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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I och med digitaliseringens genombrott har det uppstått en möjlighet för miljontals 

människor att anonymt sprida upphovsrättsskyddade verk i en nästan obegränsad 

omfattning. Fildelning och illegal streaming av skyddade verk såsom film och musik 

kan ske över hela världen genom ett par knapptryck. För att komma åt den illegala 

spridningen av verk har det blivit allt vanligare att rikta in sig på mellanhänder och 

plattformar som tillhandahåller de tjänster där de skyddade verken sprids. 

Internetleverantörer är exempel på mellanhänder som kan angripas när deras tjänster 

utnyttjas för att sprida upphovsrättsskyddade verk. 

 

En internetleverantör har traditionellt betraktats som en passiv och oskyldig mellanhand 

som inte har något kännedom om eventuella intrång. I linje med detta har 

internetleverantörer tillerkänts en långtgående ansvarsfrihet i såväl svensk som 

europeisk rätt. Både i svenska och europeiska rättsakter erbjuds dock en möjlighet för 

rättighetshavare att begära vitesförelägganden mot internetleverantörer trots att de som 

mellanhänder saknar ansvar i såväl straff- som skadeståndsrättsligt hänseende. Det kan 

till exempel handla om att internetleverantören vid vite förbjuds att bereda sina 

användare tillgång till en hemsida som utan rättighetshavarnas samtycke publicerar 

upphovsrättsskyddade verk.  

 

Den möjlighet för rättighetshavare att begära förelägganden mot mellanhänder som 

erbjuds i svensk rätt återfinns i 53 b § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (URL) som stadgar att domstol vid vite får förbjuda den som 

medverkar till upphovsrättsintrång att fortsätta med åtgärden. Bestämmelsen har sin 

grund i artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (infosocdirektivet) som 

erbjuder rättighetshavare en möjlighet att begära förelägganden mellanhänder vars 

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

 

Det har under de senaste åren i både svensk och europeisk domstol prövats vilka villkor 

och förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett föreläggande ska kunna meddelas 
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mot en internetleverantör. Antalet avgöranden är dock begränsat och det är inte helt 

klart vilka förutsättningar som gäller. Det är inte heller helt klart om tillämpningen av 

den svenska bestämmelsen i 53 b § URL leder till samma resultat som tillämpningen av 

artikel 8.3 i infosocdirektivet.  

 

Mot denna bakgrund anser jag att ämnet förtjänar en närmare granskning. 

Förelägganden mot internetleverantörer är en ingripande åtgärd som aktualiserar en 

avvägning mellan flera grundläggande rättigheter. Skyddet för upphovsrätten ställs både 

mot internetleverantörens näringsfrihet och internetanvändarnas informationsfrihet. Det 

är av högsta vikt att regelverket på området är tydligt och förutsebart samt att de 

svenska reglerna uppfyller infosocdirektivets syften.  

 

1.2 Syfte 
Artikel 8.3 i infosocdirektivet föreskriver som ovan nämnt att det i medlemsstaterna ska 

finnas en möjlighet att rikta förelägganden mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av 

en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet. I Sverige 

har bestämmelsen implementerats genom 53 b § URL där det anges att förelägganden 

kan riktas mot den som medverkar till upphovsrättsintrång. Syftet med denna uppsats är 

för det första att utreda under vilka förutsättningarna vitesförelägganden kan riktas mot 

internetleverantörer i Sverige respektive EU. För det andra avser jag analysera om 

Sverige implementerat artikel 8.3 infosocdirektivet på ett korrekt sätt samt om de 

svenska bestämmelserna erbjuder det skydd som infosocdirektivet kräver. 

 

1.3 Metod  
Jag kommer i uppsatsen att använda mig av en rättsdogmatisk metod. Jag kommer 

studera lag, förarbeten, praxis och doktrin för att fastställa och kritiskt analysera 

gällande rätt. Svenska förarbeten kommer användas dels för att tolka lagstiftarens motiv 

bakom det svenska regelverket, dels för att analysera hur Sverige valt att implementera 

relevanta EU-rättsakter. Praxis kommer analyseras och diskuteras för att utreda hur 

svensk respektive europeisk domstol har tolkat och tillämpat bestämmelserna på 

området.  Den praxis som finns tillgänglig inom ramen för ämnet är knapphändig, 

framförallt på svensk nivå. Av denna anledningen har jag funnit ett antal rättsfall från 

underinstanser vara av intresse och relevanta för uppsatsens syfte. Inte heller i doktrinen 



 8 

har ämnet behandlats i någon större utsträckning varför litteratur och artiklar kommer 

användas sparsamt under uppsatsens huvuddelar.  

 

Vid besvarandet av uppsatsens ena huvudsyfte, att utreda de rättsliga förutsättningarna 

för vitesförelägganden mot internetleverantörer i EU, kommer EU-rättsliga regler 

studeras utförligt. Jag kommer analysera EU-rättsliga direktiv, domstolsavgöranden 

samt officiella utredningsdokument och uttalanden från EU-kommissionen. Vid 

hanteringen av EU-rätten kommer en EU-rättslig metod att användas. Den EU-rättsliga 

metoden bygger på andra tolkningsprinciper och grundar sig på en annan rättskällelära 

än den svenska juridiska metoden. EU-rättsliga bestämmelser får inte tolkas isolerat 

från sitt sammanhang och måste i hög grad tolkas mot bakgrund av sitt syfte, EU-

rättsliga principer samt EU-domstolens praxis.1 Vidare ska nationella regler som bygger 

på europeiska rättsakter tolkas i enlighet med principen om direktivkonform tolkning. 

Principen om direktivkonform tolkning innebär att nationella domstolar är skyldiga att 

göra allt som ligger inom deras behörighet för att säkerställa att EU-rättsliga direktiv 

ges full verkan för att uppnå ett resultat som är förenligt med direktivets syfte.2  

 

1.4 Avgränsningar och vissa begrepp 
Uppsatsen är begränsad till svenska och EU-rättsliga regler. Någon jämförelse med 

andra EU-länders regelverk på området kommer inte att göras eftersom jag anser att 

uppsatsens syfte besvaras bäst utan komparativa inslag. Vidare kommer uppsatsen 

endast att beröra den civilrättsliga sanktionsformen förelägganden. Frågor om 

internetleverantörens eventuella ansvar i straff- eller skadeståndsrättslig mening 

kommer inte behandlas utöver vad som är nödvändigt för att utreda vilka villkor och 

förutsättningar som fordras för att kunna begära förelägganden. 

 

Eftersom uppsatsen rör den digitala miljön aktualiseras ett antal tekniska begrepp och 

aspekter. Min avsikt är dock att beröra och förklara dessa endast i den mån det är av 

intresse för uppsatsens syfte, varför någon ingående analys och redogörelse för tekniska 

begrepp och aspekter inte kommer att göras.  

 

                                                   
1 Hettne s 36. 
2 Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder s 126. 
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Med internetleverantör avses i uppsatsen den aktör som tillhandahåller 

internetuppkoppling till sina kunder/användare. I regel föreligger något slags 

rättsförhållande mellan internetleverantören och kunderna, där kunderna betalar en 

avgift i utbyte mot internetuppkoppling.  

 

Det finns ett antal olika former av förelägganden.3 Förelägganden kan innebära krav på 

avstängning (skyldighet att upphöra med att leverera internetaccess till en 

intrångsgörare), blockering (skyldighet att förhindra att internetleverantörens kunder 

från att nå viss adress etc.) och filtrering (skyldighet att granska information som 

passerar genom nätet och hindra kommunikation som utgör upphovsrättsintrång).4 I 

denna uppsats kommer jag med begreppet föreläggande, om inget annat anges, avse 

blockeringsförelägganden. Blockering är den vanligast förekommande typen av 

föreläggande och är enligt min mening den föreläggandeform som i stört utsträckning 

behöver en närmare granskning.  

 

Vidare används i svenska rättskällor ofta begreppet vitesförbud eller vitesföreläggande 

istället för föreläggande. Dessa begrepp har samma betydelse och innebörd varför jag i 

uppsatsen inte kommer göra någon skillnad mellan dem. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex olika avsnitt. Inledningsvis kommer jag i avsnitt 2 gå igenom 

upphovsrättens innebörd och vilka syften och motiv som ligger till grund för 

rättsområdet. Avsnitt 3 kommer behandla den EU-rättsliga regleringen på området och 

utreda vilka förutsättningar och villkor som måste vara uppfyllda för att 

vitesförelägganden ska kunna riktas mot internetleverantörer enligt EU-rätten. Avsnitt 4 

har samma upplägg som avsnitt 3, men avser utreda den svenska regleringen på området 

samt hur den svenska lagstiftaren valt att implementera EU-rätten. I avsnitt 5 används 

slutsatserna från avsnitten 3 och 4 för att jämföra den svenska regleringen med den 

europeiska och ta reda på om Sverige implementerat artikel 8.3 infosocdirektivet på ett 

korrekt sätt samt om de svenska bestämmelserna erbjuder det skydd som direktivet 

                                                   
3 För en utförlig diskussion om olika typer av förelägganden och strategier mot upphovsrättsintrång på 
internet, se Westman, D, Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet – en analys, s 33-64. 
4 Westman s 54. 
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kräver. Avslutningsvis kommer jag i avsnitt 6 sammanfatta och kommentera uppsatsens 

resultat och slutsatser i ljuset av framställningens syfte.   
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2 Upphovsrätten – syften och innebörd 

2.1 Inledning  
Nedan kommer redogöras för vilka rättsakter som huvudsakligen reglerar 

upphovsrättens innebörd på såväl svensk, europeisk och internationell nivå. Syftet med 

avsnittet är att skapa en bakomliggande förståelse för upphovsrättens internationella 

karaktär samt vilka syften och motiv ligger till grund för rättsområdet. Enskilda artiklar 

och paragrafer kommer endast att beröras översiktligt för att ge en bild av 

upphovsrättens innebörd. De för uppsatsen relevanta bestämmelserna i infosocdirektivet 

och URL kommer behandlas och analyseras mer ingående i de följande avsnitten. 

 

2.2 Internationella överenskommelser 
Upphovsrätten är ett rättsområde som till stor del präglas av internationella regler och 

överenskommelser.5 Konstnärligt skapande känner inga geografiska gränser. I och med 

tillkomsten av internet och de senaste decenniernas nya teknik har den 

gränsöverskridande spridningen av konstnärliga och litterära verk revolutionerats. 

Dagens möjligheter till spridning av immateriella prestationer gör det nödvändigt med 

ett  upphovsrättsligt skydd som sträcker sig över nationsgränserna. Det finns 

följaktligen ett antal internationella konventioner och överenskommelser på området.  

 

En av de mest grundläggande internationella konventionerna är Bernkonventionen för 

skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen) som trädde i kraft 1886 

och reviderades senast 1971. Bernkonventionen säkerställer att en svensk upphovsman i 

varje konventionsland åtnjuter samma rättigheter som landets egna medborgare. Vidare 

föreskriver konventionen att skyddet för utländska upphovsmän aldrig får understiga 

Bernkonventionens särskilt stadgade minimirättigheter.6 Minimirättigheterna omfattar 

såväl ekonomiska som ideella rättigheter och uppkommer direkt i och med skapandet av 

ett verk, helt oberoende av formaliteter såsom registrering eller liknande.  

 

En annan internationell konvention som verkar vid sidan av Bernkonventionen är 

Världskonventionen om upphovsrätt (Världskonventionen) som trädde i kraft 1952 och 

                                                   
5 Olsson s 353. 
6 Bernitz m.fl. s 44; Olsson s 359. 
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reviderades senast 1971. Världskonventionen erbjuder även den ett minimiskydd för 

utländska verk. Konventionen anses dock inte ge upphovsmännen ett lika omfattande 

och detaljreglerat skydd som Bernkonventionen och den innehåller inte heller något 

förbud mot formaliteter likt det som återfinns i Bernkonventionen.7 Världskonventionen 

anses dessutom ha spelat ut sin roll i och med att fler länder anslutit sig till 

Bernkonventionen och skrivit under det så kallade TRIPS-avtalet.8 TRIPS-avtalet trädde 

i kraft den 1 januari 1996 och har sin grund i Bernkonventionen.9 

Världshandelsorganisationens (WTO) administrerar avtalet och det gäller för WTO:s 

samtliga medlemsstater.  

 

Bernkonventionen, Världskonventionen och TRIPS-avtalet är alla folkrättsliga traktat 

som i Sverige inte direkt kan åberopas av part inför domstol. Enligt Sveriges dualistiska 

synsätt på internationella avtal måste reglerna implementeras i svensk rätt för att kunna 

tillämpas i svensk domstol.10 EU och samtliga medlemsstater i EU har tillträtt TRIPS-

avtalet och EU-domstolen har ansett sig ha tolkningsföreträde vid konflikt mellan 

TRIPS och EU-rätten.11 I sådana situationer kan TRIPS-avtalet inte åberopas direkt i 

medlemsstaterna. 

 

2.3 Upphovsrätten i EU 
I EU har målet under lång tid varit en harmoniserad och gemensam europeisk upphovs- 

och immaterialrättslagstiftning. Unionen vill åstadkomma en upphovsrättslig ram och 

ett starkt skydd för de kreativa branscherna i Europa, även om skyddet i huvudsak 

fortfarande underhålls och verkställs på nationell nivå. Den EU-rättslig inställningen till 

immateriella rättigheter illustreras inte minst av artikel 17.2 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) där det kort och gott anges att 

immateriell egendom ska vara skyddad. Enligt artikel 6.1 i Fördraget om Europeiska 

unionen (FEU) har de grundläggande rättigheterna i EU-stadgan samma rättsliga värde 

som fördragen.  

 

                                                   
7 Olsson s 357; Bernitz m.fl. s 45. 
8 Olsson s 357; Bernitz m.fl. s 44; Levin s 45. 
9 Bernitz m.fl. s 44; Levin s 41. 
10 Levin s 49. 
11 Se mål C-53/96 Hermès International mot FHT Marketing Choice BV. 
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Rätten till immateriell egendom är emellertid inte absolut.  När åtgärder vidtas för att 

skydda alster och verk måste en avvägning göras mellan skyddet för immateriell 

egendom och andra grundläggande rättigheter som åtnjuts av de personer som påverkas 

av åtgärderna.12 Som det ska framgå nedan kan det till exempel uppstå konflikt mellan 

rättighetshavares immaterialrättsliga skydd, internetleverantörers näringsfrihet13 och 

internetanvändares informations- och yttrandefrihet.14 Hur en sådan avvägning ska ske 

regleras i artikel 52.1 i EU-stadgan som anger att begränsningar i grundläggande 

rättigheter endast får göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt 

samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors 

rättigheter och friheter. Proportionalitetsprincipen ska alltid beaktas vid begränsningar 

av de grundläggande rättigheterna.  

 

Under de senaste decennierna har ett antal direktiv trätt i kraft på upphovsrättsområdet15 

och det pågår just ett omfattande reformarbete inom området på EU-nivå. I slutet av 

2015 utfärdade EU-kommissionen sitt meddelande Mot en modernare och mer 

europeisk ram för upphovsrätten.16 Meddelandet utgör en del av EU-kommissionens 

arbete med att anpassa upphovsrättens innehåll till dagens digitala verklighet. Syftet 

med de åtgärder som föreslås i meddelandet är att EU:s upphovsrättsbestämmelser även 

i fortsättningen ska ge en hög skyddsnivå för rättighetshavare.17 I skrivande stund har 

reformarbetet än så länge inte resulterat i några direktiv eller rättsakter som har 

betydelse för denna uppsats syfte. Den pågående översikten av den europeiska 

upphovsrätten vittnar dock om ett behov av att anpassa lagstiftningen till det digitala 

samhället samt en potentiell attitydförändring gentemot mellanhänder och plattformars 

ansvar i den digitala miljön.18 

 

Det upphovsrättsliga direktiv som är mest relevant för denna uppsats och mellanhänders 

roll i den digitala miljön är infosocdirektivet. Infosocdirektivet antogs 2001 och syftar 

                                                   
12 Mål C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU p 62-68.  
13 Artikel 16 i EU-stadgan. 
14 Artikel 11 i EU-stadgan. 
15 Se t ex direktiv 91/250/EEG (datorprogramdirektivet), 92/100/EEC (uthyrnings- och 
utlåningsdirektivet), 93/83/EEG (satellit- och kabeldirektivet), 93/93/EEG (skyddsdirektivet), 95/9/EG 
(databasdirektivet), 2001/29/EG (infosocdirektivet), 2001/84/EG (följerättsdirektivet), 2004/48/EG 
(sanktionsdirektivet), 2014/26/EU (sällskapsdirektivet). 
16 KOM(2015) 626. 
17 KOM(2015) 626 s 1. 
18 Se till exempel s 10f i KOM(2015) 626. 
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till att harmonisera skyddet för upphovsrätt och närstående rättigheter inom EU. 

Direktivet innehåller bestämmelser om upphovsrättens innehåll, omfattning och 

undantag samt möjligheter till sanktioner och rättsliga åtgärder. Direktivets 15 artiklar 

föregås av 61 beaktanssatser som syftar till att ge uttalanden om artiklarnas tolkning och 

tillämpning.19 Beaktanssats 9 anger att utgångspunkten för en harmoniserad upphovsrätt 

måste vara en hög skyddsnivå samt att immaterialrätten utgör en integrerad del av 

äganderätten. Direktivet implementerades i svensk rätt 2005.20  

 

Upphovsrättens huvudsakliga innebörd regleras i artiklarna 2 (rätten till 

mångfaldigande) och 3 (rätten till överföring av verk till allmänheten) i 

infosocdirektivet. Rätten till mångfaldigande avser exemplarframställning och innebär 

en ensamrätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande direkt eller indirekt, tillfälligt eller 

permanent, oavsett metod och form, helt eller delvis.21 Ensamrätten begränsas dock av 

artikel 5 som föreskriver att vissa former av mångfaldigande, bland annat sådana som är 

flyktiga eller framställs för privat bruk. 

 

Ensamrätten till överföring av verk till allmänheten i artikel 3 ger upphovsmän en rätt 

att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk på trådbunden 

eller trådlös väg. I detta ingår även en rätt att göra verken tillgängliga för allmänheten 

på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verken från en plats och vid en tidpunkt 

som de själva väljer. Ett typfall av en sådan tillhandahållanden på begäran ansågs vid 

genomförandet av direktivet i svensk rätt vara när verk läggs ut på en webbplats på 

internet.22 Rätten till överförande av verk till allmänheten rätt bör enligt skäl 23 i 

direktivet förstås i vid mening och omfatta all överföring till allmänheten som inte är 

närvarande på den plats varifrån överföringen sker. 

 

2.4 Upphovsrätten i Sverige 
Författare, konstnärer och kreatörer av olika slag har enligt 2 kap 16 § regeringsformen 

(RF) en grundlagsskyddad rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. De 

svenska reglerna om upphovsrätt återfinns huvudsakligen i URL. Upphovsrätten ger 

varje upphovsman två typer av rättigheter till sina verk; de ekonomiska respektive de 
                                                   
19 Olsson s 375. 
20 Prop 2004/05:110. 
21 Ds 2007:29 s 34. 
22 Prop 2004/05:110 s 45. 
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ideella rättigheterna.23 De ekonomiska rättigheterna har sin grund i 2 § URL och 

innebär i huvudsak en uteslutande rätt att förfoga över verket. De ideella rättigheterna 

har sin grund i 3 § URL och innebär dels en rätt att motsätta sig kränkande behandling 

av verken, dels en rätt att i samband med verkens utnyttjande bli omnämnd på det sätt 

god sed kräver. De ideella rättigheterna omfattas i princip inte av syftet med denna 

uppsats och kommer därför inte behandlas närmare nedan.24  

 

De ekonomiska rättigheterna i URL präglas i hög grad av infosocdirektivets regler. De 

ekonomiska ensamrätterna brukar sammanfattas som upphovsmannens rätt att 

framställa exemplar av verket (exemplarframställning) och en ensamrätt för 

upphovsmannen att göra verket tillgängligt för allmänheten.  

 

Upphovsmannens ensamrätt till mångfaldigande regleras i 2 § 1 st URL och täcker all 

slags framställning av exemplar. Med exemplarframställning menas enligt 2 § 2 st URL, 

precis som i infosocdirektivet, varje direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent 

framställning av exemplar av ett verk, oavsett metod och form samt om det sker helt 

eller delvis. Upphovsmannen har alltså en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje form 

av sådan framställning.  

 

Den andra delen av de ekonomiska rättigheterna är upphovsmannens ensamrätt till 

tillgängliggörande för allmänheten. Enligt 2 § 3 st URL görs ett verk tillgängligt för 

allmänheten när det överförs till allmänheten (punkt 1), när det framförs offentligt 

(punkt 2), när exemplar av verket visas offentligt (punkt 3), samt när exemplar av verket 

bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten 

(punkt 4). Enligt 2 § 3 st 1 p URL överförs ett verk till allmänheten när det på 

trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den 

där allmänheten kan ta del av verket. Bestämmelsen är teknikneutral och omfattar alla 

typer av distansöverföringar som kan bli aktuella.25 I propositionen anges att ett verk 

som läggs ut på, eller sänds ut via, en webbsida på internet exempelvis utgör en 

överföring till allmänheten.26 

 
                                                   
23 Olsson s 22. 
24 För innebörden av de ideella rättigheterna, se t ex Olsson s 123. 
25 Prop 2004/05:110 s 378. 
26 Prop 2004/05:110 s 378. 
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3 Mellanhänder och förelägganden i EU 

3.1 Inledning  
Efter att ha gått igenom upphovsrättens syfte och innebörd kommer jag nedan redogöra 

för EU-rätten och vilka möjligheter den erbjuder för att rikta förelägganden mot 

internetleverantörer. Jag kommer börja med att gå igenom det EU-rättsliga regelverket 

för mellanhänder i allmänhet för att sedan rikta in mig på internetleverantörens roll som 

mellanhand. Mot bakgrund av framförallt EU-domstolens avgörande i mål C‑314/12,27 

nedan kallat UPC-målet, kommer jag analysera vilka rekvisit som måste vara uppfyllda 

för att ett föreläggande ska kunna utfärdas mot en internetleverantör enligt EU-rätten.  

 

3.2 Regelverket 
EU-kommissionen betonade i meddelandet KOM(2015) 626 att efterlevnaden av 

upphovsrätten är nödvändig för att främja kreativitet och innovation samt bygga upp 

förtroende på marknadsplatser.28 För att komma åt upphovsrättsintrång erbjuds därför 

ett antal sanktionsmöjligheter från EU-rättsligt håll. Inte minst mot mellanhänder vars 

tjänster utnyttjas och används i samband med intrång. Det civilrättsliga system som 

erbjuds för kontroll av upphovsrättens efterlevnad och förelägganden mot mellanhänder 

finns framförallt i de EU-direktiv som presenteras nedan.  

 

3.2.1 Infosocdirektivet 

Infosocdirektivet har, som redogjorts ovan, till syfte att harmonisera skyddet för 

upphovsrätt och närstående rättigheter inom EU samt erbjuda rättighetshavare en hög 

skyddsnivå. Enligt artikel 8.1 i direktivet åläggs medlemsstaterna att i nationell rätt 

tillhandahålla effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner och rättsliga 

åtgärder vid intrång i de  rättigheter som direktivet anger. Enligt artikel 8.2 ska 

medlemsstaterna se till att berörda rättighetshavare bland annat ska kunna begära 

förelägganden och skadestånd vid intrång. Förelägganden ska enligt artikel 8.3 också 

kunna begäras gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att 

begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet. Vad som framförallt avses med 

                                                   
27 Mål C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH and Wega 
Filmproducktionsgesell-schaft mbH. 
28 KOM(2015) 626 s 12. 
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bestämmelsen i artikel 8.3 är att ge rättighetshavare en möjlighet, i fall då skyddade 

verk läggs ut på t.ex. internet, att vända sig till internetleverantören (mellanhanden) och 

begära att denne tar bort materialet.29  

 

Mellanhänders position utvecklas i beaktanssats 59 till infosocdirektivet där det anges 

att de tjänster som mellanhänder erbjuder i den digitala miljön i ökande grad utnyttjas 

av en tredje part för att göra intrång. Mellanhänder anses därför i många fall ha de 

största möjligheterna att stoppa intrång, varför rättsinnehavare bör ha möjlighet att 

begära ett föreläggande mot en mellanhand som förmedlar tredje mans intrång. 

Möjligheten bör enligt beaktanssatsen finnas tillgänglig även i sådana fall där 

mellanhändernas aktiviteter omfattas av undantagen i artikel 5 i direktivet.30 Vidare har 

i förarbetena till infosocdirektivet angetts att möjligheten till ett föreläggande enligt 

artikel 8.3 ska finnas oavsett om mellanhändernas åtgärd är laglig eller ej.31 Det krävs 

alltså inte att mellanhanden har något direkt ansvar för det intrång som begåtts av tredje 

part för att ett föreläggande ska kunna begäras.32 I skäl 59 sista meningen anges att 

medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning själva bör bestämma villkoren och 

bestämmelserna för förelägganden av detta slag.  

 

3.2.2 Sanktionsdirektivet 

Direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter 

(sanktionsdirektivet) innehåller bestämmelser om civilrättsliga sanktioner på hela 

immaterialrättens område och är således tillämpligt på upphovsrätten och dess 

närstående rättigheter. Det innehåller totalt 22 artiklar som föregås av 32 beaktanssatser. 

Direktivet syftar till att stärka sanktionerna mot immaterialrättsintrång och innehåller 

regler om tillgång till bevisning och annan information såväl som bestämmelser om 

vitesförelägganden och beräkning av skadestånd.33 Av beaktanssats 10 följer att 

direktivet ämnar uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella 

rättigheter på den inre marknaden. Direktivet implementerades i svensk rätt 2009 och 

medförde stora ändringar i upphovsrättslagens sanktionsbestämmelser.  

 

                                                   
29 Prop 2004/05:110 s 564. 
30 Onisor s 434. 
31 SEK/2000/1734 slutlig under artikel 8.  
32 Onisor s 434. 
33 Olsson s 377. 
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De bestämmelser om sanktioner i infosocdirektivets artikel 8.1 som nämnts ovan 

förekommer i stort sett i samma lydelse i artikel 3.2 i sanktionsdirektivet. Skillnaden är 

att sanktionsdirektivets regler om att åtgärder, förfaranden och sanktioner ska vara 

effektiva, proportionella och avskräckande är tillämpliga på all immaterialrätt och inte 

bara upphovsrätt. Artiklarna 8.2 och 8.3 i infosocdirektivet motsvaras av 

sanktionsdirektivets artikel 11 som reglerar förelägganden mot såväl intrångsgöraren 

som mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en 

immateriell rättighet. Det understryks i artikel 11 i sanktionsdirektivet att möjligheten 

för rättighetshavare att begära föreläggande mot mellanhänder inte ska påverka 

tillämpningen av artikel 8.3 i infosocdirektivet. Relationen mellan bestämmelserna 

behandlas även i beaktandesats 23 i sanktionsdirektivet där det anges att det vid intrång 

i upphovsrätt redan finns en omfattande harmonisering genom infosocdirektivet och att 

artikel 8.3 i infosocdirektivet inte bör påverkas av sanktionsdirektivets bestämmelser. 

Vidare anges i beaktandesatsen, på samma vis som i infosocdirektivet, att villkoren och 

bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör beslutas av medlemsstaterna i sin 

nationella lagstiftning. 

 

Som nämnts ovan krävs det enligt infosocdirektivets bestämmelser inte att 

mellanhanden har något direkt ansvar för  att ett föreläggande ska kunna meddelas. I 

EU-kommissionens utvärdering34 av sanktionsdirektivet utvecklas frågan om 

mellanhändernas ansvar. I utvärderingen understryks att varken artikel 11 i 

sanktionsdirektivet eller artikel 8.3 i infosocdirektivet förutsätter ansvar hos 

mellanhänderna för att en föreläggande ska kunna begäras. Möjligheterna till 

föreläggande motiveras enligt utvärderingen inte av att mellanhänderna har något 

ansvar och syftar inte till att straffa dessa mellanhänder. De motiveras istället av att 

mellanhänderna i vissa fall anses ha de största möjligheterna att stoppa och förebygga 

intrång.35 I samma utvärderingen konstaterar EU-kommissionen att begreppet 

mellanhand i direktivet ska ges en bred tolkning och inkludera även mellanhänder som 

som inte har något särskilt avtalsförhållande med intrångsgöraren.36 

 

                                                   
34 SEC(2010) 1589 final. 
35 SEC(2010) 1589 final s 16; denna uppfattning överensstämmer även med beaktanssats 59 i 
infosocdirektivet.  
36 SEC(2010) 1589 final s 14. 
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3.2.3 E-handelsdirektivet 

Direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, 

särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (e-handelsdirektivet) syftar enligt 

artikel 1 till att uppnå en fungerande inre marknad genom att säkerställa den fria 

rörligheten för informationssamhällets tjänster mellan medlemsstaterna. Vad som ska 

anses som informationssamhällets tjänster definieras i beaktanssats 17 och 18 som anger 

att alla tjänster som normalt utförs mot ersättning, på distans, med hjälp av utrustning 

för elektronisk behandling och lagring av information, och på individuell begäran av en 

tjänstemottagare omfattas av begreppet. En viktig del i detta arbete var att harmonisera 

vissa ansvarsbegränsningar för tjänstelevererande mellanhänder, till exempel 

internetleverantörer. Direktivet implementerades i svensk rätt 2002 genom lag 

(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-

handelslagen). 

 

I direktivet finns regler om ansvarsfrihet i tre olika fall, nämligen mere conduit (artikel 

12), caching (artikel 13) och hosting (artikel 14). Den gemensamma nämnaren för de tre 

ansvarsfrihetsgrunderna kan kort sägas vara att tjänsteleverantörerna endast agerar som 

teknisk mellanhand utan att själv påverka informationen som går genom dess system.37 

I försats 45 i e-handelsdirektivet behandlas ansvarsfrihetsgrundernas förhållande till 

sådana förelägganden som avses i infosoc- och sanktionsdirektivet. Det anges där att de 

begränsningar av mellanhänders ansvar som  fastställs i e-handelsdirektivet inte 

påverkar möjligheten till olika förelägganden. Detsamma framgår av artiklarna 12.3, 

13.2 och 14.3 i e-handelsdirektivet som anger att ansvarsfriheten i artiklarna 12-14 inte 

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

medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar 

en överträdelse. Det finns alltså en slags synkronisering mellan e-handels- och 

infosocdirektivet, vilket även framgår av försats 50 i det förra och försats 16 i senare. 

Båda dessa ingresskäl anger att de datum då direktiven träder i kraft bör sammanfalla 

för att uppnå ett tydligt regelverk för mellanhänders ansvar vid upphovsrättsintrång. 

 

I artikel 15 i e-handelsdirektivet föreskrivs att medlemsstaterna inte får ålägga 

tjänsteleverantörer en allmän övervakningsskyldighet av informationen de överför eller 

                                                   
37 Stavropoulou s 47. 
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lagrar. Enligt samma artikel får inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska 

fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet åläggas 

tjänsteleverantören. Artikel 15 i e-handelsdirektivet gäller även vid föreläggande mot 

mellanhänder enligt artikel 8.3 i infosocdirektivet och artikel 11 i sanktionsdirektivet.38 

Ett föreläggande mot en tjänsteleverantör får alltså inte innebära en allmän skyldighet 

för denne att övervaka eller efterforska informationen som överförs eller lagras. 

 

3.3 Internetleverantörens roll 
Frågan om under vilka omständigheter en internetleverantör kan föreläggas att blockera 

webbsidor har behandlats i EU-domstolens praxis. I UPC-målet som avgjordes 2014 

diskuterades ett antal frågor och rekvisit som är relevanta för syftet med denna uppsats. 

Målet rörde en ansökan om att förelägga internetleverantören UPC Telekabel att inte ge 

sina kunder tillgång till en webbplats som tillgängliggjorde rättighetshavarnas 

(Constantin Film och Wega) filmer för allmänheten utan deras samtycke. Den 

hänskjutande domstolen ställde två frågor som kom att besvaras EU-domstolen. Den 

första frågan i målet var om artikel 8.3 i infosocdirektivet ska tolkas så, att en person 

som utan rättighetshavarens tillstånd gör verk tillgängliga på internet ska anses utnyttja 

de tjänster som tillhandahålls av internetleverantören till personer som tar del av dessa 

verk. Den andra frågan var om det är förenligt med unionsrätten att rent allmänt 

förbjuda en internetleverantör att ge kunderna tillgång till en intrångsgörande 

webbplats, om internetleverantören kan undgå vite för överträdelse av förbudet genom 

att visa att den har vidtagit alla rimliga åtgärder. 

 

Med avstamp i EU-domstolens argumentation och bedömning av de hänskjutna 

frågorna kommer jag i det följande analysera under vilka omständigheter en 

internetleverantör kan föreläggas att blockera en intrångsgörande webbplats. Först och 

främst kommer de materiella rekvisiten i artikel 8.3 i infosocdirektivet att behandlas, det 

vill säga om en internetleverantör kan anses vara en mellanhand vars tjänster utnyttjas 

av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt. I ett andra steg ska de hänsyn som 

domstolen beaktar i sin rättighetsavvägning och proportionalitetsbedömning analyseras. 

                                                   
38 Se bl a mål C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 
SCRL (SABAM) p 32-36; mål C-324/09 L'Oréal SA mot eBay International AG p 139; 
Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 77. 
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3.3.1 Internetleverantören som mellanhand 

Frågan om en internetleverantör är att betrakta som en mellanhand enligt artikel 8.3 i 

infosocdirektivet behandlades i LSG-målet.39 I målet som rörde en tvist mellan den 

österrikiska upphovsrättsorganisationen LSG och internetleverantören Tele2 var en av 

tolkningsfrågorna huruvida begreppet mellanhand i infosocdirektivets artikel 8.3 ska 

anses omfatta omfatta internetleverantörer. Domstolen angav inledningsvis i punkten 43 

att en leverantör som endast tillhandahåller internetuppkoppling utan att erbjuda några 

andra tjänster och utan att utöva en rättslig eller faktisk kontroll över den använda 

tjänsten, tillhandahåller en tjänst som kan användas av tredje man för intrång i 

upphovsrätten eller närstående rättigheter.40 Vidare konstaterade domstolen att en 

internetleverantör, genom att ge tillträde till internet, förmedlar en tredje mans intrång i 

ett skyddat verk eller annat alster på sådant vis som avses i beaktanssats 59 i 

infosocdirektivet.41 Mot den bakgrunden och med hänsyn till att direktivets syfte – att 

säkerställa ett effektivt rättsligt skydd för upphovsrätt – annars skulle reduceras 

väsentligt, slog EU-domstolen fast att en internetleverantör ska anses som en 

mellanhand i direktivets mening.42  

 

Frågan om internetleverantörens roll som mellanhand behandlades vidare i UPC-målet 

där domstolen konstaterade samma sak som i LSG-målet ovan. Med hänvisning till 

beaktanssats 59 angav domstolen att begreppet mellanhand, som används i artikel 8.3, 

avser varje person som i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk.43 En 

internetleverantör som ger sina kunder tillgång till verk som en tredje part 

tillgängliggjort för allmänheten på internet ansågs därför vara en mellanhand i den 

mening som avses i artikel 8.3.44  

 

3.3.2 Tjänst som utnyttjas av tredje part 
Efter att ha konstaterat att internetleverantören är en mellanhand i den mening som 

avses i artikel 8.3 infosocdirektivet prövade domstolen i UPC-målet huruvida 

                                                   
39 Mål C-557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH mot Tele2 
Telecommunication GmbH.  
40 LSG-målet p 43. 
41 LSG-målet p 44. 
42 LSG-målet p 45-46. 
43 UPC-målet p 30. 
44 UPC-målet p 32 med hänvisning till LSG-målet och de resonemang som förs i p 44-45. 
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internetleverantörens tjänster ska anses ”utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i 

en upphovsrätt”.  

 

Omständigheterna i UPC-målet var sådana att det inte förelåg något rättsförhållande 

mellan UPC Telekabel (internetleverantören) och de som drev webbplatsen på vilken 

rättighetshavarnas filmer gjordes tillgängliga för allmänheten. UPC hade varken 

tillhandahållit internettillgång eller lagringsutrymme till denna webbplats. Emellertid 

kunde det med största säkerhet antas att några av UPC:s användare hade tagit del av det 

utbudet som fanns att tillgå på webbplatsen. Det fanns alltså ett rättsförhållande mellan 

internetleverantören och dess användare.45 UPC-målet skiljde sig därför mot LSG-målet 

på så vis att det i LSG-målet rörde sig om fildelningssystem genom vilka 

internetleverantörens användare även själva erbjöd verk på internet som medförde 

intrång i upphovsrätten.46 

 

UPC ansåg att en internetleverantör som inte har något rättsförhållande med dem som 

driver webbsidan på vilken verken tillgängliggörs inte kan vara adressat för ett 

föreläggande enligt artikel 8.3 i infosocdirektivet. Internetleverantören har i en sådan 

situation inte någon möjlighet att påverka den som begår intrånget i upphovsrätten och 

det otillåtna tillgängliggörandet av verken sker utan leverantörens medverkan. UPC 

menade följaktligen att internetleverantörens tjänster inte ”utnyttjas av en tredje part för 

att begå intrång i en upphovsrätt” i den mening som avses i artikel 8.3. En så extensiv 

tolkning av uttrycket ”utnyttjas” skulle enligt UPC i så fall omfatta även till exempel 

elleverantörer och pakettjänster.47 UPC menade att den som driver den intrångsgörande 

webbplatsen fullbordat intrånget i upphovsrätten redan när webbplatsen publicerades på 

internet – en procedur som skett helt utan inblandning från UPC och deras användare.48 

 

Generaladvokaten menade inledningsvis i sitt förslag till yttrande att det av artikel 8.3 i 

infosocdirektivet inte följer att det måste föreligga något avtalsförhållande mellan 

internetleverantören och den person som begår intrånget i upphovsrätten för att ett 

föreläggande ska kunna utfärdas.49 Det ansågs dock osäkert om internetleverantörens 

                                                   
45 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 11. 
46 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 39. 
47 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 43. 
48 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 45-47. 
49 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 44. 
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tjänster kan anses ”utnyttjas” av den intrångsgörande webbplatsen när det inte finns 

något rättsförhållande med internetleverantören. Enligt Generaladvokaten nås dock 

allmänheten av de tillgängliggjorda verken i första hand genom sina egna 

internetleverantörer, det vill säga de internetabonnemang som de själva abonnerar på. 

Enskilda användares internetleverantörer är nödvändiga för att man ska kunna tala om 

ett ”tillgängliggörande för allmänheten” och tillgängliggörandet blir relevant först 

genom internetanvändarnas möjlighet till åtkomst.50 Mot den bakgrunden föreslog 

Generaladvokaten att internetleverantörer kan anses ”utnyttjas” av tredje part för att 

begå intrång i en upphovsrätt, även om de inte är leverantörer till den som begår 

intrånget, utan endast till den som har tillgång till den webbplats som medför ett intrång 

i upphovsrätten.51  

 

När frågan om sedan togs upp i själva UPC-målet valde EU-domstolen att gå på 

Generaladvokatens linje. Det konstateras i punkt 35 att det varken av ordalydelsen i 

artikel 8.3 eller av någon annan bestämmelse i infosocdirektivet krävs att det ska 

föreligga ett särskilt förhållande mellan mellanhanden och den person som begår 

intrånget i upphovsrätten. Något sådant krav anses i domen inte heller kunna utläsas av 

direktivets syften. Enligt domstolens bedömning skulle ett sådant krav minska det skydd 

som tillerkänts rättsinnehavarna. Syftet med direktivet såsom det framgår bland annat 

av beaktanssats 9 är att tillförsäkra rättsinnehavarna en hög skyddsnivå.52 Domstolen 

bekräftade därmed även den uppfattningen som EU-kommissionen hade i sin 

utvärdering av sanktionsdirektivet som redogjorts ovan.53 

 

En annan fråga som behandlades i UPC-målet var om det har någon betydelse huruvida 

internetleverantörens kunder på den ifrågavarande webbplatsen faktiskt tar del av 

verken som tillgängliggjorts för allmänheten utan tillåtelse. Domstolen anförde att de 

åtgärder som medlemsstaterna är skyldiga att vidta för att följa infosocdirektivet inte 

bara ska syfta till att få intrång i upphovsrätten att upphöra, utan också till att förhindra 

nya intrång.54 I linje med ett sådant preventivt syfte behöver rättighetshavarna inte visa 

                                                   
50 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 47. 
51 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 48 och p 54. 
52 UPC-målet p 35. 
53 SEC(2010) 1589 final s 14. 
54 UPC-målet p 37; liknande resonemang förs i mål C-324/09 L'Oréal SA mot eBay International AG p 
131 och i mål C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 
SCRL (SABAM) p 31. 
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att någon av internetleverantörens kunder faktiskt tar del av de verk som 

tillgängliggjorts utan rättsinnehavarnas tillåtelse. Det är tillräckligt att verket har gjorts 

tillgängligt för allmänheten i upphovsrättslig mening, oavsett om någon av 

internetleverantörens användare har tagit del av det eller ej.55  

 

3.3.3 Rättighetsavvägningen 
Den andra frågan som prövades i UPC-målet var om ett sådant föreläggande som var 

för handen i målet var förenligt med de grundläggande rättigheterna i unionsrätten.56 

EU-domstolen inledde sin bedömning av frågan med en erinran om att det av skäl 59 till 

infosocdirektivet framgår att medlemsstaterna själva har att bestämma villkoren och 

bestämmelserna för vitesförelägganden i sin nationella lagstiftning. Detta betyder dock 

inte att medlemsstaterna är helt fria i sin utformning av villkoren. Nationella regler och 

medlemsstaternas tillämpning av dem måste vara förenliga med de begränsningar som 

följer av infosoc- och sanktionsdirektivet samt med de rättskällor som direktiven 

hänvisar till.57 Vidare ska de grundläggande rättigheterna enligt artikel 51 i EU-stadgan 

samt artikel 6 FEU alltid beaktas.58 I de fall där de grundläggande rättigheterna står i 

motsättning till varandra ska domstolen utgå från en tolkning av direktivet som gör det 

möjligt att göra en rimliga avvägning mellan dessa rättigheter. Medlemsstaterna ska 

vidare se till att de nationella reglerna inte grundar sig på en tolkning av direktiven som 

står i strid med de grundläggande rättigheterna eller med andra allmänna principer för 

EU-rätten, såsom proportionalitetsprincipen.59 

 

De rättigheter som berördes i UPC-målet var enligt domstolen ”för det första 

upphovsrätt och närstående rättigheter, som utgör immateriell egendom och som således 

skyddas enligt artikel 17.2 i EU-stadgan, för det andra den näringsfrihet som de 

ekonomiska aktörerna, såsom internetleverantörer, åtnjuter enligt artikel 16 i EU-

                                                   
55 UPC-målet p 38-39. Se för liknande resonemang mål C-466/12 Nils Svensson m.fl. mot Retriever 
Sverige AB p 19 och mål C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) mot 
Rafael Hoteles SA p 43. 
56 UPC-målet p 42. 
57 UPC-målet p 44. Se för linkande resonemang mål C-324/09 L'Oréal SA mot eBay International AG p 
138 och mål C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM) p 33. 
58 UPC-målet p 45; Generaladvokatens yttrande i UPC-målet 73; mål C-324/09 L'Oréal SA mot eBay 
International AG p 138; mål C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et 
éditeurs SCRL (SABAM) p 33 och 41. 
59 UPC-målet p 46.  
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stadgan samt för det tredje internetanvändarnas informationsfrihet, vilken skyddas i 

artikel 11 i EU-stadgan”.60  

 

Domstolen konstaterade att näringsfriheten inskränks av ett föreläggande. Ett 

föreläggande ålägger internetleverantören att vidta åtgärder som innebär betydande 

kostnad för dess verksamhet, vilket således begränsar  friheten att disponera över sina 

ekonomiska, tekniska och finansiella resurser. I det aktuella målet ansågs föreläggandet 

emellertid inte ”påverka själva kärnan i näringsfriheten”. Detta eftersom föreläggandet 

gav internetleverantören en möjlighet att undgå ansvar genom att visa att denne hade 

”vidtagit alla rimliga åtgärder”. Denna möjlighet innebar att internetleverantören inte 

ansågs skyldig att göra orimliga uppoffringar.61  

 

Situationen i UPC-målet var lite speciell eftersom det inte preciserades vilka åtgärder 

som mottagaren av föreläggandet skulle vidta för att undvika vite.  Internetleverantören 

fick således själv bestämma hur resultatet skulle uppnås. Med anledning av detta 

betonade domstolen att internetleverantören i sitt val av åtgärder var tvungen respektera 

internetanvändarnas grundläggande rätt till informationsfrihet.62 De åtgärder som 

internetleverantören vidtar måste vara ägnade att få upphovsrättsintrången att upphöra, 

utan att onödigtvis frånta internetanvändare möjligheten att på ett tillåtet sätt få tillgång 

till laglig information. Ett ingrepp från internetleverantören i internetanvändarnas 

informationsfrihet skulle inte vara motiverat i förhållande till det eftersträvade målet.63 

 

Beträffande skyddet för de immateriella rättigheterna var det i målet inte visat att 

verkställigheten av ett föreläggande faktiskt skulle leda till att intrången upphörde. Det 

kan då ifrågasättas om ett ingrepp i internetleverantörens näringsfrihet och användarnas 

informationsfrihet verkligen är att anse som en effektiv och proportionerlig åtgärd. 

Domstolen påpekade dock att det av artikel 17.2 i EU-stadgan inte framgår att de 

immateriella rättigheterna ska garanteras ett undantagslöst skydd. Det är tillräckligt att 

åtgärderna enligt föreläggandet hindrar, eller åtminstone gör det svårt för 

internetanvändare att få tillgång till de skyddade verken.64 Åtgärderna behöver alltså 

                                                   
60 UPC-målet p 47. 
61 UPC-målet p 48-53. 
62 UPC-målet p 55. 
63 UPC-målet p 56. 
64 UPC-målet p 58-62. 
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inte vara ägnade att få intrånget att upphöra helt för att vara förenliga med kravet på en 

rättvis avvägning enligt 52.1 EU-stadgan.65 Begränsningen av internetleverantörens 

näringsfrihet och internetanvändarnas informationsfrihet ansågs således av domstolen, 

med beaktande av proportionalitetsprincipen, vara nödvändig och faktiskt svara mot mål 

av allmänt samhällsintresse. 

 

Svaret på den andra frågan i UPC-målet var följaktligen att de grundläggande 

rättigheterna i unionsrätten inte hindrar en domstol i en medlemsstat att genom 

ospecificerade förelägganden förbjuda en internetleverantör att ge sina kunder tillgång 

till en webbsida som tillhandahåller upphovsrättsskyddade verk. För att sådana 

ospecificerade förelägganden ska godtas krävs dock att (i) mottagaren kan välja mellan 

rimliga och balanserade åtgärder, (ii) att mottagaren kan undgå ansvar genom att visa att 

den vidtagit alla rimliga åtgärder, (iii) att åtgärderna är välriktade och beaktar 

internetanvändarnas informationsfrihet samt (iv) att internetanvändarna har talerätt om 

deras informationsfrihet inskränks.66  

 

Att föreskriva en generell och ospecificerad skyldighet för internetleverantörer att 

förbjuda intrångsgörande webbplatser har dock i tidigare praxis och av 

generaladvokaten i sitt yttrande till UPC-målet ansetts som en allt för långtgående 

inskränkning av näringsfriheten. 

 

I Scarlet-målet67 var det fråga om ett föreläggande mot en internetleverantör som 

innebar en skyldighet för leverantören att aktivt övervaka och filtrera uppgifter för att 

förebygga intrång.  Domstolen konstaterade att en generell skyldighet övervaka 

samtliga uppgifter med avseende på samtliga kunder för att förebygga all form av 

framtida immaterialrättsintrång för det första var oförenligt med förbudet mot allmän 

övervakning enligt artikel 15.1 i e-handelsdirektivet.68 Vid rättighetsavvägningen 

ansågs vidare att ett så komplicerat, kostsamt och permanent filtersystem medförde en 

klar kränkning av näringsfriheten.69 Ett föreläggande enligt vilket internetleverantören 

skulle vara skyldig att införa det omtvistade filtreringssystemet skulle inte uppfylla 
                                                   
65 UPC-målet p 62-63. 
66 UPC-målet p 42-65. 
67 Mål C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM). 
68 Scarlet-målet p 40. 
69 Scarlet-målet p 48-50. 
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kravet på en rimlig avvägningen mellan immaterialrätten å ena sidan och 

näringsfriheten å andra sidan.70 Det kan tänkas att bedömningen skulle kunna blivit 

annorlunda om filtreringssystemet varit billigare och mindre komplicerat att 

implementera.  

 

I fråga om internetanvändarnas informationsfrihet lämnade domstolens analys i Scarlet-

målet mer att önska. Det konstateras blott att filtreringssystemet riskerade att kränka 

informationsfriheten. Detta eftersom det fanns en risk för att systemet inte gjorde en 

tillräcklig åtskillnad mellan lagligt och olagligt innehåll, varför lagligt innehåll skulle 

kunna komma att blockeras.71 Hur risken värderades och i vilken mån den påverkade 

rättighetsavvägningen utvecklades inte i målet. Scarlet-målet skiljer sig från UPC-målet 

i många avseenden, inte minst på grund av att målet rör filtrering. Vilka hänsyn 

domstolen beaktar i rättighetsavvägningen är dock enligt min mening av intresse även 

vid blockeringsförelägganden. 

 

I Generaladvokatens förslag till avgörande i UPC-målet ansåg Generaladvokat P. Cruz 

Villalón att det omtvistade föreläggandet var ett alltför stort ingrepp i 

internetleverantörens näringsfrihet. Cruz Villalón menade att det inte är tillåtet att utan 

föreskrivande av konkreta åtgärder förbjuda en internetleverantör att ge sina kunder 

tillgång till en webbplats.72 Detta på grund av att de olika åtgärder som kan användas 

för att blockera en webbplats kan skilja sig väsentligen vad gäller den omfattning i 

vilken internetleverantörens grundläggande rättigheter åsidosätts. Om 

internetleverantören väljer en mindre långtgående blockeringsåtgärd, av hänsyn till 

kundernas informationsfrihet, riskerar leverantören vite vid verkställighetsförfarandet. 

Om internetleverantören istället väljer en mer långtgående blockeringsåtgärd riskerar 

denne en konflikt med kunden.73 Internetleverantören hamnar alltså i ett besvärligt läge 

där den åläggs att på egen hand göra en avvägning mellan informationsfriheten och 

upphovsrätten. Det måste betraktas som ett stort ansvar att lägga på en privat aktör, som 

själv inte har begått något upphovsrättsintrång och dessutom saknar rättsförhållande 

med den intrångsgörande webbplatsen. 

 
                                                   
70 Scarlet-målet p 53. 
71 Scarlet-målet p 52. 
72 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 90. 
73 Generaladvokatens yttrande i UPC-målet p 86-89. 
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3.4 Sammanfattande ord 
Från internetleverantörernas perspektiv finns det antagligen både för- och nackdelar 

med utgången av UPC-målet. Fördelen med generella förelägganden är att 

internetleverantörerna får en större flexibilitet och frihet att själva välja vilken metod 

som passar dem bäst för att uppnå det önskade resultatet. Leverantörerna kan välja den 

blockeringsteknik som enligt dem är mest proportionerlig och kostnadseffektiv. Å andra 

sidan kan det dock argumenteras för att deras flexibilitet är klart begränsad av de 

specifika villkoren som listats ovan. Det är därför troligt att många internetleverantörer 

hellre föredrar specifika, tydliga och förutsebara förelägganden som anger precis vad 

som ska utföras för att undgå vite.  

 

Från rättighetshavarnas perspektiv är domstolens beslut i UPC-målet inte heller 

nödvändigtvis positivt. Visserligen är det för rättighetshavarna önskvärt att kunna 

förelägga mellanhänder att blockera webbsidor som publicerar skyddade verk utan 

tillåtelse. Det kan emellertid uppstå situationer där rättighetshavarna och 

mellanhänderna har vitt skilda uppfattningar om vilka åtgärder som är bäst lämpade för 

att blockera tillgången till dessa webbsidor. Om en internetleverantör till exempel inte 

går så långt att den blockerar all tillgång till en webbplats, men trots detta lyckas visa att 

de ”vidtagit alla rimliga åtgärder” för att hindra intrång, kommer rättighetshavarna 

antagligen inte vara helt nöjda. Det kan sannolikt uppstå meningsskiljaktigheter mellan 

internetleverantörerna och rättighetshavarna om vad som utgör just ”rimliga åtgärder”. 

 

Det kan inte nog understrykas att UPC-målet, precis som Scarlet-målet, innehåller 

många speciella omständigheter och därför endast kan erbjuda en begränsad vägledning 

i specifika fall. Efter att ha gått igenom domen och dess förhållande till EU:s regelverk 

och praxis kan vi dock åtminstone konstatera följande.  

 

För det första står det tämligen klart att en internetleverantör ska betraktas som en 

mellanhand i infosocdirektivets mening.  

 

För det andra har vi sett ovan att det inte finns något krav på rättsförhållande mellan 

internetleverantören och den intrångsgörande webbsidan för att leverantörens tjänster 

ska ansetts ha utnyttjats. Det krävs dock ett rättsförhållande mellan internetleverantören 
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och dess kunder som har tillgång till webbsidan. Huruvida någon av 

internetleverantörens kunder faktiskt tar del av de skyddade verken på de 

intrångsgörande webbsidorna är vidare oväsentligt.  

 

Före det tredje kan konstateras att en blockeringsåtgärd kan anses vara proportionerlig, 

effektiv och avskräckande trots att den inte är ägnad att leda till att intrånget helt 

upphör. Det är tillräckligt att åtgärden hindrar eller åtminstone gör det svårt för 

internetanvändare att få tillgång till de skyddade verken. Internetleverantörens 

näringsfrihet och användarnas informationsfrihet ger i UPC-målet vika tämligen enkelt 

till förmån för skyddet av upphovsrätten. 
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4 Mellanhänder och förelägganden i Sverige  

4.1 Inledning  
I det följande avser jag gå igenom den svenska implementeringen och tillämpningen av 

den ovan redogjorda EU-rätten. På samma vis som i det föregående avsnittet kommer 

jag inledningsvis gå igenom det relevanta regelverket på området, denna gång ur ett 

svenskt perspektiv. Fokus kommer primärt ligga på det tillvägagångssätt som Sverige 

valt vid implementeringen artikel 8.3 i infosocdirektivet. Vidare kommer jag applicera 

de svenska reglerna på internetleverantörens roll och gå igenom ett antal relevanta 

domstolsavgöranden. Det nyligen överklagade tingsrättsmålet mellan B2 Bredband och 

ett antal rättighetshavare kommer ägnas särskild uppmärksamhet. Syftet med avsnittet 

är att klargöra när och hur förelägganden kan utfärdas mot internetleverantörer enligt 

svensk rätt.  

 

4.2 Regelverket 
De EU-direktiv som redogjorts ovan har alla implementerats i svensk rätt. EU-

medlemsstaters skyldighet att implementera direktiv i nationell rätt följer dels av 

direktiven i sig, dels av artikel 288 FEUF och principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 

FEU. Direktiven anger ett visst resultat som ska uppnås, men överlåter på 

medlemsstaterna att besluta om form och tillvägagångssätt för att uppnå detta resultat.74  

 

4.2.1 E-handelslagen  

Som redogjorts ovan implementerades e-handelsdirektivet i svensk rätt genom e-

handelslagen. Artiklarna 12-14 i direktivet har sina motsvarigheter i 16-19 §§ e-

handelslagen. Bestämmelserna stadgar en tämligen omfattande ansvarsfrihet för 

tjänsteleverantörer gentemot URL:s regler om straff och skadestånd.75 Som ovan 

nämnts följer dock av artikel 12.3, 13.2 och 14.3 samt av beaktanssats 45 i e-

handelsdirektivet att vitesföreläggande får meddelas oberoende av  direktivets regler om 

ansvarsfrihet. Vid genomförandet av e-handelsdirektivet bekräftade regeringen denna 

uppfattning och konstaterade att viten inte omfattas av ansvarsfrihetsbestämmelserna.76 

                                                   
74 Barnard, C & Peers, S, European Union Law s 100. 
75 Axhamn, J, Mellanhandsansvar på internet – en rapport kring internetleverantörers roll och ansvar s 7. 
76 Prop 2001/02:150 s 97. 
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Regeringen framhöll vidare att vitet som sanktion är mer att betrakta som ett 

påtryckningsmedel för att framtvinga framtida beteende, än en sanktion som indikerar 

ansvar för tidigare beteende.77 Sammanfattningsvis påverkas möjligheten för 

rättighetshavare att begära föreläggande mot mellanhänder inte av e-handelslagens 

regler om ansvarsfrihet avseende skadestånd, sanktionsavgifter och straff i 16-19 §§. 

Förbudet mot allmän övervakningsskyldighet i e-handelsdirektivets artikel 15 ansågs 

inte föranleda någon åtgärd i svensk rätt.78 

 

4.2.2 Upphovsrättslagen 

När infosocdirektivet implementerades i svensk rätt ansågs både i promemorian79 och i 

propositionen80 att de svenska reglerna i URL om straff, skadestånd och vitesförbud var 

förenliga med artikel 8.1 och 8.2 i direktivet.81 Artikel 8.3 och möjligheten till 

föreläggande mot mellanhänder var dock föremål för diskussion. I promemorian 

bedömdes de möjligheter till ingripande mot en mellanhand som redan fanns i svensk 

rätt som tillräckliga för att uppfylla direktivets krav enligt artikel 8.3.82 Lagrådet 

anförde dock i sitt yttrande att det i många fall är ovisst i vad mån det är möjligt att 

ingripa med föreläggande mot mellanhänder och att direktivets krav i artikel 8.3 inte 

utan vidare kan anses uppfyllda.83 Enligt Lagrådet var det därför önskvärt att rättsläget 

klargjordes genom att en uttrycklig reglering infördes i upphovsrättslagen.  

 

Regeringen ansåg det inte vara nödvändigt att föreskriva att det alltid ska vara möjligt 

för rättighetshavare att få till stånd föreläggande mot mellanhänder vars tjänster 

utnyttjas för att begå upphovsrättsintrång.84 De hänvisade till beaktanssats 59 i 

infosocdirektivet och att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning själva får 

bestämma om de särskilda villkoren för att ett föreläggande ska kunna utfärdas. 

Regeringen framhöll att dåvarande 53 a § URL redan gav en möjlighet att rikta 

förelägganden mot den som begått intrång. 53 a § URL kunde följaktligen användas 

direkt mot en mellanhand som kunde göras omedelbart ansvarig för 

                                                   
77 Prop 2001/02:150 s 96f. 
78 Prop 2001/02:150 s 99f. 
79 Ds 2003:35. 
80 Prop 2004/05:110. 
81 Prop 2004/05:110 s 337; Ds 2003:35 s 381f; Prop 2004/05:110 s 563f. 
82 Ds 2003:35 s 385. 
83 Prop 2004/05:110 s 564. 
84 Prop 2004/05:110 s 341. 
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upphovsrättsintrång. Vidare kunde vitesföreläggande enligt dåvarande 53 a § URL 

också användas mot den som medverkat till upphovsrättsintrång. Även om det enligt 

regeringen i vissa situationer kunde anses ovisst om mellanhandens agerande uppfyllde 

kraven för medverkansansvar, ansågs de existerande reglerna om vitesföreläggande 

tillräckliga för att uppfylla direktivets krav. Detta motiverades med att det svenska 

medverkansansvaret är förhållandevis långtgående.85  

 

Trots att de befintliga reglerna ansågs tillräckliga föreslog regeringen att det i 

klargörande syfte skulle föreskrivas i URL att vitesförbud också kan meddelas mot den 

som medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 § 

URL. Det skulle då framgå direkt av lagtexten att möjligheten att ingripa med 

förelägganden även gäller den som medverkar till ett upphovsrättsintrång. Med detta 

klargörande tillgodosågs enligt regeringen även Lagrådets synpunkt om ett klargörande 

genom uttrycklig reglering.  

 

Följaktligen infördes 53 b § URL som anger att vitesförbud får meddelas mot den som 

medverkar till sådant upphovsrättsintrång som avses i 53 § URL. För att ett vitesförbud 

ska kunna utfärdas behöver inte några subjektiva rekvisit vara uppfyllda. Det är 

tillräckligt att det objektivt sett föreligger intrång.86 Förbudet måste dock riktas mot den 

som gör intrång, vilket medför att adressaten (tex en internetleverantör) åtminstone 

måste medverka (i objektivt hänseende) till intrånget för att ett vitesförbud skall kunna 

utfärdas.87 Möjligheten till vitesföreläggande mot mellanhänder har i Sverige därmed 

knutits till det straffrättsliga begreppet medverkan. När förutsättningarna för vitesförbud 

prövas ska emellertid inte något ställningstagande göras i den straffrättsliga 

ansvarsfrågan. Att mellanhanden i ett senare skede inte kan göras ansvarig på grund av 

att de subjektiva kraven för straffrättsligt ansvar (uppsåt eller grov oaktsamhet) spelar 

ingen roll för möjligheten till vitesförbud.88 

 

För att medverkansansvar ska aktualiseras krävs enligt 23 kap 4 § brottsbalken att någon 

främjat en gärning med råd eller dåd, med fysiska eller psykiska medel. Begreppet 

medverkande omfattar såväl gärningsmannen som medhjälpare och anstiftare. 
                                                   
85 Prop 2004/05:110 s 341. 
86 Prop 1993/94:122 s 45; Prop 2004/05:110 s 338f; Ds 2003:35 s 382. 
87 Prop 2004/05:110 s 338. 
88 Prop 2004/05:110 s 340. 
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Gärningsmannen är den som utfört den straffbelagda gärningen (medverkansobjektet). 

Med anstiftare avses någon som främjat en brottslig gärning genom att förmå någon 

annan att utföra den. Med medhjälpare avses den som främjat en gärning på ett sätt som 

inte uppfyller kraven för anstiftan.89 Kraven för att något ska anses vara ett främjande är 

i Sverige relativt lågt ställda. Ansvar kan drabba den som endast obetydligt bidragit till 

den brottsliga gärningen. I NJA 1963 s. 574 ansågs t.ex. en man som medverkande till 

misshandel på grund av att han hållit gärningsmannens rock.90  

 

Att gärningsmannen inte straffas, till exempel på grund av bristande personligt ansvar 

innebär inte att ansvar utesluts för en medverkande. Ansvar för anstiftan eller medhjälp 

kan dömas ut trots att ingen kan dömas som gärningsman. För ansvar som anstiftare 

eller medhjälpare förutsätts dock att en straffbar gärning (ett medverkansobjekt) har 

utförts av en gärningsman. Syftet bakom en sådan ordning är att effektivt kunna 

förebygga de brott som är i fråga.91 Vid upphovsrättsintrång innebär detta att en 

anstiftare eller medhjälpare (tex en internetleverantör) kan hållas ansvarig trots att 

intrångsgöraren (tex någon som driver en webbplats) inte kan hållas ansvarig.92  

 

4.2.3 Föreläggande utan ansvar ens i objektiv mening 
En fråga som behandlades vid implementeringen av artikel 8.3 i infosocdirektivet var 

om det borde införas möjligheter för rättighetshavare att ingripa mot mellanhänder vars 

tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå upphovsrättsintrång även i de fall 

mellanhanden inte ens kan anses medverka i objektiv mening.93 Frågan ansågs kräva 

noggrann analys av hur bestämmelserna bör avgränsas och hur tredje mans intressen 

tillgodoses när rättighetshavare begär förelägganden mot mellanhänder. På grund av 

ämnets omfattning ansågs det därför inte finnas beredningsunderlag för att bedöma 

frågan. Regeringen hänvisade istället frågan till den framtida implementeringen av 

sanktionsdirektivet, där möjligheten till förelägganden mot mellanhänder skulle komma 

att övervägas på nytt.94 

 

                                                   
89 Axham, J, Ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö s 2. 
90 Prop 2004/05:110 s 339. 
91 Axham, J, Ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö s 2. 
92 Axham, J, Ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö s 2f. 
93 Prop 2004/05:110 s 342. 
94 Prop 2004/05:110 s 342. 
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I departementspromemorian95 om genomförandet av sanktionsdirektivet gjordes 

återigen bedömningen att frågan om vitesförbud mot mellanhänder som inte ens i 

objektiv mening anses medverka till intrång var så komplex att den borde behandlas i 

ett särskilt lagstiftningsärende.96 Frågeställningen behandlades emellertid därefter i 

promemorian Musik och Film på Internet – hot eller möjlighet.97 I promemorian 

föreslogs att internetleverantörer (i egenskap av mellanhänder) under vissa 

förutsättningar bör ges en skyldighet, och en rätt, att säga upp ett abonnemang om det 

har använts för att tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material. Vidare föreslogs att 

skyldigheten skulle förenas med en rätt för rättighetshavaren att föra talan om att 

internetleverantören ska föreläggas att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla sin 

skyldighet.98 Förslaget gick alltså ut på att internetleverantörerna skulle ha en rätt och 

skyldighet att stänga av abonnenter, utan att frågan först prövats av domstol. 

Rättighetshavarna skulle sedan, om internetleverantörerna inte uppfyllt denna 

skyldighet, ha en möjlighet att få frågan prövad i domstol. 

 

Efter att förslaget fått omfattande kritik under remissbehandlingen valde regeringen att 

inte gå vidare med de föreslagna ändringarna om mellanhänders ansvar.99 Avstängning 

av internetabonnemang ansågs vara en mycket ingripande åtgärd som skulle kunna få 

allvarliga konsekvenser för det svenska samhället, där internet är en välfärdsfråga. Det 

konstaterades därför att frågan krävde mer grundlig utredning.100  

 

Frågan om förelägganden ska kunna utfärdas mot mellanhänder som inte ens medverkat 

i objektiv mening besvarades egentligen aldrig. Idén om en slags skyldighet att stänga 

av abonnenter som föreslogs i Ds 2007:29 behandlade som jag ser det aldrig frågan om 

objektivt medverkansansvar. Trots att det uppenbarligen ansetts finnas ett behov av att 

reda ut frågan vid genomförandet av såväl infosoc- som sanktionsdirektivet är den 

fortfarande obesvarad. Rättsläget är alltjämt sådant att mellanhanden åtminstone måste 

medverka i objektivt hänseende till intrånget för att ett föreläggande ska kunna 

meddelas.  

 
                                                   
95 Ds 2007:19. 
96 Ds 2007:19 s 224. 
97 Ds 2007:29. 
98 Ds 2007:29 s 356. 
99 Prop 2008/09:67 s 195. 
100 Prop 2008/09:67 s 195. 
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4.3 Internetleverantörens roll 
I propositionen till infosocdirektivet anges att det för att medverkan (i objektiv mening) 

ska komma i fråga för en mellanhand som regel krävs någonting mer än själva 

tillhandahållandet och bedrivandet av leverantörsverksamheten. Ett exempel på en 

situation där medverkansansvar kan aktualiseras är när intrångsgöraren har träffat avtal 

med mellanhanden om rätt att utnyttja dennes serverutrymme och mellanhanden 

därefter har fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används på ett sätt som 

innebär upphovsrättsintrång.101  

 

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser från vad regeringen menar med ”någonting 

mer”. Exemplet ovan listar egentligen två förutsättningar: (i) att det finns ett avtal 

mellan intrångsgöraren och mellanhanden och (ii) att mellanhanden har fått vetskap om 

pågående upphovsrättsintrång. Det är inte helt klart om regeringen anser att dessa 

förutsättningar är nödvändiga för att medverkansansvar ska komma ifråga. Om ett 

avtalsförhållande ansågs nödvändigt blir nästa fråga hur det förhåller sig till EU-rätten 

och utfallet av den ovan redogjorda UPC-domen. Det skulle kunna tänkas att regeringen 

med kravet på ”någonting mer” menar att den verksamhet som en internetleverantör 

ägnar sig åt (tillhandahållandet av internet) är att betrakta som socialadekvat och att de 

risker som är förknippade med verksamheten är sådana att risktagandet är att anse som 

tillåtet. Regeringen har tidigare uttryckt en sådan uppfattning i samband med 

genomförandet av e-handelsdirektivet.102 

 

4.3.1 Social adekvans  

Social adekvans är en oskriven undantagsregel som i korthet går ut på att en otillåten 

gärning i vissa fall betraktas som tillåten. Utgångspunkten för att social adekvans ska 

föreligga är att det finns en intressekonflikt mellan ett intresse som har straffordningens 

skydd och något annat intresse som bör ges företräde.103 Vad som ska bedömas är om 

att en kontrollerad handling, som inneburit en risk för okontrollerade följder, är att 

bedöma som ett otillåtet eller ett tillåtet risktagande. Social adekvans aktualiseras ofta 

inom till exempel idrott eller sjukvård. 

 

                                                   
101 Prop 2004/05:110 s 340. 
102 Prop 2001/02:150 s 89.  
103 Berggren m.fl., Brottsbalken – en kommentar, 24 kap.  
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Frågan om social adekvans i digital miljö behandlades i hovrättsmålet mot torrentsidan 

The Pirate Bay, TPB-målet104. Målet rörde straffrättsligt medverkansansvar för de 

ansvariga bakom webbsidan The Pirate Bay (TPB) där torrents (användarlänkar) kunde 

laddas upp och ner. Hovrätten konstaterade inledningsvis att TPB, genom att förmedla 

kontakter mellan fildelare, innehöll en tjänst som underlättade huvudbrotten. Även om 

tjänsten inte varit någon nödvändig förutsättning för att huvudbrotten skulle komma till 

stånd ansågs den ha gjort det enklare för användarna att överföra verken till allmänheten 

genom fildelning, varför medhjälp enligt 23 kap 4 § brottsbalken kunde komma i 

fråga.105 I nästa steg prövades om TPB:s verksamhet, trots detta kunde vara att anse som 

socialadekvat. Hovrätten ställde i sin prövning upp följande kriterier. (i) Tjänsten ska i 

första hand vara ett värdefullt verktyg i laglig verksamhet, (ii) tjänsten ska vara allmänt 

samhällsnyttig, (iii) den legitima användningen ska dominera och (iv) 

försiktighetsåtgärder ska ha vidtagits för att motverka spridning eller överföring av 

olagligt material.106 

 

Hovrätten hade således för det första att ta hänsyn till intresset för upphovsmän som 

frivilligt valt att sprida sina verk via TPB och på så vis använde TPB som ett verktyg i 

laglig verksamhet. Vidare hade webbsidans användare ett intresse av att enkelt kunna 

konsumera kultur och underhållning. Mot dessa intressen stod det faktum att den 

dominerande aktiviteten bland användarna var olovlig fildelning av upphovsrättsligt 

skyddade verk. Denna aktivitet utgjorde enligt hovrätten, med hänvisning till 2 kap 16 § 

RF, ett angrepp på grundläggande värden i vår rättskultur. TPB hade enligt hovrätten 

inte vidtagit några försiktighetsåtgärder och hade, trots upprepade varningar, inte tagit 

bort torrentfiler som hänvisat till skyddade verk.107 Hovrättens slutsats blev således att 

”vid en avvägning mellan det socialt adekvata intresset av att tillhandahålla en tjänst för 

fildelning av legalt utlagt material och den helt uppenbara risken för att verksamheten i 

massiv omfattning skulle leda till intrång i upphovsmännens grundlagsskyddade 

rättigheter, finner hovrätten att ansvarsfrihet på grund av oskrivna undantagsregler om 

social adekvans och bristande gärningsculpa inte kan komma i fråga.”108 

 
                                                   
104 Svea hovrätt, mål B 4041-09 meddelad 2010-11-26. 
105 TPB-målet s 24. 
106 Andreasson & Schollin, Goda och onda medhjälpare – Är du socialt adekvat, lille vän? s 541. 
107 TPB-målet s 25; Andreasson & Schollin, Goda och onda medhjälpare – Är du socialt adekvat, lille 
vän? s 541. 
108 TPB-målet s 25. 
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Tjänsten som tillhandahölls av TPB ansågs alltså utgöra ett främjande och grunda 

objektivt ansvar till upphovsrättsintrång enligt 23 kap 4 § brottsbalken. Den oskrivna 

undantagsregeln om social adekvans var inte tillämplig. Hovrättens bedömning lägger 

dock stor vikt vid det faktum att tjänsten haft illegala syften. Andra tjänster, som 

visserligen möjliggör upphovsrättsbrott men där den legala användningen är klart 

dominerande skulle antagligen bedömas annorlunda och sällan anses innebära ett 

otillåtet risktagande.109 En internetleverantör skulle kunna tänkas vara en sådan tjänst. 

Frågan om social adekvans i förhållande till en internetleverantörs verksamhet 

bedömdes i B2 Bredband-målet110 som ska behandlas tillsammans med annan svensk 

praxis nedan.  

 

4.3.2 Svensk praxis 

Det finns begränsat med  svenska mål som behandlar vitesföreläggande mot 

internetleverantörer. En anledning är troligtvis att piracy, streaming och digitala 

upphovsrättsintrång är tämligen moderna företeelser. Nedan kommer jag redogöra för 

ett tingsrättsavgörande och två hovrättsavgöranden. Några avgöranden från högsta 

instans finns i dagsläget inte på området. 

 

I Portlane-målet111 yrkade ett antal filmbolag på vitesförbud enligt 53 b § URL mot 

Portlane AB som tillhandahöll internetaccess till en tracker112 som användes för illegal 

fildelning av skyddade verk. Filmbolagen menade att Portlane genom tillhandahållandet 

av trackern medverkade till upphovsrättsintrång som begåtts av till exempel TPB och 

därför skulle förbjudas att fortsätta med tillhandahållandet av trackern.  

 

Hovrätten inledde med att citera formuleringen som analyserats ovan om att det ”för att 

medverkansansvar i objektiv mening ska komma ifråga krävs någonting mer än själva 

tillhandahållandet”. Domstolen angav att medverkansansvar kan komma ifråga om 

mellanhanden vet att olagligt material förekommer och har möjlighet att, utan orimliga 

uppoffringar, hindra spridningen av materialet, men underlåter att göra detta.113 Det var 

                                                   
109 Asp, P, Rosén, J, The Pirate Bay – en kommentar s 110. 
110 Stockholms tingsrätt, mål T 15142-14 meddelad 2015-11-27. 
111 Svea hovrätt, mål Ö 10146-09 meddelad 2010-05-21. 
112 En tracker används bland vid fildelning som sker med hjälp av BitTorrent-teknik. Hur en sådan 
fungerar förklaras ingående i Portlane-målet på s 6. 
113 Portlane-målet s 5 ff. 
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i målet visat att Portlane blivit informerad om att olaglig fildelning förekom via deras 

tracker och att de således hade vetskap att olagligt material förekom. Vidare ansåg 

domstolen att Portlane, genom att sluta tillhandahålla uppkopplingen, haft möjlighet att 

hindra fildelningen.114  

 

Filmbolagens intresse av att få stopp på intrången ansågs av hovrätten väga tyngre än de 

nackdelar som förbudet skulle innebära för Portlane. Trots att ett vitesförbud skulle 

innebära en risk att även lagligt material påverkades, ansågs det vara en proportionerligt 

åtgärd. Förbudet ansågs inte stå i strid med yttrandefriheten eller andra grundläggande 

rättigheter.115 

 

I Black Internet-målet116 var omständigheterna liknande de i Portlane-målet. Black 

Internet hade tillhandahållit internetuppkoppling till TPB varför ett antal film- och 

skivbolag yrkade på vitesförbud. Hovrätten konstaterade att Black Internet varit 

medvetna om att olovliga förfoganden med upphovsrättsskyddat material skett via TPB 

men trots detta inte vidtagit några åtgärder för att motverka förfogandena.117 Black 

Internet ansågs därför i objektiv mening ha medverkat till upphovsrättsintrång genom 

att tillhandahålla internetuppkoppling till TPB. Precis som i Portlane-målet ansågs 

rättighetshavarnas intresse av att få stopp på intrången väga över de nackdelar som ett 

vitesförbud skulle innebära för Black Internet. Risken för att lagligt material inte kan 

spridas via TPB ansågs inte medföra att ett förbud skulle vara oproportionerligt.118 

 

I både Portlane- och Black Internet-målet var det av intresse att mellanhänderna känt till 

och haft vetskap om den olovliga fildelningen som skett via trackern och TPB. Mot 

bakgrund av att subjektiva insikter ska sakna betydelse vid den objektiva 

medverkansbedömningen kan det ifrågasättas varför mellanhändernas vetskap över 

huvud taget tillmäts betydelse. Det intressanta borde vara i vilken mån 

internetleverantören faktiskt främjat den otillåtna gärningen, inte huruvida de haft 

vetskap om sitt främjande. En tänkbar förklaring till att domstolen fokuserar på 

mellanhändernas vetskap skulle kunna vara att det ursprungligen tillåtna risktagandet – 

                                                   
114 Portlane-målet s 10. 
115 Portlane s 9f. 
116 Svea hovrätts, mål Ö 7131-09 och Ö 8773-09 meddelad 2010-05-21. 
117 Black Internet-målet s 12. 
118 Black Internet-målet s 13. 
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att tillhandahålla internetuppkoppling – övergår till ett otillåtet risktagande efter att 

vetskap uppstått. Det skulle då kunna argumenteras för att mellanhandens verksamhet 

efter sådan vetskap inte längre är att betrakta som socialadekvat, till exempel på grund 

av att mellanhanden inte vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder.  

 

Det kanske mest relevanta målet för syftet med denna uppsats, B2 Bredband-målet, rör 

ett antal film- och skivbolags yrkande om vitesföreläggande mot internetleverantören 

B2 Bredband. Film- och skivbolagen yrkade att tingsrätten vid vite skulle förbjuda B2 

Bredband att medverka till upphovsrättsintrång som möjliggörs genom att B2 

Bredbands tjänster utnyttjas av webbsidorna TPB och Swefilmer. B2 Bredband skulle 

genom att blockera dessa webbsidor förhindra att internetleverantörens abonnenter gavs 

tillgång till dem.  

 

Som grund för sin talan anförde rättighetshavarna att det svenska medverkansansvaret 

ska tolkas i ljuset av artikel 8.3 infosocdirektivet. Rättighetshavarna menade att 

nationell domstol är skyldig att göra allt som ligger inom sin behörighet för att 

infosocdirektivet ges full verkan och att syftet med direktivet uppnås.119 Syftet med 

direktivet är som bekant att harmonisera skyddet för upphovsrätt och tillförsäkra 

innehavare av upphovsrätt en hög skyddsnivå. Den svenska lagstiftaren har enligt 

rättighetshavarna tolkat artikel 8.3 infosocdirektivet restriktivt när möjligheten till 

föreläggande mot mellanhänder knutits till det straffrättsliga begreppet medverkan.  

 

B2 Bredband anförde å sin sida att den svenska implementeringen av infosocdirektivet 

är helt förenlig med direktivets krav och syften. En direktivkonform tolkning av 53 b § 

URL genom vilken kravet på objektivt medverkansansvar tolkas bort ska därför inte 

ske. Vidare menade B2 Bredband att 53 b § URL är en bestämmelse av straffrättslig 

karaktär som inte kan tolkas extensivt vid tillämpning av principen om direktivkonform 

tolkning. Av rättssäkerhetsskäl ansåg B2 Bredband att 53 b § URL skulle tolkas på 

samma sätt som andra bestämmelser som behandlar medverkansansvar.120  

 

Tingsrätten inledde sin bedömning med att konstatera att upphovsrättsligt skyddat 

material tillgängliggörs utan samtycke från rättighetshavarna på Swefilmer och TPB 

                                                   
119 B2 Bredband-målet s 11. 
120 B2 Bredband-målet s 15. 
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samt att dessa webbsidor är tillgängliga för B2 Bredbands kunder. Vidare stod det enligt 

tingsrätten klart att B2 Bredband i all väsentlighet kan anses ha haft kännedom om att 

intrång skett på dessa webbsidor.121  

 

I sin tolkning av artikel 8.3 infosocdirektivet anförde tingsrätten att ordalydelsen av 

artikeln inte gav något försteg åt rättighetshavarnas tolkning. Artikeln föreskriver enligt 

tingsrätten en rätt att begära ett föreläggande, inte en rätt att få en sådan beviljad. Att  

medlemsstaterna enligt försats 59 i direktivet själva har att bestämma om villkoren för 

förelägganden betyder enligt tingsrätten att det på nationell nivå får beslutas om vilka 

materiella rekvisit som ska vara uppfyllda för att ett föreläggande ska kunna 

meddelas.122 Ett krav på medverkan i objektiv mening står enligt tingsrättens 

bedömning inte i strid med direktivets syfte, så länge de nationella villkoren inte är så 

långtgående att möjligheten till föreläggande blir illusorisk. Det svenska införlivandet 

ansågs således ligga inom den marginal som medlemsstaterna har att själva bestämma 

om specifika villkor för förelägganden och 53 b § skulle ges den innebörd som framgår 

av bestämmelsens ordalydelse och förarbeten.123  

 

Efter detta klargörande gjorde tingsrätten en bedömning om medverkan i objektiv 

mening enligt 53 b § URL. Inledningsvis konstaterades att medverkansansvaret i svensk 

rätt visserligen är långtgående, men att det begränsas av att ett främjande kan vara 

ansvarsfritt enligt läran om social adekvans. Sådan internetuppkoppling som B2 

Bredband tillhandahåller skulle enligt tingsrätten bedömas som socialadekvat.124 Vidare 

påminde tingsrätten om det ovan flitigt redogjorda förarbetsuttalandet om att det för 

medverkansansvar i objektiv mening krävs ”någonting mer” än endast 

tillhandahållandet av leverantörsverksamhet. Det förelåg visserligen inte någon 

avtalsrelation mellan B2 Bredband och de intrångsgörande websidorna. Det ansågs dock 

kunna förutsättas att en så stor internetleverantör som B2 Bredband känner till TPB och 

Swefilmer samt huvuddragen i deras verksamheter. Vidare menade tingsrätten att B2 

Bredbands verksamhet möjliggör upphovsrättsintrång genom att tillhandahålla dessa 

webbsidor internetuppkoppling. I målet var dock annat inte visat än att 100-130 av B2 

                                                   
121 B2 Bredband-målet s 21. 
122 B2 Bredband-målet s 25f. 
123 B2 Bredband-målet s 26. 
124 B2 Bredband-målet s 26. 
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Bredbands 500 000 kunder hade besökt sidorna TPB och Swefilmer.125 B2 Bredbands 

verksamhet var därför, med hänvisning till att den legala användningen var klart 

dominerande, att anse som socialadekvat trots förekomsten av andras brott mot 

upphovsrätten. B2 Bredband kunde därför inte anses ha medverkat i objektiv mening till 

dessa intrång.126  

 

Rättighetshavarna lyckades helt enkelt inte bevisa att en blockering av Swefilmer och 

TPB var en proportionerlig åtgärd för att uppnå det eftersträvade målet. Det avgörande i 

målet tycks vara att endast en försvinnande liten del av B2 Bredbands kunder besökte 

de intrångsgörande webbsidorna. Att vid vite tvinga internetleverantören att blockera 

dessa webbsidor skulle innebära en oproportionerlig åtgärd i avvägningen mellan 

näringsfriheten, informationsfriheten och immaterialrätten. Det kan tänkas att utgången 

i målet skulle blivit annorlunda om rättighetshavarna lyckades visa att en väsentligt 

större andel av B2 Bredbands användare besökte webbsidorna. Emellertid kommer B2 

Bredbands tjänst, att tillhandahålla internetuppkoppling, rimligen alltid till dominerande 

del användas på ett legalt sätt. Frågan blir då vart gränsen går och hur stor andel av 

kunderna som måste utnyttja tjänsten i illegalt syfte för att en blockering ska anses 

proportionerlig.  

 

Om det, såsom visats i målet, stämmer att endast drygt 100 av B2 Bredbands kunder 

besöker de ifrågavarande webbsidorna är det för övrigt endast dessa personer som 

skulle drabbas av blockeringen. Vid en proportionalitetsbedömning kan det då 

argumenteras för att blockeringsåtgärden inte utgör någon större inskränkning i det 

totala antalet användares informationsfrihet. 

 

Vidare valde domstolen att helt bortse från EU-domstolens avgörande i UPC-målet. 

Tingsrätten ansåg att UPC-målet, som rör en begäran om förhandsavgörande från 

österrikisk domstol, inte kunde ge någon ledning i B2 Bredband-målet. I österrikisk lag 

finns en bestämmelse som ligger nära artikel 8.3 i infosocdirektivet, varför 

omständigheterna enligt tingsrätten var väsentligen annorlunda. Det är enligt min 

mening anmärkningsvärt att UPC-målet avfärdades av tingsrätten på detta sätt. Även 

                                                   
125 B2 Bredband-målet s 19f. 
126 B2 Bredband-målet s 27. 
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om omständigheterna till viss del var annorlunda än vid det svenska målet borde ledning 

kunna hämtas i flera avseenden som jag ämnar utveckla i uppsatsens kommande avsnitt. 

 

4.4 Sammanfattande ord 
I avsnittet ovan har jag gått igenom motiven bakom 53 b § URL samt några exempel på 

hur bestämmelsen tillämpats i praxis. Det kan konstateras att den svenska bestämmelsen 

om förelägganden mot mellanhänder enligt ordalydelsen skiljer sig väsentligen från den 

EU-rättsliga bestämmelsen i artikel 8.3 infosocdirektivet. Som framgått ovan innebar 

implementeringen av infosocdirektivet i svensk rätt inte någon egentlig förändring av de 

svenska bestämmelserna om vitesföreläggande. 53 b § URL skulle endast fungera som 

ett förtydligande av redan gällande lagstiftning. Ett krav på medverkan i objektiv 

mening ansågs svara mot direktivets syften, med hänvisning till att det svenska 

medverkansansvaret är så pass långtgående. Frågan om det borde vara möjligt att rikta 

vitesförelägganden mot mellanhänder som inte ansvarar i objektiv mening ansågs 

mycket omfattande och utreddes aldrig.  

 

För det första kan således konstateras att internetleverantören måste medverka 

åtminstone i objektiv mening för att ett vitesförbud ska kunna utfärdas. Möjligheten till 

vitesförbud är dock oberoende av internetleverantörens subjektiva ansvar och huruvida 

denne är klandervärd i straffrättsligt hänseende. Enligt tingsrätten i B2 Bredband-målet 

är det svenska kravet på medverkan i objektiv mening förenligt med infosocdirektivets 

syfte så länge möjligheten att utfärda ett vitesföreläggande inte blir illusorisk.  

 

För det andra har ovan framgått att det enligt förarbeten krävs någonting mer än 

tillhandahållande och bedrivande av leverantörsverksamhet för att en internetleverantör 

ska anses medverka i objektiv mening. Det är alltjämt oklart vad som avses med 

”någonting mer”. Huvudsakligen verkar domstolen resonera i termer av social adekvans 

och internetleverantörens rättsförhållande till de intrångsgörande webbsidorna. Som jag 

tolkar tingsrätten i B2 Bredband-målet övergår bedrivandet av leverantörsverksamhet 

från ett tillåtet till ett otillåtet risktagande om internetleverantören har ett 

rättsförhållande till, eller får kännedom om, de webbsidorna som begår intrång.  
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För det tredje är det i medverkansbedömningen av betydelse hur många av 

internetleverantörens användare som tagit del av de tillgängliggjorda verken. Om det 

endast kan visas att en försvinnande liten andel av internetanvändarna tar del av de 

skyddade verken och det legala användandet dominerar anses en blockeringsåtgärd 

enligt tingsrättens bedömning i B2 bredband-målet inte vara proportionerlig.  
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5 En felaktig tolkning av infosocdirektivet?  

5.1 Inledning  
Tingsrätten gjorde i B2 Bredband-målet ett antal anmärkningsvärda ställningstaganden 

med avseende på den svenska regleringens förhållande till EU-rätten. För det första 

anger domstolen att de svenska reglerna om vitesförbud mot mellanhänder uppfyller de 

krav som ställs i infosocdirektivet och att reglerna därför ska inte ska tolkas 

direktivkonformt. För det andra väljer tingsrätten att totalt bortse från EU-domstolens 

avgörande i UPC-målet. Dessa ställningstaganden leder till att tingsrätten i princip inte 

tar några EU-rättsliga hänsyn och grundar sin bedömning enbart på svenska förarbeten.  

 

I detta avsnitt avser jag analysera det svenska rättsläget i ljuset av det skydd som 

infosocdirektivet kräver. Jag ska med utgångspunkt ur svenska förarbeten och 

tingsrättens ställningstaganden i B2 Bredband-målet utreda om de svenska reglerna 

verkligen är förenliga med artikel 8.3 i infosocdirektivet. I samband med detta kommer 

jag även diskutera tingsrättens bedömning att de svenska reglerna inte behöver tolkas 

direktivkonformt. Syftet med avsnittet är att ta reda på om den möjlighet att rikta 

förelägganden mot mellanhänder som erbjuds i 53 b § URL innebär en begränsning av 

det skydd som infosocdirektivet kräver.  

 

5.2 Den svenska regleringens förenlighet med infosocdirektivets syfte 
Som redogjorts ovan framgår av artikel 288 i FEUF att EU-direktiv stadgar ett resultat 

som ska uppnås i medlemsstaterna. Medlemsstaterna får sedan själva bestämma 

tillvägagångssättet för att uppnå detta resultat. Det är alltså inte alltid nödvändigt att i 

sin nationella lagstiftning återge exakt de formuleringar som används i direktivet. 

Medlemsstaterna ska dock använda de tillvägagångssätt och former som är bäst 

lämpade för att säkerställa direktivets ändamålsenliga verkan.127 Nationella 

bestämmelser som implementerats genom ett direktiv är alltjämt europeiska i den 

mening att innebörden är beroende av EU-domstolens framtida tolkning av dem. Av den 

anledningen är det viktigt att koncept och termer som följer av ett direktiv inte 

                                                   
127 Hettne s 180. 
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sammanblandas med koncept och termer som har en nationell innebörd. Detta eftersom 

direktiv ska tolkas och tillämpas lika i alla medlemsstater.128 

 

Infosocdirektivet syftar till att harmonisera skyddet för upphovsrätt och erbjuda 

rättighetshavare en hög skyddsnivå. Om direktivet inte får samma genomslag i alla 

länder riskerar detta syfte och resultat att förfelas. När Sverige väljer att knyta 

bestämmelsen i artikel 8.3 infosocdirektivet till det straffrättsliga begreppet medverkan 

riskerar direktivets koncept och termer att sammanblandas med svenska. 

Medverkansläran är en svensk straffrättslig lära som innehåller termer och koncept som 

saknar motsvarighet i infosocdirektivet. När svenska domstolar i samband med 

tillämpningen av artikel 8.3 infosocdirektivet resonerar i termer av främjande och social 

adekvans finns det en risk för att bestämmelsen får en annan betydelse i Sverige än i 

övriga medlemsstater.  Att tingsrätten i B2 Bredband-målet anser att UPC-domen inte 

kan ge ledning i svensk domstol, eftersom österrikisk lag till skillnad från svensk står 

nära artikel 8.3, uppstår en misstanke om att den svenska bestämmelsen i 53 b § URL 

står väl långt från formuleringen i artikel 8.3 infosocdirektivet. 

 

Mot detta resonemang står emellertid att det i försats 59 till infosocdirektivet särskilt 

anges att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning får bestämma villkoren och 

bestämmelserna för ett föreläggande enligt artikel 8.3. Sverige har således en rätt att 

frångå den formuleringen som följer av artikel 8.3 infosocdirektivet. Exakt hur fria 

Sverige är att sätta upp nationella villkor och bestämmelser är dock inte helt givet och 

det är tveksamt om det tillvägagångssätt som Sverige har valt verkligen är det som är 

bäst lämpat för att säkerställa direktivets ändamålsenliga verkan. Oavsett vilka villkor 

Sverige ställer upp vid implementeringen av artikel 8.3 i infosocdirektivet, måste dock 

de nationella bestämmelserna tolkas i ljuset av infosocdirektivets syfte. Även om det 

enligt försats 59 till infosocdirektivet är tillåtet för Sverige att använda sig av det 

straffrättsliga begreppet medverkan, måste domstolens tolkning och tillämpning av 

regeln göras direktivkonformt. 

 

I B2 Bredband-målet drar tingsrätten slutsatsen att Sverige implementerat 

infosocdirektivet på ett korrekt sätt och att en direktivkonform tolkning av 53 b § URL 

                                                   
128 Hettne s 181f. 
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därför inte behöver göras. Att ett direktiv implementerats i nationell rätt fråntar dock 

inte skyldigheten för medlemsstater att tolka de nationella bestämmelserna 

direktivkonformt, vare sig implementeringen skett korrekt eller inte.129 Skyldigheten för 

medlemsstater att tolka den nationella rätten direktivkonformt har i EU-domstolens 

praxis ansetts föreligga oavsett vad som framgår av nationella förarbeten. I Björnekulla-

målet130 anges att en nationell domstol, oavsett om det rör sig om bestämmelser som 

antagits före eller efter ett direktiv, är skyldig att tolka den nationella rätten mot 

bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att det resultat som avses i direktivet 

uppnås. Skyldigheten gäller även om det finns upplysningar av motsatt innebörd i 

förarbetena till den nationella bestämmelsen om hur lagen skall tolkas.131 Denna 

uppfattning utvecklas vidare i Wagner Miret-målet,132 där domstolen anger att principen 

om direktivkonform tolkning gör sig särskilt gällande om en medlemsstat gjort den 

bedömningen att redan gällande bestämmelser i nationell rätt motsvarar kraven i det 

berörda direktivet.133 

 

Svensk domstols skyldighet att tolka nationella bestämmelser direktivkonformt har även 

bekräftats av HD i NJA 2012 s 975, som gällde begreppet ”överföring till allmänheten”. 

HD anger i målet att bestämmelserna i URL om överföring till allmänheten alltid måste 

tolkas direktivkonformt. Begreppet ska tolkas i ljuset av infosocdirektivets ordalydelse 

och syfte, som är att införa en hög skyddsnivå för upphovsmän. Uttalanden som gjorts i 

förarbetena till införandet av begreppet kan inte tillmätas någon avgörande betydelse i 

den mån de är oförenliga med en sådan tolkning.134  

 

Det står således klart att 53 b § URL alltid måste tolkas i ljuset av infosocdirektivet och 

artikel 8.3. Att ordalydelsen i 53 b § URL skiljer sig från infosodirektivets, eller att 

svenska förarbeten är oförenliga med direktivets syfte, har inte någon betydelse i detta 

hänseende.  

 

                                                   
129 Se tex mål C-106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA p 8 och mål C-
2012/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) p 108. 
130 C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB. 
131 Björnekulla-målet p 13. 
132 C-334/92 Teodoro Wagner Miret mot Fondo de garantía salarial. 
133 Wagner Miret-målet p 21. 
134 NJA 2012 s 975 s 1016f. 
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5.3 Tolkningen av infosocdirektivet i B2 Bredband-målet 

5.3.1 En illusorisk möjlighet? 

I B2 Bredband-målet väljer domstolen att tolka beaktanssats 59 som att Sverige själva 

får bestämma de materiella rekvisit som ska vara uppfyllda för att förelägganden ska 

kunna meddelas. Villkoren får dock inte vara så långtgående att möjligheten att få ett 

föreläggande utfärdat blir illusorisk.135 Det framgår inte hur tingsrätten kommer fram 

till detta. Varken svenska eller europeiska rättsakter ger stöd för en sådan tolkning av 

försats 59 i infosocdirektivet. Det kan ifrågasättas om det skulle vara förenligt med 

infosocdirektivets syften att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning skulle tillåtas 

att införa vilka villkor de vill, så länge möjligheten att få till ett föreläggande inte är 

illusorisk. En skyddsnivå som ”inte är illusorisk” är, åtminstone rent språkligt, 

detsamma som en skyddsnivå så låg att den precis existerar. Den tolkning tingsrätten 

gör kan enligt min mening inte anses vara förenlig varken med infosocdirektivets krav 

på en hög skyddsnivå (beaktanssats 9) eller ett effektivt och strikt system för skydd av 

upphovsrätten (beaktanssats 11).  

 

5.3.2 Kravet på medverkan i objektiv mening 

Det svenska medverkansansvaret är som framgått ovan långtgående och formuleringen i 

53 b § URL är per definition inte oförenlig med infosocdirektivets krav. Det avgörande 

är om den svenska formuleringen i 53 b § URL på något sätt inskränker räckvidden av 

artikel 8.3 i infosocdirektivet.  

 

I B2 Bredband-målet gör tingsrätten sin bedömning med utgångspunkt endast ur 

svenska förarbeten och utan hänsyn till infosocdirektivets syften. Som framgått ovan 

uppställs ett antal krav enligt svensk rätt för att medverkan i objektiv mening ska anses 

föreligga. Det krävs för det första någon slags kännedom från internetleverantörens sida 

för att verksamheten ska upphöra att vara socialadekvat. Sådan kännedom kan uppstå 

antingen genom att det finns ett rättsförhållande mellan de intrångsgörande 

webbplatserna och internetleverantören eller, som i B2 Bredband-målet, att 

internetleverantören är så stor att de förutsätts känna till intrången.  

 

                                                   
135 B2 Bredband-målet s 25. 
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Att tingsrätten tar hänsyn till om det finns något rättsförhållande mellan 

internetleverantören och intrångsgöraren är inte förenligt med EU-domstolens uttalande 

i UPC-målet. Som redogjorts ovan framgår det av punkt 35 i UPC-målet att det varken 

av ordalydelsen i artikel 8.3 eller av någon annan bestämmelse i infosocdirektivet krävs 

att det ska föreligga ett särskilt förhållande mellan mellanhanden och den person som 

begår intrånget i upphovsrätten. Ett sådant krav skulle enligt domstolen minska det 

rättsliga skydd som tillerkänts rättsinnehavarna, trots att syftet med direktivet är att 

tillförsäkra dem en hög skyddsnivå. Relationen mellan den intrångsgörande 

webbplatsen och internetleverantören är enligt EU-domstolens praxis inte relevant. Det 

är internetleverantörens kunders tillgång till de skyddade verken som är det väsentliga.  

 

Svenska förarbeten136 föreskriver på denna punkt villkor och förutsättningar som 

inskränker tillämpningsområdet och räckvidden av artikel 8.3 i infosocdirektivet. Trots 

detta väljer tingsrätten i B2 Bredband-målet att tillämpa dessa förarbeten utan någon 

särskild direktivkonform tolkning. Rättighetshavare tillförsäkras således på detta plan 

en lägre skyddsnivå enligt svensk rätt än enligt EU-domstolens tolkning. Med hänsyn 

till argumentationen i Wagner Miret-målet och Björnekulla-målet ovan borde svensk 

domstol tolka 53 b § URL i ljuset av infosocdirektivet och utan hänsyn till svenska 

förarbeten med motsatt innebörd. 

 

Den fokus som svenska förarbeten och tingsrätten i B2 Bredband-målet lägger på 

internetleverantörens kännedom om intrång antyder vidare att mellanhandens ansvar har 

betydelse. Som redogjorts ovan ska artikel 8.3 i infosocdirektivet tolkas på så vis att 

möjligheten att rikta förelägganden är helt oberoende av eventuellt ansvar hos 

mellanhanden.137 Även om det enligt 53 b § URL endast krävs medverkan i objektiv 

mening är det viktigt att svensk domstol vid sin tillämpning av bestämmelsen inte 

halkar in på en bedömning av mellanhandens ansvar. Internetleverantörens subjektiva 

insikter måste alltid lämnas utanför bedömningen.  

 

Även resonemangen kring social adekvans riskerar att rikta fokus mot 

internetleverantörens ansvar. Att internet som tjänst är samhällsnyttig ska inte ha någon 

betydelse för möjligheten att rikta föreläggande mot en internetleverantör. Skyddet för 

                                                   
136 I synnerhet uttalandena i prop. 2004/05:110 s 340. 
137 Se bl a SEC(2010) 1589 final s 16 och beatanssats 59 till infosocdirektivet.  
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internet som en samhällsnyttig och önskvärd funktion tillgodoses genom e-

handelsdirektivets regler om ansvarsfrihet. Möjligheten till förelägganden mot 

mellanhänder i artikel 8.3 infosocdirektivet innebär ett undantag från 

internetleverantörers annars långtgående ansvarsfrihet vilket framgår av försats 45 och 

artiklarna 12.3, 13.2 och 14.3 i e-handelsdirektivet. 

 

5.3.3 Rättighetsavvägningen 

Det avgörande i B2 Bredband-målet är att den dominerande användningen av 

Bredbandsbolagets tjänster var legal och att det endast kunde visas att ett fåtal av 

användarna besökt de intrångsgörande hemsidorna. Eftersom endast en försvinnande 

liten andel användare besökt hemsidorna ansågs ett blockeringsföreläggande inte vara 

ett proportionerligt ingrepp. 

 

För det första kan tingsrättens beslut att ta hänsyn till hur många användare som tagit 

del av de verk som tillgängliggjorts utan rättighetshavarnas samtycke ifrågasättas. Som 

redogjorts ovan anges i punkt 38-39 i UPC-målet att rättighetshavarna inte behöver visa 

att någon av internetleverantörens kunder faktiskt tagit del av de ifrågavarande verken. 

Det är enligt EU-domstolen tillräckligt att verken tillgängliggjorts i upphovsrättslig 

mening, oberoende av om någon tagit del av dem. Bakgrunden till detta är 

infosocdirektivets preventiva syfte.138 Vid en direktivkonform tolkning av 53 b § URL 

borde tingsrätten inte tillmäta antalet besökare på de ifrågavarande webbplatserna någon 

betydelse. Det faktum att det i målet står klart att ett otillåtet upphovsrättsligt 

tillgängliggörande har gjorts borde vara det väsentliga. 

 

Antalet användare som tagit del av verken tas därefter i B2 Bredband-målet till intäkt i 

rättighetsavvägningen. Blockeringsåtgärden tycks inte vara proportionerlig och 

tillräckligt effektiv i förhållande till närings- och informationsfriheten. Vilka hänsyn 

tingsrätten tar i sin rättighetsavvägning framgår emellertid inte riktigt. Fokus ligger på 

helhetsbedömningen och det antalet användare som besöker webbsidorna.  

 

Det skulle kunna tänkas att resultatet blivit annorlunda om rättighetsavvägningen 

gjordes mot bakgrund av EU-domstolens praxis där det har visat sig att en 
                                                   
138 UPC-målet p 37; liknande resonemang förs i mål C-324/09 L'Oréal SA mot eBay International AG p 
131 och i Scarlet-målet p 31. 
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blockeringsåtgärd ska anses som proportionerlig, effektiv och avskräckande trots att den 

inte är ägnad att leda till att intrånget helt upphör. Det ansågs i UPC-målet som ovan 

redogjorts att det är tillräckligt att åtgärden hindrar eller åtminstone gör det svårt för 

internetanvändare att få tillgång till de skyddade verken.139 

 

5.4 Sammanfattande ord 
Som visats ovan är det med utgångspunkt ur svenska förarbeten och tingsrättens 

bedömning i B2 Bredband-målet tveksamt om bestämmelsen i 53 b § URL erbjuder det 

skydd som infosocdirektivet kräver. Beslutet att knyta föreläggandemöjligheten i artikel 

8.3 till det straffrättsliga begreppet medverkan skapar vissa otydlighet i tillämpningen 

av den svenska bestämmelsen. De otydligheter som uppstår ska, för att tillgodose 

infosocdirektivets syften, enligt EU-rättslig tolkningsmetod tolkas i ljuset av artikel 8.3 

i direktivet. När tingsrätten i B2 Bredband-målet anser att 53 b § URL inte 

nödvändigtvis behöver tolkas direktivkonformt hamnar den svenska regleringen ännu 

längre från infosocdirektivets syften, termer och koncept. 

 

Med beaktande av vad som redogjorts ovan kan vi alltså konstatera att det för det första 

är osäkert om den svenska formuleringen i 53 b § URL innebär en korrekt 

implementering av infosocdirektivet. Medlemsstaterna ska som ovan nämnts använda 

de tillvägagångssätt och former som är bäst lämpade för att säkerställa direktivets 

ändamålsenliga verkan. Som vi har sett i svenska förarbeten har kravet på medverkan 

inneburit att för EU-rätten är helt främmande koncept och termer har kommit att få 

betydelse vid den rättsliga bedömningen.  

 

Att ordalydelsen skiljer sig mellan svensk och europeisk rätt är som jag ser det oönskat, 

men behöver inte nödvändigtvis innebära att svensk rätt inte uppfyller direktivets 

syften. Det svenska medverkansansvaret är långtgående i grunden och det vore fullt 

möjligt att genom bestämmelsen i 53 b § URL erbjuda en precis lika hög skyddsnivå 

som i infosocdirektivet. Jag är dock mycket tveksam till om den svenska regleringen 

uppfyller infosocdirektivets krav. Både i förarbetena och vid tillämpningen av 53 b § 

URL läggs vikt på saker som rättsförhållande, kännedom, ansvar samt hur många som 

tar del av de skyddade verken.  

                                                   
139 UPC-målet p 58-62. 
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Tingsrätten hävdar felaktigt i B2 Bredband-målet dels att 53 b § URL inte ska tolkas 

direktivkonformt, dels att UPC-domen saknar betydelse vid bedömningen. Om 

tingsrätten inte hade gjort denna felaktiga bedömning hade (i) avsaknaden av 

rättsförhållande mellan Bredbandsbolaget och Swefilmer/TPB inte tillmäts någon 

betydelse och (ii) antalet användare som besökt Swefilmer/TPB varit oväsentligt. När 

tingsrätten lägger andra, nationella villkor till grund för prövningen står den i strid med 

både EU-domstolens praxis och skyldigheten att tolka den svenska regleringen 

direktivkonformt. Det resultat som infosocdirektivet syftar till uppnås inte heller vid 

tingsrättens bedömning i B2 Bredband-målet. En hög skyddsnivå är inte detsamma som 

en inte illusorisk skyddsnivå.  
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6 Avslutande kommentarer  
Ovan har utretts under vilka förutsättningarna vitesförelägganden kan riktas mot 

internetleverantörer i Sverige och EU samt om de svenska bestämmelserna erbjuder det 

skydd som infosocdirektivet kräver. Sammanfattningsvis kan konstateras att den 

svenska regleringen i flera dimensioner skiljer sig från den europeiska.  

 

Möjligheten att enligt artikel 8.3 i infosocdirektivet rikta förelägganden mot 

internetleverantörer har mot bakgrund av UPC-målet visat sig vara långtgående. Även 

om omständigheterna i UPC-målet är speciella och rättsläget på EU-nivå inte kan anses 

helt klart, kan åtminstone konstateras att upphovsrätten i målet ges en hög skyddsnivå i 

enlighet med infosocdirektivets syfte. Kriterierna för att en internetleverantörs tjänster 

ska anses ha utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt måste 

betraktas som upphovsrättsvänliga.  

 

Tingsrättens avgörande i B2 Bredband-målet vittnar om att andra hänsyn tillmäts 

betydelse enligt svensk rätt än enligt EU-rätten. Enligt min uppfattning erbjuder den 

svenska regleringen i och med detta ett lägre skydd för upphovsrätten än vad 

infosocdirektivet kräver.  Det intressanta är egentligen inte utgången i B2 Bredband-

målet utan hur bedömningen görs. Det alarmerande är att tingsrätten beaktar 

omständigheter som enligt gällande EU-rätt inte ska beaktas och att domstolen bortser 

från grundläggande EU-rättsliga principer.  

 

Bakgrunden till att bedömningen görs annorlunda i svensk domstol är att den svenska 

lagstiftaren vid genomförandet av infosocdirektivet ansåg att de befintliga reglerna om 

vitesförbud redan uppfyllde direktivets krav.140 Det gjordes enligt min mening aldrig 

någon ordentlig utredning av huruvida kravet på medverkan i objektiv mening var 

förenligt med infosocdirektivets syften. Vid genomförandet av såväl infosoc- som 

sanktionsdirektivet valde regeringen att inte ta i frågan. Regeringen uttalade ett exempel 

på en situation där medverkansansvar skulle kunna aktualiseras. Exemplet ligger än 

idag, mer än 10 år efter infosocdirektivets införlivande, till grund för bedömningen av 

de rättsliga förutsättningarna för förelägganden mot mellanhänder.  

 
                                                   
140 Prop 2004/05:110 s 338 ff. 
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Som beskrivits ovan är det i sig inte något problem att Sverige vid implementeringen av 

artikel 8.3 i infosocdirektivet infört ett nationellt krav på medverkan i objektiv mening. 

Det är först när tillämpningen av det svenska regelverket leder till ett annat resultat än 

vad infosocdirektivet kräver som en konflikt med EU-rätten uppstår. Eftersom 

tingsrättens tillämpning av de svenska bestämmelserna i B2 Bredband-målet enligt min 

mening leder till ett annat resultat uppstår frågan om den svenska regleringen borde 

formuleras om i grunden. Kravet på medverkan skulle med fördel kunna ersättas med 

ett EU-autonomt begrepp så att innehållet inte riskerar att felas.  

 

Det väntas inom den närmaste framtiden flera intressanta reformer och avgöranden på 

detta område. B2 Bredband-målet är överklagat och förhoppningsvis kommer 

hovrättens bedömning kunna förklara flera i denna uppsats obesvarade frågor. EU:s 

reformarbete mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten följs också 

med stor nyfikenhet. Mellanhänders position och ansvarsfrihet i den digitala miljön är i 

skrivande stund en hett debatterad fråga, inte minst med anledning av expansionen av 

sociala medier och andra plattformar rika på upphovsrättsskyddat material.  

 

Infosocdirektivet presenterades år 2001, i ett samhälle där internet och den digitala 

miljön såg helt annorlunda ut än idag. Först nu, 15 år senare görs en översyn på EU-

nivå. I samband med detta är det nödvändigt att även Sverige ser över sitt regelverk på 

området och ifrågasätter hur det förhåller sig till den moderna upphovsrätten. Med makt 

kommer ansvar och mellanhänder är i dag i en klart mäktigare position än vad de var i 

när infosocdirektivet genomfördes i svensk rätt.   
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