsrätten på internet bör aldrig kunna 

profitera på vad som i grund och botten är en av rättssystemets och det moderna 

samhällets viktigaste rättighet, yttrande- och informationsfriheten. För tack vare den 

teknikutveckling som har skett har internet blivit det hjälpmedel som säkerställer den 

enskildes yttrande- och informationsfrihet. 

 

Att genomföra en fullständig reform av det immaterialrättsliga systemet där mer 

omfattande lösningar kan införas, exempelvis genom mer teknikoberoende 

bestämmelser som bygger på principer snarare än detaljreglering och därigenom skapa 

en reglering som är mer förenlig med den digitala miljön och dess snabba utveckling är 

som ovan nämnt något eftersträvansvärt men troligtvis svårt och mycket tidskrävande. 

Genom mindre ingripande regleringar kan EU på ett tydligare sätt fastställa mer precisa 

riktlinjer och samtidigt minska möjligheten för rättighetsinskränkningar och på så sätt 

uppnå en bättre balans mellan yttrande- och informationsfriheten samt upphovsrätten 
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även på kort sikt. Förhoppningsvis går detta att lösa genom praxis från EU-domstolen, 

alternativt genom nya riktlinjer från EU. Allt för att skapa ett ur yttrande- och 

informationsfrihetssynpunkt säkrare förfarande vid eventuella blockringsåtgärder på 

internet.  
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