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1 Inledning  

1.1 Introduktion och problemformulering 

Trådlösa nätverk öppnar möjligheter för både privatpersoner och näringsidkare att mer 

effektivt använda internet. Enligt statistik levererades år 2012 71 % av all trådlös data 

inom EU genom trådlösa nätverk.1 Mot bakgrund av detta meddelade kommissionen år 

2016 att bidrag ska utgå till aktörer som vill tillhandahålla öppna trådlösa nätverk. I 

skrivelsen konstaterades även att sådana aktörer ska kunna undgå ansvar för 

upphovsrättsliga intrång via dessa nätverk under vissa förutsättningar.2 Regleringen 

ifråga återfinns i artikel 12 i direktiv 2000/31/EG3 (nedan e-handelsdirektivet). Artikel 12 

innebär kort att den som enbart vidarebefordrar information eller tillhandahåller tillgång 

till kommunikationsnät inte ansvarar för informationen som överförs. Dagen efter att 

pressmeddelandet publicerats kom domen i mål C-484/14 (nedan Mc Fadden-domen), 

som bland annat innebär att de som tillhandahåller trådlösa nätverk inom ramen för en 

näringsverksamhet omfattas artikel 12 och svarar därmed inte för intrång som tredje man 

begår via nätverket. Tjänstetillhandahållaren kan dock tvingas lösenordskydda nätverket 

för att förhindra fortsatta intrång. Domen är den enda från EU-domstolen angående ansvar 

för trådlösa nätverk, varför den utförligt ska analyseras. 

Vidare är det osäkert vilket ansvar som råder för privatpersoner avseende trådlösa 

nätverk, det vill säga utanför e-handelsdirektivets tillämpningsområde. Frågan har lyfts 

efter att advokatbyrån Njord Law Firm har skickat ut kravbrev till svenska 

internetanvändare. I brevet anges att användarens IP-adress har använts för att ladda ner 

skyddat material och användaren uppmanas att betala för att undvika civilrättsliga 

åtgärder i domstol.4 Det är dock inte klarlagt, som det ska förstås enligt kravbreven, vilka 

faktiska omständigheter som behöver föreligga för att rättsligt ansvar ska kunna utkrävas, 

varför även denna fråga ska utredas.  

                                              
1 Kommissionens pressrelease, IP/13/759, 1 augusti 2013. 
2 Kommissionens pressrelease, IP/16/3008, 14 september 2016. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter 

på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om 

elektronisk handel”).  
4 Njord Law Firm, pressrelease: Dom: Filmproducenter uppmanas fortsätta med dialogen om olaglig 

nedladdning. Se även Campanello, IDG, 20 oktober 2017.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Rättsutvecklingen har resulterat i ett oklart rättsläge för tjänstetillhandahållare av trådlösa 

nätverk och även privatpersoner. Syftet med uppsatsen är att utreda det rättsliga ansvaret 

för trådlösa nätverk i de fall att tredje man begår ett upphovsrättsligt intrång med hjälp av 

abonnentens trådlösa nätverk. Inom detta övergripande syfte ryms olika scenarion men 

denna uppsats berör endast två typfall. Dessa fall är: (1) hur ansvaret för fysiska eller 

juridiska personer som omfattas av mere conduit-undantaget i e-handelsdirektivet ser ut, 

samt (2) vilket ansvar som gäller för privatpersoner som inte omfattas av e-

handelsdirektivet. Uppdelningen har sin grund i att medverkansansvar inte har 

harmoniserats inom EU,5 varför regleringen i e-handelsdirektivet är det centrala för 

fysiska och juridiska personer som faller inom dess tillämpningsområde. Detta innebär 

att privatpersoners ansvar diskuteras enligt nationell rätt. För att konkretisera 

syftesformuleringen och hantera dessa typfall på ett relevant och pedagogiskt sätt har fyra 

delfrågeställningar formulerats: 

1. Hur förhåller sig ansvarsfrihetsregleringen och förbudet mot allmän 

övervakningsplikt i e-handelsdirektivet till möjligheten att rikta förelägganden vid 

misstanke om upphovsrättsintrång?  

2. Vad har EU-domstolens dom i Mc Fadden-målet6 för konsekvenser för 

tjänstetillhandahållare av trådlösa nätverk? Är de i domen föreslagna 

skyddsåtgärderna förenliga med EU-rätten?  

3. Vilket rättsligt ansvar råder för trådlösa nätverk i svensk rätt vid 

upphovsrättsintrång och vilka särskilda bevisfrågor har betydelse vid etablerande 

av ansvar?  

4. Vilket tillvägagångssätt bör väljas för att säkerställa en hög skyddsnivå för 

upphovsrätten i den digitala världen?  

                                              
5 Walter, M M. & Lewinski, S V., European Copyright Law – A Commentary, s. 1086. 
6 Mål C-484/14 (Mc Fadden mot Sony Music).  
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1.3 Metod  

Immaterialrätten är ett av de områden som inom EU är föremål för ett stort antal direktiv 

och avgöranden från EU-domstolen. På grund av den omfattande lagstiftningen och 

prejudikatbildningen är området mycket komplext och ständigt föränderligt.7 För 

uppfyllandet av syftet och besvarandet av de frågeställningar som syftet aktualiserar har 

en rättsdogmatisk metod använts. Karaktäristiskt för metoden är att gällande rätt förklaras 

och analyseras genom en konstruktion utifrån relevanta rättskällor, det vill säga 

förarbeten, praxis och doktrin.8 Uppsatsen kommer dock inte enbart att beskriva gällande 

rätt, utan inom vissa av frågeställningarna diskuteras hur rätten bör utformas, varför 

perspektivet vidgas utanför gällande rätt för att finna svar och alternativa lösningar.9  

Svensk rätt är dock inte fristående, utan har stark anknytning till internationella 

förpliktelser. För att konstruera och analysera gällande rätt måste en EU-rättslig metod 

användas, då EU-rätten har företräde över nationell rätt vid en konflikt.10 Vidare används 

metoden för att utreda hur nationell lagstiftning, som antagits till följd av direktiv från 

EU, ska tolkas och tillämpas. De nationella bestämmelserna ska nämligen av relevanta 

organ tolkas så att direktivets syfte uppfylls med hjälp av direktivkonforma tolkningar.11  

Både den EU-rättsliga och den rättsdogmatiska metoden bygger på studier av befintliga 

rättskällor men den EU-rättsliga metoden skiljer sig till viss del avseende rättskällornas 

struktur och hierarki. Exempelvis tillmäts inte förarbeten lika stor vikt inom EU-rätten, 

istället styrs tolkningen utav praxis12 och med hjälp av ingresskälen till de aktuella 

bestämmelserna.13 EU-domstolen tolkar i sin tur inte sällan en bestämmelse 

                                              
7 Pila, J. & Torremans, P, European Intellectual Property Law s. 39.  
8 Jareborg, N., SvJT 2004 s. 4. Se även Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, I: Korling, F. & 

Zamboni, F. (red), Juridisk metodlära, s. 21 och s. 28.  
9 Se Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 203. Jfr även Jareborg, SvJT 2004 s. 4 samt Kleineman, 

Juridisk metodlära, s. 30.  
10 EU-rättens företräde följer av EU-domstolens dom i mål 6/64 (Costa mot ENEL).  
11 Hettne, J. & Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

s. 188 f. Se även Reichel, J., EU-rättslig metod, I: Korling, F. & Zamboni, F. (red), Juridisk 

metodlära, s. 109 och s. 124.  
12 Enligt mål C-119/12 (Probst mot mr.nexnet GmbH) p. 20 kan förarbeten vara av relevans för 

tolkningen av uttryck i aktuella bestämmelser. Se Reichel, Juridisk metodlära, s. 109 f och s. 127. 

Jfr även Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21 samt Hettne & Otken Eriksson s. 36 f.  
13 Mål C-594/07 (Wallentin-Hermann mot Alitalia) p. 17.  
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ändamålsenligt mot bakgrund av dess syfte och utifrån allmänt gällande rättsliga 

principer.14 Detta följer även av artikel 31.1 i Wienkonventionen från 1969 om 

traktaträtten. 

Vidare är intressant för att utreda hur medlemsstater i EU har tolkat frågan avseende 

ansvar för upphovsrättsliga intrång som begås av tredje parter på trådlösa nätverk utanför 

ansvarsfrihetsreglernas tillämpningsområde. Detta görs för att få en överblick hur vissa 

bevisfrågor har tolkats i andra medlemsstater och för att utreda hur svenska domstolar 

kan komma att tolka frågan när den lyfts, utan att för den delen tillämpa en regelrätt 

komparativ metod där regleringen av rättsfrågan i sig analyseras. Syftet är således att 

tillföra argument som inte belysts i svensk rätt och på så sätt öka förståelse för den svenska 

regleringen och utveckla den rättsdogmatiska metoden.15 Stig Strömholm beskriver att 

komparativt material vid detta tillvägagångssätt har en tjänande funktion, innebärande att 

det används för att uppnå syften som är karaktäristiska för traditionell rättslig forskning.16 

1.4 Material 

Immaterialrätt och IT-rätt på nationell nivå är starkt influerat av EU och andra 

internationella konventioner, varför nationell praxis och doktrin behöver hanteras 

parallellt med de EU-rättsliga motsvarigheterna för att ge förståelse av hur nationell 

lagstiftning bör tolkas. Förarbeten kommer att användas för att se hur den svenska 

lagstiftaren har resonerat vid implementering av relevanta EU-akter. Vidare kommer 

praxis att diskuteras för att analysera hur både EU-domstolen och svenska domstolar har 

tolkat de för uppsatsen relevanta bestämmelserna.  

När det kommer till urval av praxis är Mc Fadden-domen av högsta relevans för 

uppsatsens syftesformulering och flera av dess frågeställningar. Domen är nämligen den 

enda från EU-domstolen som hanterar frågan om ansvarsfrihet för enbart vidarebefordran 

för tjänsteleverantörer som tillhandahåller trådlösa nätverk. Artikel 12 i e-

handelsdirektivet, som är aktuell i frågan, tillämpas vanligtvis på internetleverantörer och 

det finns en viss diskrepans avseende mellan vilken kontroll som en internetleverantör 

                                              
14 Se p. 20 i mål C-201/13 (Dekcmyn mot Vandersteen m.fl.). Se även Hettne & Otken Eriksson s. 36 

f. och s. 158. Jfr även Reichel, Juridisk metodlära, s. 109 och s. 122.  
15 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 41 f.  
16 Strömholm, SvJT 1972 s. 462.  
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och ett subjekt som erbjuder exempelvis kunder ett trådlöst nätverk kan utöva. Mot 

bakgrund av vad som nämnts ovan bör det även tydliggöras att förarbeten och doktrin är 

sparsmakade avseende frågor om rättsligt ansvar för trådlösa nätverk. På grund av 

områdets och de rättsliga frågornas föränderliga natur finns inte heller mycket praxis att 

tillgå avseende ansvar för trådlösa nätverk utöver Mc Fadden-domen, varken från EU-

domstolen eller nationella domstolar. Därför behandlas även praxis avseende regelrätta 

internetleverantörer, som även dessa omfattas av artikel 12 i e-handelsdirektivet, för att 

se vad kan tillämpas på de som tillhandahåller trådlösa nätverk enligt samma artikel. 

Ytterligare en konsekvens av det bristfälliga materialet är att soft law såsom 

rekommendationer från kommissionen, samt förslag till lagstiftning kommer att 

användas. Dessa är inte bindande för EU-domstolen men kan användas av såväl EU-

domstolen som nationella domstolar och myndigheter för att tolka rättsakter, särskilt i 

avsaknad av annat underlag.17 Vidare kommer viss praxis och lagstiftning från andra 

medlemsstater inom EU att diskuteras, bland annat från Finland, Frankrike och Danmark, 

i syfte att analysera vissa rättsfrågor utanför e-handelsdirektivets tillämpningsområde.  

Avseende alternativa strategier för säkerställande av ett högt upphovsrättsligt skydd 

diskuteras i uppsatsen förslaget till ett nytt upphovsrättsligt direktiv.18 Förhandlingar 

kring direktivets slutgiltiga utformning pågår, varför det inte går att förutspå hur de för 

uppsatsen aktuella regleringarna i slutändan kommer att se ut. Uppsatsen utgår därför från 

ursprungsförslaget.  

1.5 Avgränsningar 

De frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen inrymmer principiella och teoretiska 

frågor gällande ansvarsfrihet vid tillhandahållande av kommunikationsnät. Rent 

kommunikationstekniska aspekter av kommunikationen berörs enbart på ett ytligt plan, 

för att möjliggöra en djupare diskussion avseende de rent juridiska frågorna.  

Frågorna i uppsatsen behandlas till viss del enligt ett EU-rättsligt perspektiv och 

rättigheterna i Europakonvention om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) 

berörs enbart i de sammanhang som motsvarande rättigheter i europeiska unionens stadga 

                                              
17 Reichel, Juridisk metodlära, s. 127 f. 
18 Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 

14 september 2016, COM(2016) 593 final. 
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om de grundläggande rättigheterna (stadgan) aktualiseras. Enligt artikel 52 i stadgan ska 

nämligen de rättigheter som även återfinns i EKMR ges minst ett lika långtgående skydd. 

Övriga internationella förpliktelser såsom exempelvis WIPO-fördraget om upphovsrätt, 

Bernkonventionen, och TRIPS-avtalet behandlas inte alls, då dessa varken faller inom 

uppsatsens syftesformulering eller är nödvändiga för att besvara dess frågeställningar.  

Avseende skydd för personuppgifter och datalagring adresseras detta inte enbart i syfte 

att analysera frågor som är av relevans för ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet, 

utan även för att diskutera EU-domstolens angreppsätt av frågan.19 För att undvika att 

frågorna kring personuppgifter blir för omfattande behandlas författas uppsatsen utifrån 

de nu gällande regleringarna, innebärande att förordning 2016/67920 (GDPR) utelämnas. 

Uppsatsen har en civilrättslig inriktning, varför straffrättsliga aspekter i stor 

utsträckning utelämnas. Den aktuella inriktningen har valts då straffrätten faller utanför 

e-handelsdirektivets ramar och för att Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) 

dom i mål nr PMT 11706–15 (B2 Bredband-domen) har inneburit en separation av de 

civilrättsliga och straffrättsliga medverkansbegreppen. Inom ramen för civilrättsliga 

sanktioner behandlas primärt förbuds- och vitesförelägganden samt skadestånd. 

Avseende skadestånd behandlas inte storlek på en eventuell ersättning. Vidare utgår 

uppsatsen från de upphovsrättsliga scenarion där internet tillhandahålls genom trådlösa 

nätverk och tredje man begår intrång med hjälp av detta nätverk. Ansvaret för nätverken 

analyseras utifrån förutsättningen att ett intrång i strid med lagen har ägt rum. Av naturliga 

skäl berör uppsatsen enbart upphovsrättsliga anspråk som uppkommer utanför 

kontraktuella förhållanden såsom överlåtelse- eller licensavtal.  

Då internetleverantörer och andra tjänstetillhandahållare som erbjuder tillgång till 

kommunikationsnät oftast omfattas av undantaget om enbart vidarebefordran i artikel 12 

i e-handelsdirektivet kommer främst detta undantag att beröras. Övriga 

ansvarsfrihetsgrunder behandlas övergripande i syfte att belysa och analysera intressanta 

aspekter av artikel 12 samt inom diskussionen för säkerställandet av ett högt 

                                              
19 Frågor beträffande informationssamhällets tjänster som behandlar personuppgifter faller 

uttryckligen utanför tillämpningsområdet för e-handelsdirektivet enligt artikel 1.5 b.  
20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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immaterialrättsligt skydd. Mot bakgrund av detta berörs inte ansvar för databaser, 

hemsidor samt tillhörande kommentarsfält,21 vilket kan aktualisera de övriga 

ansvarsfrihetsgrunderna.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis följer under avsnitt 2 en förklaring av vilka rättskällor som är aktuella för 

rättsligt ansvar för trådlösa nätverk. Här beskrivs och analyseras vilka EU-rättsliga 

regleringar som behandlar frågan, samt hur dessa regleringar har implementerats i svensk 

rätt. Detta görs i syfte att tydliggöra vilka fri- och rättigheter frågan aktualiserar och vilka 

alternativ som står rättighetsinnehavare till hands när ett intrång har skett. I avsnitt 3 

diskuteras Mc Fadden-domen och vad den har fått för konsekvenser för mellanhänder 

som omfattas av artikel 12 i e-handelsdirektivet. Här diskuteras dels specifika 

konsekvenser av avgörandet och dels mer generell kritik mot EU-domstolens 

tillvägagångssätt i frågan. Efter att domen analyserats följer i avsnitt 4 en diskussion om 

vilket rättsligt ansvar som råder för privatpersoners trådlösa nätverk, det vill säga när e-

handelsdirektivet inte är tillämpligt. I avsnittet belyses B2 Bredband-domen, det 

civilrättsliga medverkansansvaret samt vissa bevisfrågor som är av särskilt intresse för 

etablerande av ansvar. Avsnitt 5 innehåller en diskussion av vilka alternativa strategier, 

utöver de som tidigare diskuterats i uppsatsen, som finns för att säkerställa ett högt och 

effektivt upphovsrättsligt skydd. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen kort i avsnitt 6.   

1.7 Terminologi 

Avseende terminologi används uttrycken ”enbart vidarebefordran” och ”mere conduit” 

för att beskriva den ansvarsfrihetsgrund som stadgas i artikel 12.1 i e-handelsdirektivet, 

det görs ingen distinktion uttrycken sinsemellan. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att 

det i uppsatsen är tre olika typer av subjekt som diskuteras avseende tillhandahållande av 

internet. Det rör sig om tjänstetillhandahållare i form av internetleverantörer, vilka 

benämns som så eller som ISP:s, innebärande internet service provider. Detta rör således 

de företag som tillhandahåller bredband till abonnenter, exempelvis Bredbandsbolaget. 

Dessa faller ofta in under artikel 12 då de enbart vidarebefordrar information genom 

                                              
21 Se lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.  
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tillhandahållandet av bandbredd. Vidare behandlas de tjänstetillhandahållare som 

tillhandahåller trådlösa nätverk, vilka nedan benämns som IAP:s nedan, innebärande 

internet access providers. Ett exempel på ett sådant är t.ex. ett kafé med ett öppet nätverk. 

Dessa faller sedan Mc Fadden-domen tillsammans med ISP:s in under artikel 12 i e-

handelsdirektivet. Uppdelningen mellan ISP:s och IAP:s är relevant, då syftet är att belysa 

problematiken med att de omfattas av samma bestämmelse men rent tekniskt har olika 

möjligheter att vidta åtgärder för att undvika intrång. När e-handelsdirektivet diskuteras i 

mer generella ordalag, benämns ISP:s och IAP:s som mellanhänder.22 Slutligen berörs 

fysiska personer, som är abonnenter,23 och benämns likaså nedan, i förhållande till ISP:s 

och har trådlösa nätverk i sina hem. Dessa faller utanför e-handelsdirektivet och är 

föremål för nationella bestämmelser.  

I texten hänvisas oftast till relevanta EU-rättsliga direktiv, trots att direktiven har 

genomförts i svensk rätt. Detta görs i syfte att tydliggöra att det rör mer EU-rättsliga 

aspekter av de frågeställningar som presenteras. Vidare används fotnoter i stor 

utsträckning efter varje avslutad mening men det kan förekomma att en och samma fotnot 

omfattar ett helt stycke. Följer inte en fotnot utgör texten en egen slutsats eller åsikt, 

alternativt att detta tydliggörs genom att formuleringen skrivs i ”jag-form” eller dylikt. 

2 Rättsliga utgångspunkter 

2.1 Inledning 

Av de olika immateriella rättigheterna är upphovsrätten den mest formlösa. Till skillnad 

från patent och varumärken kräver upphovsrätten ingen registrering för att uppnå skydd, 

varför det är svårt att säga att det finns geografiska gränser för det skapande som skyddas. 

På grund av upphovsrätters och närstående rättigheters höga skyddsbehov har 

rättsområdet fått en stark internationell prägel och det finns ett stort antal konventioner 

                                              
22 I relevant litteratur används uttrycket mellanhänder eller intermediaries för alla aktörer som faller 

inom ansvarsfrihetsregleringarna i e-handelsdirektivet men här åsyftas enbart de under artikel 12. 
23 En IAP är visserligen också en abonnent i förhållande till en ISP, men för enkelhetens skull benämns 

enbart privatpersoner som detta.  
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och överenskommelser som syftar till att säkerställa att upphovsmän och andra 

rättighetsinnehavare skyddas oberoende av nationella gränser.24  

I samband med internets stadiga utveckling uppstår ständigt nya rättsliga 

problemområden. EU:s medlemsstater hanterade under 90-talet frågorna på olika sätt, 

vilket resulterade i osäkerhet för aktörer som var verksamma i flera länder och innebar ett 

uppenbart hinder för den inre marknaden. I förslaget till det nu gällande e-

handelsdirektivet adresserades denna problematik tydligt, där det anfördes att 

utvecklingen av informationssamhällets tjänster inte får innebära hinder för den inre 

marknaden, där fri rörlighet för varor och tjänster liksom etableringsfriheten ska 

säkerställas. Hindren utgjordes i stor utsträckning av en diskrepans mellan olika 

medlemsstaters nationella lagstiftning och av den rättsliga osäkerheten om vilka 

nationella bestämmelser som var tillämpliga på dessa tjänster.25 Mot bakgrund av dessa 

hinder initierades ett stort lagstiftningsarbete från EU.  

I detta avsnitt presenteras inledningsvis de rättsakter och rättigheter som på ett 

europeiskt plan är av betydelse för upphovsrätten. Efter det följer en förklaring av när 

förelägganden kan utfärdas och hur dessa får utformas, och hur förelägganden förhåller 

sig till undantaget för enbart vidarebefordran i e-handelsdirektivet. Avslutningsvis 

redogörs för hur svensk lagstiftare har implementerat rättsakter som är betydelsefulla för 

uppsatsen. Anledningen till att detta diskuteras redan i detta stadium är för att läsaren ska 

ha förståelse för vilka bestämmelser i svensk rätt som Mc Fadden-domen berör. Vidare 

läggs grunden för avsnitt 4, där det diskuteras vad som händer om ett scenario faller 

utanför e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsregler. Med denna disposition önskas att 

tydliggöra hur de olika rättsakterna och rättigheterna förhåller sig till varandra, vilket ökar 

förståelsen för de problem som föreligger och analyseras senare i uppsatsen. 

2.2 Upphovsrätt inom EU 

I artikel 17.2 i stadgan anges uttryckligen att immateriella rättigheter ska skyddas. För 

förståelse av hur EU:s skyddslagstiftning för immateriella rättigheter fungerar är det 

viktigt att förstå vilka andra rättigheter som kan aktualiseras i scenarion där upphovsrätten 

                                              
24 Olsson, H., Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, s. 353. 
25 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa rättsliga aspekter på den elektroniska 

handeln på den inre marknaden, KOM(1998) 586 final, skälen 1-4.  
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har inskränkts. Nära sammankopplat med det immaterialrättsliga skyddet ligger 

näringsfriheten, som fastslås i artikel 16 i stadgan. Det grundläggande skyddet som 

stadgan ger är inte oinskränkt. Det är EU-domstolens uppgift att balansera 

rättighetsinnehavares intressen mot allmänhetens, vilket kan utläsas av artikel 52 i 

stadgan.26 Av artikeln framgår att begränsningar av rättigheter får göras om det är 

föreskrivet i lag och att så endast får ske när det är nödvändigt samt om det svarar mot 

mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra 

människors rättigheter och friheter. När skyddet för immateriella rättigheter ska 

garanteras måste en avvägning göras mot andras intressen, exempelvis näringsidkares rätt 

till näringsfrihet enligt artikel 16 och användare av informationssamhällets tjänsters rätt 

till yttrande- och informationsfrihet i artikel 11 i stadgan. Avvägningen mellan dessa 

rättigheter återspeglas i de direktiv som syftar till att skydda immateriella rättigheter.  

På upphovsrättens område är direktiv 2001/29/EG27 (nedan infosoc-direktivet) 

centralt.28 Av direktivets ingress framgår att direktivet syftar till att säkerställa en hög 

skyddsnivå för upphovsrätt och närstående rättigheter för att undvika inskränkningar i det 

intellektuella skapandet.29 Vidare måste undantag och inskränkningar från de rättigheter 

som garanteras enligt direktivet bli föremål för en ny bedömning där hänsyn tas till den 

elektroniska miljö som de existerar inom.30 Enligt artiklarna 2–4 i infosoc-direktivet ges 

rättighetsinnehavaren ensamrätt till mångfaldigande, överföring och tillgängliggörande 

för allmänheten samt till att sprida verken.31 I artikel 5 finns ett undantag från denna 

ensamrätt, vilket gäller mellanhänders åtgärder som är flyktiga eller av underordnad 

betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, vars enda 

syfte är att möjliggöra en a) överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, 

eller b) en laglig användning. Under dessa förutsättningar kan inte mellanhänder hållas 

direkt ansvariga för ett upphovsrättsligt intrång som begås. Indirekt ansvar, såsom 

                                              
26 Walter & Lewinski s. 78. 
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
28 Pila & Torremans s. 241. Se även Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 59.  
29 Se skäl 4, 9 & 10.  
30 Se skäl 31.  
31 Det finns många avgöranden från EU-domstolen där innebörden av bl.a. överföring till allmänheten 

har utvidgats, men detta faller utanför uppsatsens frågeställningar och diskuteras därför inte närmare. 
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medverkansansvar, är inte harmoniserat på EU-nivå och medlemsstaterna har därför 

befogenhet att själva lagstifta om detta.32 Vilken problematik som föreligger med detta 

kommer att diskuteras mer ingående nedan.  

Trots att ansvarsfrågan i sig inte har harmoniserats föreskrivs i artikel 8.3 i infosoc-

direktivet att medlemsstaterna ska säkerställa att rättighetsinnehavare ska ha möjlighet att 

ansöka om ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster används av en tredje part för 

att göra intrång i en upphovsrätt eller närliggande rättighet. En ISP kan utgöra en 

mellanhand enligt artikeln, och det förutsätts inte att det föreligger något 

avtalsförhållande mellan leverantören och den personen som har gjort intrång i 

rättigheten. Det kan inte heller utläsas av direktivets syfte att ett sådant förhållande ska 

vara för handen.33 Detta gäller oavsett om ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet, 

som diskuteras nedan i avsnitt 2.4, är tillämpliga.34  

2.3 Möjligheten att rikta förelägganden 

Som huvudregel är upphovsrätten en privaträttslig rättighet, varför det är upp till 

rättighetsinnehavaren att själv, eller genom en intresseorganisation, vidta åtgärder om 

intrång i rättigheten sker. Allt kan dock inte lämnas åt civilrättsliga åtgärder. Det finns 

nämligen ett intresse av att ensamrätter respekteras, dels för rättighetsinnehavaren själv 

och dels av kulturella och ekonomiska skäl. Mot bakgrund av detta finns i nationell och 

EU-rättslig lagstiftning ett system innehållande straffsanktioner, regler om skadestånd 

och förelägganden av olika slag.35 Trots de sanktionsbestämmelser som återfinns i artikel 

8 i infosoc-direktivet avseende upphovsrättsliga intrång var det först när direktiv 

2004/48/EG36 (sanktionsdirektivet) antogs som sanktioner och rättsmedel 

harmoniserades på ett mer effektivt sätt inom unionen. Syftet med direktivet är att 

harmonisera sanktionsmöjligheterna inom EU:s medlemsstater för att uppnå ett högt och 

                                              
32 Walter & Lewinski s. 1086. 
33 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 33–35. Jfr även tidigare praxis i form 

av mål C-557/07 (LSG mot Tele2) p. 44.  
34 Se skäl 16 i infosoc-direktivet, av vilket det följer att infosoc-direktivet inte påverkar 

ansvarsbestämmelserna i e-handelsdirektivet.  
35 Olsson s. 253.  
36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter. 
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likvärdigt skydd för rättigheter på den inre marknaden.37 I direktivet återfinns därför 

regler om tillgång till information och bevisning, bland annat i förhållande till 

intrångsgöraren och eventuella tjänstetillhandahållare vars tjänster används för intrånget. 

Sanktionsdirektivet går utöver vad som stadgas i infosoc-direktivet avseende 

sanktionernas utformning och omfattning, samt omfattar alla typer av immateriella 

rättigheter inom både EU-rätten och medlemsstaternas nationella lagstiftning.38  

Enligt artikel 9.1 i sanktionsdirektivet ska en domstol kunna utfärda olika typer av 

förelägganden som ska syfta till att hindra ett omedelbart förestående intrång eller att 

tillfälligt förbjuda, eventuellt i samband med vite, en fortsättning av ett påstått intrång. 

Vidare ska medlemsstaterna enligt artikel 11 se till att det går att rikta förelägganden mot 

mellanhänder vars tjänster nyttjas av tredje man för att göra intrång i en immaterialrätt, 

utan att tillämpningen av artikel 8.3 i infosoc-direktivet påverkas. Av artiklarna följer en 

skyldighet att säkerställa att mellanhänder vars tjänster används av tredje part för att göra 

intrång i en immateriell rättighet, oavsett deras eget eventuella ansvar för verksamheten, 

kan tvingas att vidta åtgärder för att se till att intrången upphör och eventuellt vidta 

åtgärder för att förhindra framtida intrång.39 För att ett föreläggande ska kunna utfärdas 

mot en mellanhand vars tjänst har använts för att utföra ett upphovsrättsligt intrång krävs 

enbart att den sökande visar att leverantörens användare faktiskt tagit del av material som 

tillgängliggjorts utan rättighetsinnehavarens samtycke.40 Detta gäller mot bakgrund av 

det faktum att det för ett tillgängliggörande enbart krävs att ett verk har tillgängliggjorts 

för allmänheten. För att ett föreläggande ska kunna utfärdas enligt artikel 8.3 i infosoc-

direktivet krävs det således endast att den sökande kan visa att mellanhandens tjänst har 

använts av en tredje part för att tillgängliggöra det skyddade materialet. Det behöver inte 

nödvändigtvis bevisas att en slutlig mottagare har fått tillgång till det upphovsrättsligt 

skyddade materialet via den tjänst som har tillhandahållits. 

                                              
37 Se skäl 10 i sanktionsdirektivet.  
38 Jfr skäl 11 i sanktionsdirektivet. Se även Walter & Lewinski s. 1085 och Olsson s. 377. 
39 Mål C-494/15 (Tommy Hilfiger m.fl. mot Delta Center) p. 22. 
40 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 38–40.  
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För att ett föreläggande41 ska vara godkänt enligt infosoc-direktivet ska de i artikel 3.1 

och 3.2 uppräknade kriterierna beaktas och vara tillfredsställda. Ett föreläggande ska 

bland annat vara effektivt, proportionerligt, avskräckande och inte vara onödigt 

komplicerat. Att den materiella lagstiftningen ska tillämpas effektivt grundar sig i en 

önskan att bibehålla en hög innovations- och investeringsvilja.42 Angående effektivitets- 

och proportionalitetskraven stadgades i UPC Telekabel-domen att en åtgärd, som vidtas 

i enlighet med artikel 8.3 i infosoc-direktivet, ska genomföras på ett sådant sätt att den 

säkerställer ett verkningsfullt skydd av rättigheten, även om verkställandet inte 

nödvändigtvis resulterar i ett totalt upphörande av intrånget.43 Vidare konstaterades att 

ISP:n kunde åläggas att förbjuda att ge sina abonnenter tillgång till en hemsida där 

upphovsrättsligt skyddat material publicerats olagligen, trots att det i föreläggandet inte 

preciserats vilka åtgärder som ISP:n skulle vidta. Vite kunde enbart undgås om det visats 

att alla rimliga åtgärder vidtagits i detta hänseende.44 De åtgärder som ska vidtas får dock 

inte vara för långtgående, med hänsyn till proportionalitetskravet i artikel 52 i stadgan. 

EU-domstolen konstaterade därför att åtgärderna enbart ska hindra eller åtminstone 

försvåra otillåten tillgång till upphovsrättsligt skyddat material och i betydande 

utsträckning avhålla de användare som nyttjar tjänsten i fråga från att ta del av det 

skyddade material som tillgängliggjorts i strid med innehavarens ensamrätt. Trots detta 

får åtgärderna som vidtas för att verkställa föreläggandet inte frånta användarna möjlighet 

att på ett tillåtet sätt ta del av information.45 

Det finns således en övre gräns för vad en rättighetsinnehavare som ansöker om ett 

föreläggande mot en ISP kan begära. Nationella myndigheter och domstolar ska tolka 

nationell lagstiftning på ett sätt som möjliggör en korrekt balans mellan de rättigheter som 

skyddas enligt de relevanta EU-rättsliga direktiven, utan att för den delen tolka 

rättsakterna på ett sätt som resulterar i en konflikt med grundläggande rättigheter såsom 

informationsfriheten eller EU-rättsliga principer.46 Effektivitet ska alltså vägas mot 

                                              
41 Enligt artikel 3 omfattar kraven åtgärder, förfaranden och sanktioner, innebärande att det inte är 

begränsat till exempelvis förbuds- eller vitesförelägganden.  
42 Se skäl 3 i sanktionsdirektivet.  
43 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 58 och p. 62. 
44 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 53–55.  
45 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 63.  
46 Mål C-275/06 (Promusicae mot Telefónica de España) p. 68. Fallet rörde tolkningar av bland annat 

e-handels-, sanktions- och infosoc-direktivet.  
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proportionalitetsprincipen, och med ett sådant tillvägagångssätt tillgodoses både 

rättighetsinnehavarens ensamrätt och användares informationsfrihet. 

2.4 Ansvarsfrihet enligt e-handelsdirektivet  

2.4.1 Regleringens systematik 

Inom EU-rätten erkänns ansvarsbegränsningar för mellanhänder avseende tredje parters 

intrång med hjälp av de tjänster som mellanhänderna tillhandahåller. Ansvarsfriheten 

rättfärdigas utifrån idén att kontrollen inte ska utföras inom privat sektor, vilken ska förbli 

dynamisk och så oreglerad som möjligt.47 Detta är en av de fundamentala tankar som 

ligger bakom e-handelsdirektivet, som innehåller regler om ansvarsfrihet för 

tjänsteleverantörer av informationssamhällets tjänster. Ett av direktivets huvudsakliga 

syften är enligt artikel 1.1 att bidra till en välfungerande inre marknad genom att 

säkerställa den fria rörligheten för informationssamhällets tjänster. Indirekt resulterar 

detta även i ett fritt informationsflöde mellan medlemsstater, och fortsatt utveckling av 

den elektroniska och digitala marknaden. Detta ska enligt artikel 1.2 bland annat uppnås 

genom en harmonisering av ansvarsnivån mellan EU:s medlemsstater för de som 

tillhandahåller informationssamhällets tjänster.48  

E-handelsdirektivet innehåller ett antal speciella ansvarsfrihetsgrunder i artiklarna 12–

14. Dessa så kallade ”safe harbour”-bestämmelser reglerar under vilka omständigheter 

som tillhandahållare av informationssamhällets tjänster kan undantas från ansvar för 

eventuella immaterialrättsliga intrång som tredje man begår med hjälp av den 

tillhandahållna tjänsten. De olika kategorier av ansvarsfrihetsgrunder är följande: enbart 

vidarebefordran enligt artikel 12, cachning enligt artikel 13 och värdtjänster enligt artikel 

14. Enbart vidarebefordran behandlas nedan under avsnitt 2.4.2, men det bör kort 

förklaras vilka typer av tjänster som de andra grunderna omfattar. Cachning-undantaget i 

artikel 13 innebär att tillhandahållaren inte är ansvarig för den automatiska, 

mellanliggande och tillfälliga lagring av information som ägt rum för att effektivisera 

vidare överföring, förutsatt att de fem kumulativa kriterierna i artikeln är uppfyllda. 

                                              
47 Jougleux, P., The Role of Internet Intermediaries in Copyright Law Online Enforcement, I: 

Synodinou, T-E., Markou, C. m.fl. (red), EU Internet Law, s. 270 f.  
48 Lloyd, I J., Information Technology Law, s. 432.  
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Undantaget för värdtjänster i artikel 14 innebär att leverantören inte svarar för den 

information som har lagrats på begäran av en användare, förutsatt att leverantören inte 

tillåter förekomsten av olaglig verksamhet eller information.  

Artikel 12 får anses vara den mest långtgående ansvarsfrihetsgrunden, då den inte 

innehåller subjektiva element, och torde därmed gälla även i de fall då tjänsteleverantören 

känner till eller misstänker att den överförda informationen är intrångsgörande.49 

Subjektiva element återfinns i artikel 13 och 14, där det stadgas att undantagen gäller om 

tillhandahållaren inte har kännedom om olaglig verksamhet eller olagligt innehåll. 

Uppkommer kännedom enligt dessa artiklar måste aktiva åtgärder vidtas för att 

ansvarsfrihetsgrunden fortsatt ska gälla. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att ju 

mindre kontroll som utövas över det innehåll som tjänsterna förmedlar, desto mindre risk 

för att ansvar ska uppkomma och vice versa. Det är grunden till varför artikel 12 utgör 

den mest generösa av de tre ansvarsfrihetsgrunderna. En tillhandahållare av en 

cachningtjänst har exempelvis stora möjligheter att överblicka den information som finns 

på plattformen. Vidare har den som tillhandahåller en värdtjänst bäst möjlighet att 

övervaka och tillgå information,50 då denne har möjlighet att vid ett senare tillfälle än när 

informationslagringen skedde få kännedom om intrång och vid detta tillfälle agera för att 

avlägsna eller göra informationen oåtkomlig. En sådan möjlighet finns inte för den 

tjänsteleverantör som tillhandahåller tillgång till ett kommunikationsnätverk, det vill säga 

en IAP, då kontrollen är temporär och avslutas efter informationsöverföringen. Det krävs 

därför även mindre för att ansvar ska uppkomma för en sådan tjänstetillhandahållare.51 

EU-domstolen har förklarat differentieringen mellan ansvarsgrunderna mot bakgrund 

av att lagstiftaren, genom uppställandet av olika villkor för de olika typer av tjänster, har 

önskat att skilja dem åt. Det går därför inte att analogisera fritt artiklarna sinsemellan.52 

Den hierarkiska ordningen artiklarna sinsemellan är således tydlig. Det bör poängteras att 

ansvaret även inom artikel 12 rimligtvis kan differentieras beroende på vad det är för typ 

av tjänst som tillhandahålls. En ISP torde ha bättre möjligheter att övervaka den 

                                              
49 Jfr Nicander, H., SvJT 2012 s. 275.  
50 Meyer, T., The Politics of Online Copyright Enforcement in the EU – Access and Control, s. 206.  
51 Se skäl 42 i e-handelsdirektivet där det stadgas att enbart vidarebefordran innebär att 

tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad information. Jfr 

även Mc Fadden-domen p. 62–63.  
52 Mc Fadden-domen p. 58–60. 
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information som översänds än exempelvis ett kafé som tillhandahåller trådlöst nätverk till 

sina kunder, det vill säga en IAP. Detta kommer att diskuteras nedan. 

2.4.2 Ansvarsfrihet för enbart vidarebefordran 

Ansvarsfrihetsgrunden om enbart vidarebefordran omfattar typiskt sett ISP:s53 men har 

under senare tid även aktualiserats i förhållande till andra typer av tjänster avseende 

tillhandahållande av internetåtkomst. För att artikel 12.1 ska kunna tillämpas krävs att 

den fysiska eller juridiska personen i fråga är en tjänsteleverantör som levererar en 

informationssamhällets tjänst. Denna tjänst måste bestå av överföring i ett 

kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren eller i ett 

tillhandahållande av tillgång till kommunikationsnät. Slutligen får tjänsteleverantören 

inte ha initierat överföringen, valt ut mottagaren och inte valt ut eller ändrat den 

information som överförts.  

Inledningsvis behöver de grundläggande begreppen redas ut. En tjänsteleverantör är 

enligt artikel 2.b i e-handelsdirektivet varje fysisk eller juridisk person som tillhandahåller 

någon av informationssamhällets tjänster. Nästa fråga blir således vad en 

informationssamhällets tjänst är. Enlig artikel 2.a54 i direktivet avses tjänster som (1) 

normalt tillhandahålls mot ersättning (2) på distans, (3) på elektronisk väg och (4) på 

individuell begäran av en tjänstemottagare. Det första kravet har sin grund i artikel 57 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), där etableringsfriheten och den 

fria rörligheten för tjänster stadgas. I skäl 18 i direktivet ges en icke-uttömmande 

uppräkning över vad informationssamhällets tjänster kan utgöras av, exempelvis 

försäljning av varor online och tillhandahållande av tillgång till kommunikationsnät i 

syfte att vidarebefordra information.55  

Det första kravet innebär inte att direkt betalning behöver ske av mottagaren. Tjänster 

som inte betalas av mottagaren kan omfattas under förutsättning att de representerar en 

ekonomisk aktivitet eller näringsverksamhet.56 En elektronisk tjänst som tillhandahålls 

kostnadsfritt kan således omfattas av begreppet, då det inte nödvändigtvis behöver vara 

                                              
53 SMART 2007/0037, kap. 6, s. 7. Jfr Riordan, J., The Liability of Internet Intermediaries, s. 395.  
54 Med hänvisning till artikel 1.2 i direktiv 98/34/EG, ändrat genom direktiv 98/48/EG.  
55 Riordan s. 388.  
56 Se skäl 18 i e-handelsdirektivet. 
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mottagaren av tjänster som betalar.57 Så kan exempelvis vara fallet när kostnadsfria 

tjänster tillhandahålls för att göra reklam för varor eller tjänster, varvid kostnaden för 

tjänsten kan läggas till det slutliga priset. Här torde exempelvis de intäkter som 

sökmotorer och sociala plattformar genererar genom reklam och användning av 

användares personuppgifter i kommersiella syften kunna beaktas.58 Vidare utgörs en 

tjänstemottagare enligt artikel 2.d av varje fysisk eller juridisk person som använder 

någon av informationssamhällets tjänster. All användning av informationssamhällets 

tjänster omfattas, både av personer som tillhandahåller information på internet samt av 

personer som söker information på internet i yrkesmässigt eller privat syfte.59 

För att artikel 12.1 ska vara tillämplig krävs det, utöver vad som nämnts ovan, att 

tjänsteleverantören inte har initierat överföringen, valt ut mottagaren eller ändrat den 

information som överförts. Tjänsten ska vara begränsad till den tekniska processen att 

driva och att ge tillgång till det nät där information vidarebefordras av tredje part. 

Verksamheten måste således vara av rent teknisk, automatisk och passiv natur.60 Förbudet 

mot att ändra överförd information omfattar inte justeringar av teknisk natur under 

vidarebefordran, förutsatt att informations integritet inte ändras.61 I en rapport från 2009 

ansågs det osäkert om trafikfiltrering, marknadsföring och rent textuell filtrering av 

konversationer utgör ”manipulationer av rent teknisk natur under vidarebefordran” enligt 

skäl 43 till e-handelsdirektivet.62 Det är än idag osäkert om trafikfiltrering omfattas av 

ansvarsfrihetsgrunden eller om aktiviteterna, på grund av urvalet eller den manipulation 

som sker, innebär att den som tillhandahåller tjänsten kan bli ansvarig för eventuella 

upphovsrättsliga intrång som sker vid överföringen. Det är dock mer aktuellt för en ISP 

än en IAP att trafikfiltrera, varför detta inte diskuteras vidare.  

Om förutsättningarna för ansvarsfrihet är uppfyllda kan inte en mellanhand som 

tillhandahåller en tjänst varken hållas ansvarig för direkt intrång eller för medverkan till 

                                              
57 Mc Fadden-domen p. 41–42.   
58 Se mål 352/85 (Bond van Adverteerders m.fl. mot Nederländerna) p. 16. Jfr även de förenade målen 

C-236/08-C-238/08 (Google France m.fl.) p. 112–118, mål C-339/15 (Luc Vanderborght mot 

Belgien) p. 39. Se även mål C-291/13 (Papasavvas mot O Fileleftheros m.fl.) p. 28–30.   
59 Se skäl 20 i e-handelsdirektivet.  
60 Se skäl 42 i e-handelsdirektivet. 
61 Se skäl 43 i e-handelsdirektivet. 
62 SMART 2007/0037, kap. 6, s. 14.  
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ett sådant intrång.63 Artikel 12.1 i e-handelsdirektivet ger dock inte en oinskränkt 

ansvarsfrihet. Då mellanhänderna har en närmare relation till intrångsgörarna än 

rättighetsinnehavarna själva är det just mellanhänderna som har bäst möjlighet att avsluta 

pågående intrång och motverka att det fortsättningsvis sker.64 Detta tydliggörs i artikel 

12.3, där det stadgas att mere conduit-grunden inte ska påverka möjligheten för en 

domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med ett nationellt rättssystem kräva 

att leverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse i ett enskilt fall. 

Ett föreläggande enligt artikel 8.3 i infosoc-direktivet kan se olika ut beroende på vad 

rättighetsinnehavaren vill uppnå samt vad för typ av tjänst som mottagaren av 

föreläggandet driver. Vanligtvis krävs att mottagaren vidtar åtgärder för att avsluta 

pågående intrång genom den tillhandahållna tjänsten, samt säkerställer att den 

tillhandahållna tjänsten inte kan användas av tredje man i framtiden för att begå intrång. 

Detta kan ske under förutsättning att det i praktiken inte rör sig om ett allmänt 

övervakningskrav vilket är förbjudet enligt artikel 15 i e-handelsdirektivet.65 Genom 

artikel 15.1 förbjuds EU:s medlemsstater att ålägga tjänsteleverantörerna en skyldighet 

att, i samband utövandet av verksamhet som är undantagen från ansvar enligt artiklarna 

12–14, övervaka informationen som överförs eller lagras. En sådan åtgärd har starkt 

tvingande karaktär eftersom det kan påverka tjänsten som sådan och permanent 

omfördelar risken till tjänsteleverantörerna. Inte heller får det införas en skyldighet att 

efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på en illegal verksamhet. Det ska 

dock poängteras att förbudet endast gäller skyldigheter av allmän natur och därmed inte 

övervakningsskyldighet i ett specifikt fall som godkänns enligt artikel 12.3.66  

Det framgår av vad som har skrivits ovan att förhållandet mellan e-handelsdirektivet, 

och infosoc-direktivet är komplicerat. E-handelsdirektivet begränsar leverantörers ansvar 

avsevärt genom artiklarna 12–14 och genom förbudet mot ålägganden att utföra allmän 

övervakning i artikel 15. Av skäl 45 i e-handelsdirektivet och genom artikel 8.3 i infosoc-

direktivet tydliggörs dock att medlemsstaterna ska säkerställa att rättighetsinnehavare ska 

ha möjlighet att ansöka om förelägganden mot leverantörer vars tjänster används av en 

                                              
63 Walter & Lewinski s. 1088.  
64 Se skäl 59 i infosoc-direktivet.  
65 Riordan s. 386.  
66 Se skäl 47 i e-handelsdirektivet. 
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tredje part för att göra intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet, trots att 

ansvarsfrihetsreglerna är tillämpliga. Nämnda förelägganden kan särskilt bestå av 

avgöranden från domstolar eller administrativa myndigheter som kräver att överträdelser 

ska upphöra eller förhindras, inbegripet att olaglig information avlägsnas eller görs 

oåtkomlig.67 Direktiven kompletterar således varandra och måste därför ses som en 

helhet, vilket var en av anledningarna till att de antogs inom en kort tidsfrist.68 

2.5 Implementering i svensk rätt 

2.5.1 Infosoc- och sanktionsdirektivet   

I syfte att tydliggöra möjligheten att meddela vitesförbud mot medverkande infördes 

2005, i samband med införlivandet av infosoc-direktivet, uttryckliga bestämmelser i lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).69 I 53 b § URL 

stadgas det numera att domstolen får meddela vitesförbud mot den som medverkar till en 

åtgärd som innebär intrång eller överträdelse.70 Syftet med ett vitesförbud är att skydda 

rättighetsinnehavaren mot ett pågående intrång i rättigheten och kan innebära att 

mottagaren av förbudet är skyldig att agera på ett visst sätt för att förhindra visst beteende 

från tredje man. Om mottagaren misslyckas med detta medför underlåtelsen att 

vitesförbudet har åsidosatts.71 Viten får dock inte föreläggas om det kan antas att 

mottagaren saknar rättslig eller faktiskt möjlighet att följa det.72 

Vid implementeringen ansåg regeringen att 53 b § URL i stor utsträckning uppfyllde 

de krav som följde av artikel 8.3 i infosoc-direktivet, trots att det inte uttryckligen stod att 

bestämmelsen kunde användas för att få till stånd ett föreläggande mot mellanhänder vars 

tjänster används för att begå intrång av tredje part. Det föreslogs istället att det skulle 

tydliggöras att föreläggandet kunde tillämpas på mellanhänder, då ett sådant förfarande 

                                              
67 Se skäl 45 i e-handelsdirektivet. 
68 Se skäl 16 i infosoc-direktivet. 
69 Prop. 2004/05:110 s. 338 f.  
70 Även uttryckliga bestämmelser om försök och förberedelse till intrång infördes i samband med 

sanktionsdirektivets införlivande i svensk rätt, se prop. 2008/09:67 s. 193.  
71 NJA 2015 s. 512.  
72 Se 2 § st. 2 lagen (1985:206) om viten. 
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ansågs följa av själva medverkansbegreppet.73 Medverkansansvaret kommer att 

diskuteras mer ingående under avsnitt 4. 

2.5.2 E-handelsdirektivet 

I svensk rätt införlivades e-handelsdirektivet genom lagen (2002:562) om elektronisk 

handel och andra informationssamhällets tjänster (nedan e-handelslagen). Lagen 

innehåller motsvarande regler och definitioner som direktivet.74 Ansvarsfrihetsgrunderna 

i 16–18 §§ har samma systematik som i e-handelsdirektivet. Undantaget för enbart 

vidarebefordran återfinns i 16 §, för cachning i 17 § och värdtjänster i 18 §.  

Ansvarsfrihetsregleringarna i e-handelsdirektivet avser alla typer av ansvar inom alla 

rättsliga områden medan det i e-handelslagen gjordes en uppdelning mellan straffansvar, 

skadeståndsansvar och sanktionsavgiftsansvar.75 Viten som sanktion ansågs snarare 

utgöra ett påtryckningsmedel för att förändra framtida beteende än en sanktion som 

indikerar ansvar för tidigare beteende. Frågan var dock om ett vitesföreläggande innebar 

att mellanhanden var ”ansvarig” för informationen ifråga. Det konstaterades att ansvar 

vanligtvis har samband med överträdelse av en generell norm och inte av ett riktat 

åläggande och att dessa frågor tar sikte på något som har inträffat. Vidare stadgades att 

vitesförelägganden inte har grund i själva innehållet i informationen utan snarare på grund 

av att ”ansvar” uppstår till följd av en underlåtenhet att vidta åtgärder med informationen. 

Mot bakgrund av ovan nämnt ansågs inte viten omfattas av ansvarsfrihetsbestämmelserna 

i e-handelsdirektivet,76 innebärande att de inte hindrar sådana förelägganden.  

2.6 Sammanfattning och avslutande ord 

I avsnittet har de för uppsatsen mest relevanta rättsakterna diskuterats och hur de ska 

tolkas. Vidare har den svenska implementeringen av infosoc-, sanktions- och e-

handelsdirektivet redogjorts för och de avvägningar som gjordes i samband med 

implementeringen har diskuterats. Regelverket är komplext och när direktiven ska 

tillämpas krävs överväganden avseende dess tillämpningsområden samt vilka regler som 

                                              
73 Prop. 2004/05 s. 341 f.  
74 Se exempelvis definitionslistan i 2 §. Jfr även Olsson s. 264.  
75 Se prop. 2001/02:150 s. 87 f. Jfr 19 § där straffansvar för informationsinnehållet kan aktualiseras 

om brottet begåtts uppsåtligen, samt se Nicander, SvJT 2012 s. 273. 
76 Prop. 2001/02:150 s. 96 f. Se även Nicander, SvJT 2012 s. 273.   
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har företräde över andra. Det är dock viktigt att förstå att direktiven kompletterar varandra 

och ska betraktas som en helhet.   

Mc Fadden-domen utgör ett tydligt exempel på hur EU-domstolen har hanterat 

avvägningen mellan de rättigheter som har diskuterats i avsnittet. Avgörandet är ett av 

EU-domstolens mest centrala avseende undantaget för enbart vidarebefordran, varför 

dess konsekvenser för mellanhänder som omfattas av e-handelsdirektivets 

ansvarsfrihetsregler och för tredje parter ska analyseras.  

3 Rättsligt ansvar för trådlösa nätverk inom EU 

3.1 Inledning 

För att förstå hur komplext området är och hur informationssamhällets tjänster som 

rättsområde ständigt förändras är det viktigt att se till praxis. I det följande avsnittet följer 

en redogörelse och analys av EU-domstolens dom i Mc Fadden-målet. Anledningen till 

att just detta mål är intressant är för att det utgör det enda rättsfallet från EU-domstolen 

där artikel 12.1 i e-handelsdirektivet diskuteras i förhållande till en tjänsteleverantör som 

tillhandahåller ett trådlöst nätverk, det vill säga en IAP. Inledningsvis följer en kort 

bakgrund till målet och en redogörelse för de för de frågor som den tyska hänskjutande 

domstolen ville ha besvarade av EU-domstolen. EU-domstolens svar på dessa frågor 

analyseras därefter med samma systematik som frågorna ställdes.  

3.2 Bakgrund till Mc Fadden-målet 

Butiksinnehavaren Mc Fadden hade använt ett öppet trådlöst nätverk i sin butik som var 

gratis att använda utan att hans kunder behövde avslöja sin identitet. Han gav medvetet 

fri tillgång till nätverket i syfte att marknadsföra verksamheten hos kunder i närliggande 

butiker, förbipasserande och grannar till affärslokalen.77 En av hans kunder använde 

nätverket för att ladda upp ett upphovsrättsligt skyddat verk på en fildelningsplattform 

utan rättighetsinnehavaren Sony Musics samtycke.78 Till följd av detta sände Sony Music 

en skrivelse till Mc Fadden, som stod registrerad som på det abonnemang som den 

                                              
77 P. 22–24 i domen.  
78 P. 25–26 i domen.  
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intrångsgörande IP-adressen registrerats på. Mc Fadden väckte en negativ 

fastställelsetalan och menade att han inte begått intrånget och att vem som helst med 

tillgång till nätverket kunde ha spridit verket. Sony Musics talan bifölls, varpå Mc Fadden 

överklagade då han ansåg sig fri från ansvar enligt den tyska lagstiftningen som införlivat 

artikel 12.1 i e-handelsdirektivet.79 

I den nationella domstolen diskuterades om huruvida åtminstone skadestånd enligt 

tysk praxis om indirekt ansvar (störerhaftung) skulle utgå, för det fall att Mc Fadden inte 

fanns direkt ansvarig.80 Ett sådant ansvar uppkommer när tillhandahållare av trådlösa 

nätverk inte har vidtagit åtgärder för att skydda nätverket och därigenom möjliggjort för 

tredje man att begå upphovsrättsligt intrång, varför det i Tyskland är rimligt att kräva att 

vissa säkerhetsåtgärder vidtas för ansvarsfrihet.81 Den hänskjutande domstolen begärde 

ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Begäran hade sin grund i osäkerhet om 

huruvida tysk praxis om indirekt ansvar var förenlig med EU-rätten. De frågor som 

ställdes till EU-domstolen kan sammanfattas som följande: (1) under vilka 

omständigheter kan undantaget om mere conduit i artikel 12.1 i e-handelsdirektivet 

tillämpas på tjänsteleverantörer som tillhandahåller trådlösa nätverk, (2) under vilka 

omständigheter kan, även om undantaget är tillämpligt, exempelvis vitesförelägganden, 

och liknande anspråk riktas enligt artikel 12.3 i e-handelsdirektivet, samt slutligen (3) 

följande skyddsåtgärders förenlighet med EU-rätten: övervakning av all information, 

nedstängning av internanslutningen och lösenordsskydd av internetanslutningen.82 Nedan 

följer en kategorisk analys av EU-domstolens svar på dessa frågor.  

3.3 Under vilka omständigheter kan undantaget om mere conduit tillämpas på 

tjänsteleverantörer som tillhandahåller trådlösa nätverk? 

3.3.1 EU-domstolens bedömning 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att en informationssamhällets tjänst enligt EU-

rätten är en sådan som vanligtvis utförs mot ersättning på distans men att det inte 

                                              
79 P. 27–31 i domen.  
80 P. 31 i domen. 
81 P. 20–21 i domen.  
82 P. 32–33 i domen.  
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nödvändigtvis är användarna som ska betala för den. Att tillhandahålla ett kostnadsfritt 

trådlöst nätverk omfattas av direktivet när det tillhandahålls av näringsidkaren för att göra 

reklam för de varor som säljs eller tjänster som tillhandahålls.83 Således krävs inte, för att 

artikel 12.1 ska kunna tillämpas, att tjänstemottagaren avlägger en avgift eller dylikt för 

att komma åt det nätverk som tillhandahålls. EU-domstolens resonemang kring den första 

delfrågan ligger i linje med tidigare praxis och utfallet är därför föga förvånande.  

Vidare uttalade EU-domstolen att det, för mere conduit-undantagets tillämplighet, inte 

krävs något mer än att tjänsten innefattar överföring av information i 

kommunikationsnätet. Så länge verksamheten är av rent teknisk, automatisk och passiv 

natur, och innefattar en sådan överföring krävs det inte att några ytterligare villkor ska 

vara uppfyllda, exempelvis att det ska föreligga ett avtal parterna sinsemellan.84 

Domstolen höjer genom uttalandet, såsom även tidigare har gjorts,85 ett varningens finger 

för att en mer proaktiv roll kan resultera i att ansvarsfriheten går förlorad då ett sådant 

tillhandahållande inte är passivt. 

3.3.2 Konsekvenser av avgörandet 

Trots att domen innehåller vissa mindre välutvecklade resonemang, vilka diskuteras 

nedan, får EU-domstolens resonemang i detta hänseende vara välavvägda och tydliga. 

Genom domen tydliggörs att det juridiskt inte är skillnad mellan ISP:s och IAP:s, utan 

båda omfattas av artikel 12.1 i e-handelsdirektivet. Båda levererar visserligen internet till 

slutanvändaren, men en IAP gör det i ett annat led än en ISP. Vidare tydliggörs att fysiska 

eller juridiska personer, vilkas huvudsakliga ekonomiska aktivitet inte är att tillhandahålla 

trådlösa nätverk utan enbart utgör en mindre framträdande del i affärsmodellen, kan 

omfattas av ansvarsfrihetsgrunden i artikel 12.1. Resultatet av detta är att exempelvis 

butiker, restauranger och kaféer som tillhandahåller öppna nätverk kan undantas från 

ansvar om en tredje part använder nätverket för att begå intrång i ett skyddat verk.   

Mot bakgrund av domen begränsas inte verksamheters möjligheter att, inom ramen för 

sina affärsmodeller, tillhandahålla internetuppkoppling till sina kunder. Det kan dock 

                                              
83 P. 38 samt p. 41–42 i domen med hänvisade rättsfall.  
84 P. 46–50 i domen. 
85 Jfr mål C-324/09 (L’Oreal m.fl. mot eBay) p. 116.  
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konstateras att det inte är helt riskfritt att tillhandahålla trådlösa nätverk, vilket tydliggörs 

när Mc Fadden-domens övriga rättsverkningar diskuteras i det följande.  

3.4 Under vilka omständigheter kan exempelvis vitesförelägganden och liknande 

anspråk riktas mot IAP:s enligt artikel 12.3?  

3.4.1 EU-domstolens bedömning  

Frågan aktualiserar kostnader dels i förhållande till tredje mans upphovsrättsintrång och 

dels för att ålägga IAP:n ett förbudsföreläggande. Avseende kostnader kopplade till tredje 

mans intrång uttalade EU-domstolen att skadestånd för det primära rättighetsintrånget 

som utförts av tredje man på det tillhandahållna nätverket inte ska betalas av 

mellanhanden. Mot bakgrund av systematiken i artiklarna 12.1 och 2.b i e-

handelsdirektivet ansågs därför Mc Fadden helt ansvarsfri avseende det primära intrånget 

och skulle därför inte heller svara för dessa kostnader.86 I fråga om ersättning för 

kostnader för åläggande av förelägganden skiljer sig generaladvokatens ståndpunkt från 

EU-domstolens avgörande. Generaladvokaten uttalade att ett föreläggande att förebygga 

framtida intrång inte utgör faktiskt ansvar för en leverantör enligt artikel 12.1 samt att 

denne inte heller ska förväntas ta initiativ för att förebygga eventuella framtida intrång. 

Ansvar kan enbart uppkomma efter att mellanhanden har misslyckats med en skyldighet 

till följd av ett föreläggande enligt artikel 12.3.87  

EU-domstolen konstaterade istället att artikel 12.3 inte ska påverka möjligheten att 

förbjuda att ISP:n eller IAP:n upphör med eller förhindrar intrång i upphovsrätten.88 I ett 

andra led stadgades att när tredje man har begått ett intrång med hjälp av en den 

internetanslutning som tillhandahållits utgör inte artikel 12.1 hinder mot att rikta ett 

förbudsföreläggande för att motverka intrånget.89 Mot bakgrund av detta ansåg EU-

domstolen att artikel 12.1 isolerat inte utesluter att rättighetsinnehavaren begär ersättning 

för förfarande- och domstolskostnader som denne haft för att begära föreläggandet.90  

                                              
86 P. 74–75 i domen.  
87 Generaladvokat Szpunars förslag till avgörande i Mc Fadden-målet, p. 79. 
88 P. 76 i domen. 
89 P. 77 i domen. 
90 P. 77–79 i domen. 
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3.4.2 Konsekvenser av avgörandet  

Med tanke på att domen är den första som rent praktiskt diskuterar förhållandet mellan 

artikel 12.1 och 12.3 i e-handelsdirektivet samt domens resultat, ter sig denna korta 

motivering problematisk. Genom domen har en möjlighet öppnats för 

rättighetsinnehavare och dess företrädare att kräva mellanhänder på ersättning enligt 

artikel 12.3 även om det föreligger grund för ansvarsfrihet enligt artikel 12.1. 

Konsekvenserna kan därmed bli att ersättning beviljas även för tiden innan ett 

förbudsföreläggande har godkänts av relevant myndighet, och säkerligen kan ersättning 

utgå även utan att ett föreläggande ens ansökts om. Om en rättighetsinnehavare utformar 

ett ersättningskrav såsom kostnader för ett förbudsföreläggande ställs nämligen 

mellanhanden inför två alternativ: (1) att betala enligt de krav som framställs eller (2) inte 

genomföra betalningen och riskera att bli föremål för ett föreläggande i domstol.91 Enligt 

Mc Fadden-domen kan situation nummer två resultera i att mellanhanden, utöver 

förpliktelserna enligt föreläggandet, tvingas betala de kostnader som har uppkommit för 

att söka detsamma. Vad som däremot händer med kostnaderna i situation nummer ett 

framstår som mer oklart. I och med att domstol inte blandas in i tvisten kan det diskuteras 

vilka typer av kostnader som faktiskt kan inkluderas i rättighetsinnehavarens krav.  

Att slutsatserna nåddes i målet är dock inte märkligt, eftersom att dessa är i enlighet 

med hur varningsbrev och förelägganden har reglerats i tysk rätt. Enligt den tyska 

upphovsrättslagen föreskrivs nämligen att rättighetsinnehavaren ska anmoda den 

intrångsgörande parten att upphöra med intrånget genom att denne åtar sig att inte begå 

sådant intrång, vid äventyr av en rimlig straffavgift. Om anmodan är korrekt och möter 

vissa krav, men inte följs får rättighetsinnehavaren vid ansökan om ett föreläggande 

begära ersättning för vissa nödvändiga kostnader.92 Förelägganden kan således ha 

rättsliga konsekvenser innan de har godkänts av rätten. Att enbart sända en anmodan kan 

därför ge upphov till en betalningsskyldighet för mottagaren. Syftet med regleringen är 

till synes att rättighetsinnehavare inte ska återhållas avskräckas från att från att rättmätigt 

kräva ersättning på grund av processkostnader.  

                                              
91 Jfr Husovec, M., Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 12, no. 2 s. 119.  
92 97 och 97 a §§ i Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte av den 9 september 1965 

(lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter). Jfr p. 19 i domen.  
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Trots att utgången i målet inte ter sig märklig mot bakgrund av den tyska regleringen 

så har Mc Fadden-domen öppnat nya vägar att kringgå e-handelsdirektivet. För att 

ekonomisk ersättning ska kunna utkrävas av en mellanhand som omfattas av 

ansvarsfrihetsgrunden i artikel 12.1 i e-handelsdirektivet behöver kostnaden enbart 

omformuleras till en domstolskostnad som uppstått före föreläggandeprocessen inletts. 

Med hänsyn till att EU-rätten mig veterligen inte reglerar administrativa kostnader för 

förelägganden kan detta upplägg resultera i stora summor för mellanhänderna, som i vissa 

fall kan vara småföretag. Om ett föreläggande exempelvis kostar 1 000 kronor att utfärda, 

och ett företag mottager 20 stycken av dessa blir resultatet att det mottagandet företaget 

ska betala 20 000 kronor.93 

Trots att medlemsstater inte får införa en generell övervakningsplikt enligt artikel 15 i 

e-handelsdirektivet skulle ett förfarande utgöra ett incitament till att aktivt övervaka 

vilken typ av information som överförs på ett nätverk då detta skulle kunna vara mer 

ekonomiskt än att förhålla sig neutral. Detta medför dock en risk för att mellanhanden 

inte agerar neutralt i förhållande till den överförda informationen, varför skyddet som 

artikel 12 ger kan gå förlorat. En alternativ strategi är att en IAP reglerar förhållandet till 

sina kunder genom användarvillkor, som behöver godkännas för att kunna använda 

nätverket. På ett sådant sätt kan ansvaret förskjutas till användarna och därmed kan även 

IAP:n regressa ett eventuellt anspråk från en rättighetsinnehavare till den som använt 

nätverket vid tidpunkten ifråga. För att ett sådant förfarande ska lyckas behöver dock 

IAP:n ha tillgång till riktiga uppgifter från användaren. EU-domstolen uttalade sig om 

identifiering av användare i samband med bedömningen av lämpliga skyddsåtgärder, 

vilket diskuteras nedan.   

3.5 Tre praktiska skyddsåtgärders förenlighet med EU-rätten 

3.5.1 EU-domstolens bedömning  

Den tredje frågan var huruvida artiklarna 12.1 och 12.3 i e-handelsdirektivet, med hänsyn 

till skyddet för grundläggande rättigheter och infosoc-direktivet samt sanktionsdirektivet, 

utgör hinder mot att anta ett föreläggande innebärande att IAP:n tvingas stänga 

                                              
93 Jfr Husovec, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 12, no. 2 s. 119. Se även Mezei, 

P. & Harkai, I., Journal of Internet Law, vol. 21, no. 4 s. 19.  
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internetanslutningen, lösenordskydda den eller undersöka all kommunikation som sker 

över anslutningen för att förhindra fortsatt intrång och därmed efterleva nämnda 

föreläggande. Domstolen konstaterade inledningsvis att ett sådant föreläggande omfattas 

av skyddet för immateriella rättigheter enligt artikel 17.2 i stadgan, Mc Faddens 

näringsfrihet enligt artikel 16 i stadgan samt tjänstemottagarnas informationsfrihet, vilken 

skyddas av artikel 11 i stadgan.94 Vid en sådan rättighetskollision ankommer det på 

nationella domstolar eller myndigheter att säkerställa att en korrekt avvägning görs.95 

Under vissa förutsättningar kan dock detta ansvar förskjutas till en mellanhand, när 

föreläggandet innebär att mottagaren själv avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att nå 

avsett resultat.96 I fallet var det dock klarlagt att det enbart var tre åtgärder som stod till 

Mc Faddens förfogande, nämligen att övervaka all kommunikation, stänga anslutningen 

eller lösenordskydda densamma. 

EU-domstolen fann det förstnämnda av alternativen uteslutet då ett sådant förfarande 

i praktiken skulle innebära en allmän övervakningsplikt och därmed strida artikel 15.1 i 

e-handelsdirektivet.97 Att stänga internetanslutningen innebar inte en korrekt balans 

mellan rättigheterna, då det hade utgjort en klar kränkning av näringsfriheten. Även om 

enbart en liten del av verksamheten omfattade marknadsföring genom nätverket hade Mc 

Fadden helt förbjudits att ägna sig åt denna verksamhet, vilket inte hade uppfyllt 

proportionalitetskravet i och med att mindre ingripande åtgärder kunde vidtas.98 

Avseende ett lösenordskyddande av nätverket såsom skyddsåtgärd anfördes 

inledningsvis att en sådan åtgärd kan inskränka både näringsfriheten för 

tjänsteleverantören och informationsfriheten för tjänstemottagaren.99 EU-domstolen 

diskuterade fem olika aspekter av en sådan åtgärd, varav den förstnämnda innebar att 

åtgärden inte inskränker den viktigaste delen av näringsfriheten, då det enbart marginellt 

påverkar en teknisk aspekt av verksamheten.100 För det andra ansågs det inte heller utgöra 

                                              
94 P. 80–82 i domen.  
95 P. 83 i domen, med hänvisning till mål C-275/06 (Promusicae mot Telefónica de España).  
96 P. 84 i domen, med hänvisning till mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) 
97 P. 87 i domen, med hänvisning till mål C-70/10 (Scarlet Extended mot SABAM).  
98 P. 88–89 i domen.  
99 P. 90 i domen.  
100 P. 91 i domen. 
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en inskränkning av den viktigaste informationsfriheten för mottagare av tjänsten, då de 

enbart behöver be om lösenordet för att få tillgång till internet och anslutningen i fråga 

enbart är en av många möjligheter att nå internet.101 Detta uttalande är problematiskt och 

kommer att diskuteras mer ingående nedan. Den tredje faktorn var enligt EU-domstolen 

att åtgärden som Mc Fadden i fallet ska vidta måste vara välriktad, innebärande att den 

måste vara ägnad att få tredje parts intrång att upphöra, utan att det påverkar användares 

möjligheter att på ett lagligt sätt få tillgång till information. Att skydda anslutningen med 

lösenord ansågs enligt EU-domstolen inte påverka användarnas tillgång till tjänsten då 

själva anslutningen inte skulle stängas.102  

För det fjärde ska åtgärder vid verkställande av ett föreläggande vara tillräckligt 

effektiva för att säkerställa att den aktuella rättigheten ges ett effektivt skydd. Ett sådant 

skydd innebär att åtgärden ska hindra eller åtminstone försvåra otillåten tillgång till 

upphovsrättsligt skyddat material, och i betydande utsträckning avhålla användare från 

att ta del av sådant material. Ett lösenordsskydd kan, enligt EU-domstolen, avskräcka 

användarna av tjänsten från att kränka upphovsrättsligt skyddat material på grund av att 

de tvingas avslöja sin identitet för att ta reda på lösenordet och därmed inte kan agera 

anonymt.103 Den femte och sista faktorn som domstolen önskade att tydliggöra var att 

den hänskjutande domstolen konstaterat att det inte fanns ytterligare åtgärder utöver de 

tre ovan nämnda.104 Utifrån den sistnämnda faktorn är det inte klart vem som ska visa att 

det inte finns några andra möjliga åtgärder. Formuleringen är anpassad till detta specifika 

fall, men frågan är om det i andra situationer kan vara de inblandade parterna som ska 

visa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka som fortsättningsvis kan vidtas. Vidare 

indikerar uttalandet att ytterligare åtgärder kan komma att aktualiseras i andra fall, men 

att andra omständigheter kan frambringa lämpligare medel för att uppnå efterlevnad.  

Med dessa fem faktorer i åtanke konstaterade EU-domstolen att en lösenordskyddad 

anslutning var nödvändig för att effektivt skydda upphovsrätten och utgör en lämplig 

balans mellan skyddet för immateriella rättigheter å ena sidan och å andra sidan 

                                              
101 P. 92 i domen.  
102 P. 93–94 i domen.  
103 P. 95–96 med hänvisning till mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) 
104 P. 97 i domen.  
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näringsfriheten och informationsfriheten. En avsaknad av ett lösenord i Mc Faddens fall 

hade inte utgjort en korrekt intresseavvägning rättigheterna sinsemellan, då skyddet för 

immateriella rättigheter hade gått förlorad.105 

3.5.2 Lösenordsskyddets förenlighet med tidigare praxis och den allmänna 

övervakningsskyldigheten  

Det finns skäl som talar för att ett påtvingat lösenordsskydd kan stå i strid med 

grundläggande fri- och rättigheter som skyddas enligt EU-rätten. Nedan följer en 

förklaring av varför så är fallet. Generellt sett ska domstolen vid utfärdande av ett 

föreläggande avgöra i vilken utsträckning ett föreläggande skulle inskränka 

grundläggande rättigheter för mottagaren i aktuellt fall. Det är ofta tre olika faktorer som 

beaktas i dessa typer av scenarion: (1) kostnader förknippade med verkställande och 

upprätthållande av en åtgärd, (2) hur länge åtgärden kommer behöva upprätthållas och 

(3) hur pass lätt det är att byta ut det skadegörande materialet som föreläggandet riktas 

mot.106 I Scarlet Extended ansåg EU-domstolen att ett föreläggande innebärande att en 

ISP var tvungen att installera ett komplicerat, dyrt och permanent filtreringssystem på 

egen bekostnad skulle vara oproportionerligt. Detta skulle nämligen innebära ett krav på 

övervakning av all information som överförs över nätverket och skulle resultera i att 

lagligt material felaktigt skulle bli blockerat. Föreläggandet enligt sanktionsdirektivet 

skulle därför ha stridit mot förbudet mot allmän övervakningsskyldighet enligt artikel 

15.1 i e-handelsdirektivet.107 En utveckling skedde dock i UPC Telekabel, där det 

uttalades att ett föreläggande mot en ISP inte nödvändigtvis är oproportionerligt enbart 

på grund av att åtgärder innebär betydande kostnader, har en betydande inverkan på 

organisationen av verksamheten eller kräver avancerade tekniska lösningar.108 EU-

domstolen verkade dock beakta att ett sådant föreläggande kan påverka kärnan i 

näringsfriheten för en ISP men att så inte var fallet för den leverantör som var fråga om i 

det aktuella fallet.109 Uttalandet öppnar för att olika typer av näringsverksamheter och 

                                              
105 P. 98–100 i domen. 
106 Riordan s. 441. 
107 Mål C-70/10 (Scarlet Extended mot SABAM) p. 36–40.  
108 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 50 
109 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 51.  
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olika typer av mellanhänder kan komma att bedömas olika utifrån vilka åtgärder som är 

rimliga att ålägga.  

Mot bakgrund av ovan refererad praxis är det intressant att se Mc Fadden-domen i ett 

annat ljus. Som ovan nämnt motiverade EU-domstolen i Mc Fadden-målet bland annat 

utgången med att ett lösenordsskydd inte rörde kärnan i näringsfriheten, då den enbart 

marginellt påverkade en teknisk aspekt av verksamheten. Vidare indikerar EU-

domstolens formuleringar att enbart ett lösenordsskydd eller enbart ett identifikationskrav 

inte skulle leva upp till nödvändig skyddsnivå, utan att dessa två ska kombineras.110  Jag 

menar på att uttalandet bör nyanseras något, då det är ett brett spann av juridiska och 

fysiska personer som kan omfattas av artikel 12.1 i e-handelsdirektivet. En ISP har 

säkerligen bättre ekonomiska möjligheter att införa ett sofistikerat system som innebär att 

mottagaren måste efterfråga tillgång till kommunikationsnätet och därmed avslöja sin 

identitet än vad en mindre IAP har.111 Detta är, som ovan nämnts, en problematik med e-

handelsdirektivets breda tillämpningsområde. 

Enligt min åsikt belyste generaladvokaten Szpunar i sitt förslag till avgörande 

ytterligare problematik med föreläggandet på ett välformulerat och konsekvent sätt. 

Generaladvokaten uttryckte oro för att ett lösenordsskydd för att skydda upphovsrätt 

skulle kunna resultera i nackdelar för samhället som en helhet och att dessa nackdelar inte 

vägs upp av de potentiella fördelarna för rättighetsinnehavarna. Han ansåg att det bland 

annat skulle begränsa affärsmodeller och därmed näringsfriheten för de aktörer som 

använder sig av öppna trådlösa nätverk, samt att lösenordsskyddet enbart kan bli effektivt 

om IAP:n identifierar och registrerar användarna vilket utgör en oproportionerlig 

förpliktelse.112 Vidare kan ett identifikationskrav innebära en avkylande effekt för de 

kunder som besöker exempelvis kaféer eller snabbmatskedjor och avstår från att ansluta 

sig till internet på grund av identifieringen.113 Då trådlösa nätverk har stor potential att 

                                              
110 Se Spindler, G., Responsibility and Liability of Internet Intermediaries: Status Quo in the EU and 

Potential Reforms, I: Synodinou, T-E., Markou, C. m.fl. (red), EU Internet Law, s. 300. Jfr även 

Husovec, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 12, no. 2 s. 122.  
111 Jfr redogörelsen för Sony Musics och den polska regeringens inställningar i generaladvokat 

Szpunars förslag till avgörande i Mc Fadden-målet, p. 141 och p. 146. 
112 Generaladvokat Szpunars förslag till avgörande i Mc Fadden-målet, p. 147–150.  
113 Generaladvokat Szpunars förslag till avgörande i Mc Fadden-målet, p. 139.  
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värna om kreativitet och innovation ansåg Szpunar att varje åtgärd som kan hindra sådan 

aktivitet undersökas noggrant med övervägande av dess för- respektive nackdelar.114 

I dagsläget bör inte behovet av offentliga trådlösa nätverks för kreativitet överdrivas, 

då internet finns att tillgå även genom bland annat mobilabonnemang och genom privata, 

trådlösa nätverk i hem. Enligt min åsikt är dock de infallsvinklar som generaladvokaten 

belyste högst aktuella. En aspekt som varken aktualiserades i förslaget till avgörande eller 

i själva avgörandet är vad som ska anses innefattas i identifieringskravet. Företag 

använder sig ofta av internetformulär där namn och e-mailadress behöver uppges för att 

ansluta till nätverket.115 En sådan lösning är inte nödvändigtvis helt säker, då namn och 

mailadresser kan anges utan att vara förankrade i en verklig identitet. Det är möjligt att 

EU-domstolens resonemang innebär ett krav på att id-handling uppvisas innan åtkomst 

till nätverket kan ges. Att så är fallet är inte klart, då resonemanget inte utvecklas. För en 

liten butiksägare kan ett sådant identifikationskrav i utbyte mot ett lösenord förvisso vara 

lättare, då identifikationen sker fysiskt och inte nödvändigtvis kräver ett avancerat 

system. Däremot skulle detta även innebära ett krav att tjänsteleverantören registrerar 

vilka IP-adresser som respektive användare tilldelas vid anslutning till tjänsten, varför ett 

datorprogram av ett visst slag skulle behöva installeras. Samtidigt skulle ett 

identifieringskrav där uppvisande av legitimation begärs till viss del undergräva 

affärsmodellen som många IAP:s, såsom Mc Fadden, tillämpar i syfta att marknadsföra 

sina verksamheter i närområdet. 

Trots att en skyldighet att lösenordskydda ett trådlöst nätverk utgör ett föreläggande 

som är acceptabelt i ett specifikt fall enligt artikel 12.3 i e-handelsdirektivet är frågan om 

dess resultat är förenligt med förbudet mot allmän övervakningsskyldighet i artikel 15.1 

i e-handelsdirektivet. I skäl 14 i e-handelsdirektivet stadgas nämligen att direktivet inte 

ska förhindra anonymt användande av öppnat nätverk som internet. Det kan argumenteras 

för att en allmän övervakning sker när alla IP-adresser registreras och inte enbart de som 

används vid intrång. Ytterligare ett problem till följd av identifikationskravet är att 

mellanhänder som omfattas av ansvarsfrihetsgrunden i artikel 12.1 som i preventivt syfte 

väljer att skydda sina nätverk riskerar att förlora den passiva och vidarebefordrande roll 

                                              
114 Generaladvokat Szpunars förslag till avgörande i Mc Fadden-målet, p. 149.  
115 Husovec, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 12, no. 2 s. 122.  
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som utgör grunden för undantaget från ansvar. Utifrån vad som ovan nämnts är det enligt 

min åsikt märkligt att frågan inte fördjupas eller motiveras ytterligare av EU-domstolen. 

Frågan om identifikation leder oss vidare till nästa aspekt av Mc Fadden-domen. 

Oavsett domens förenlighet med tidigare praxis är ett annat problem avseende denna del 

av domen att åtgärdens förhållande till lagring av personuppgifter inte behandlas 

överhuvudtaget.   

3.5.3 Skydd för personuppgifter 

I domen diskuteras vissa grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till 

rättighetsinnehavaren, IAP:n och tjänstemottagarna. Avseende tjänstemottagarna 

diskuterades enbart informationsfriheten i artikel 11 i stadgan. Dock borde även 

mottagarnas rätt till respekt för privatliv och skydd för personuppgifter i artikel 7 

respektive 8 i stadgan ha diskuterats i samband med bedömningen av lösenordsskyddet 

och identifikationskravet. Enligt artikel 1.5 b och skäl 14 i e-handelsdirektivet är dock 

frågor beträffande informationssamhällets tjänster som omfattas av direktiv 95/46/EG116 

(dataskyddsdirektivet) undantagna från tillämpningsområdet. Detta torde innebära att 

ansvar för dataskydd enbart hanteras i dataskyddsdirektivet och att personuppgiftsfrågor 

är helt undantagna från e-handelsdirektivet.117 Frågan om skydd för personuppgifter 

behandlas i det följande i förhållande till tjänstemottagarna och deras integritet i syfte att 

belysa inkonsekvens i förhållande till andra avgöranden. 

En behandling av respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter parallellt med 

rätt till informationsfrihet borde således ha gjorts, vilket tidigare har gjorts i Netlog-, 

Scarlet Extended- och L’Oreal-domarna.118 I Netlog-domen diskuterades huruvida ett 

föreläggande att införa ett filtreringssystem för en leverantör av en värdtjänst var förenligt 

med EU-rätten. Som EU-domstolen anförde själv i Mc Fadden-domen ska 

ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet inte analogiseras sinsemellan.119 Detta 

uttalande avser enligt min uppfattning skillnaden i villkorsformuleringen mellan artikel 

                                              
116 Europaparlamentets och rådets direktivet 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
117 Riordan s. 383 f.  
118 Mål C-360/10 (SABAM mot Netlog) p. 48–52. Jfr mål C-70/10 (Scarlet Extended mot SABAM) 

p. 49–51 och mål C-324/09 (L’Oreal m.fl. mot eBay) p. 142. 
119 P. 65 i Mc Fadden-domen. 
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12 och 14, varför en generell diskussion om personuppgiftsskyddet inte bör te sig 

problematisk. EU-domstolen anförde i Netlog-domen att filtreringssystemet kunde 

kränka både informationsfriheten och skyddet för personuppgifter för användarna enligt 

artiklarna 8 och 11 i stadgan. Filtreringssystemet innebar nämligen att det behövde göras 

en identifiering, systematisk undersökning och behandling av de uppgifter avseende de 

profiler som användarna skapat i det sociala nätverket. Då uppgifterna möjliggjorde 

identifikation av användarna utgjorde de skyddade personuppgifter. I en avvägning 

mellan rättighetsinnehavarens ensamrätt å ena sidan och leverantörens näringsfrihet samt 

användarnas informationsfrihet och integritet å andra sidan så ansågs, mot bakgrund av 

e-handels-, sanktions- och infosoc-direktiven, föreläggandet inte genomförbart.120  

Enligt min åsikt är det rimligt att behöva utföra en handling för att tillgå en tjänst men 

ett identifikationskrav blir i många hänseenden problematiskt. Att EU-domstolen inte i 

något hänseende hanterade frågan om lösenordsskyddets förenlighet med rätten till 

privatliv och skyddet för personuppgifter får domstolens argumentation att framstå som 

slarvigt formulerad. Detta intryck förstärks av det faktum att EU-domstolen, som framgått 

ovan, i tidigare praxis har hanterat personuppgiftsfrågor parallellt med diskussioner om 

närings- och informationsfrihet. Det är möjligt att åtgärden uppnår förenlighet med de 

ovan nämnda grundläggande fri- och rättigheterna men det hade varit önskvärt att EU-

domstolen i sina domskäl hade behandlat frågan. Detta hade domen större 

genomslagskraft och hade visat på att frågan aktualiserar fler aspekter än de som nu 

berördes i domen. 

3.6 Sammanfattande ord och kommentarer  

I Mc Fadden-domen diskuterades varken artikel 8.3 i infosoc-direktivet, artikel 3 eller 

artikel 11 i sanktionsdirektivet i förhållande till ett förbudsföreläggande, utan enbart 

artikel 12.3 i e-handelsdirektivet. EU-domstolens angreppssätt av denna fråga är olycklig 

då de ovan nämnda artiklarna är relevanta rättskällor för regleringen i artikel 12.3 i e-

handelsdirektivet och då artikel 12.3 snarare utgör en principiell reglering av 

föreläggandemöjligheter, medan de ovan nämnda utgör de rätta legala grunderna för att 

utfärda sådana.121 Med EU-domstolens tillvägagångssätt väcks frågor om det hade 

                                              
120 Mål C-360/10 (SABAM mot Netlog) p. 48–52. 
121 Husovec, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 12, no. 2 s. 120 f.  
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resulterat i ett annorlunda utfall om istället infosoc- och sanktionsdirektivet hade 

tillämpats som legal grund för diskussionen om förelägganden.  

En intressant aspekt är att dagen innan Mc Fadden-domen avkunnades meddelade 

kommissionen att stora satsningar skulle göras för att öka och förbättra medborgares och 

företags åtkomst till internet inom ramen för EU:s digitala inre marknad. Initiativet vid 

namn ”WiFi4EU” ska med hjälp av 120 miljoner euro öka medlemsstaters erbjudanden 

av öppna nätverk runt exempelvis parker, myndighetsbyggnader och sjukhus.122 Det 

stadgas uttryckligen att de som tillhandahåller de trådlösa nätverken ska åtnjuta 

ansvarsfrihet enligt e-handelsdirektivet. Mot bakgrund av analysen av domen ovan kan 

det konstateras att det inte är helt riskfritt och utan tekniska ansträngningar som de 

trådlösa nätverken kan tillhandahållas. Kommissionen vill att internet ska tillgängliggöras 

för alla EU-medborgare genom tillhandahållandet av öppna nätverk, men EU-domstolen 

har i Mc Fadden-domen tydliggjort att dessa öppna nätverk kan komma att skyddas 

långtgående för att undvika att immaterialrättsliga intrång sker över dem. Detta visar på 

en viss diskrepans mellan kommissionens och EU-domstolens viljor.   

Mot bakgrund av analysen ovan framgår att domen i vissa hänseenden inte uppnår det 

systematiska tillvägagångssätt som EU-domstolen vanligtvis tillämpar och samt att den 

kortsiktigt gynnar rättighetsinnehavare samtidigt som mellanhänder utsätts för stora 

problem som riskerar att underminera ansvarsfrihetsgrunden i artikel 12.1. Enligt min 

mening erbjöd generaladvokaten i sitt förslag till avgörande i många hänseenden en 

kvalitativ analys av rättsfrågorna utifrån dess ändamål och sociala kontext. Genom att 

EU-domstolen avvek från förslaget och godkände kostnader som uppstått före 

förelägganden och genom ett tillåtande av lösenordsskydd som verkställandeåtgärd kan 

det ifrågasättas om ansvarsfrihet för enbart vidarebefordran faktiskt resulterar i den typ 

av ansvarsfrihet som regleringen de facto åsyftar. Vidare är det enligt min åsikt till viss 

del problematiskt att ISP:s och IAP:s båda omfattas av artikel 12, beaktande att de två 

olika tjänstetillhandahållarna har olika kontrollmöjligheter men likväl kan bli utsatta för 

samma typer av åtgärder från rättighetsinnehavaren. I mer generella ordalag kan det 

konstateras att mellanhänder garanteras ett visst skydd, men att Mc Fadden-domen ur 

                                              
122 Kommissionens pressrelease, IP/16/3008, 14 september 2016.  
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ovan nämnda hänseenden undergräver det skydd som ska säkerställas enligt e-

handelsdirektivet. 

4 Rättsligt ansvar för trådlösa nätverk i svensk rätt  

4.1 Inledning 

Ovan har Mc Fadden-domen analyserats och ansvaret för trådlösa nätverk utretts inom 

tillämpningsområdet för e-handelsdirektivet. Frågan är dock vilket ansvar som råder 

utanför e-handelsdirektivets tillämpningsområde och ansvarsfrihetsgrunden i artikel 12. 

Från och med hösten 2016 började en dansk advokatbyrå vid namn Njord Law Firm 

skicka ut inkassoliknande kravbrev till svenska medborgare och internetanvändare. 

Kravbreven innehåller information om att användarens nätverk har använts för att ladda 

ner upphovsrättsskyddat material. Mottagaren ställs inför en möjlighet att betala 4500 

kronor och om inte så sker riskeras civilrättsliga åtgärder.123 Till följd av breven har det 

väckts frågor om vilket rättsligt ansvar privatpersoner har för sina trådlösa nätverk. 

Inledningsvis redogörs för de gränsdragningsfrågor som föreligger avseende e-

handelsdirektivets tillämplighet samt vad det får för konsekvenser det inte kan tillämpas. 

Därefter följer de rättsliga utgångspunkter som aktualiseras vid en intrångsprocess samt 

vilka rättsmedel som står rättighetsinnehavare till hands. Vidare diskuteras hur 

medverkansansvaret enligt 53 b § URL gäller till följd av B2 Bredband-domen som 

meddelades förra året, samt svenska domstolars vitesföreläggandens förenlighet med EU-

domstolens praxis. Avslutningsvis diskuteras hur ersättningsansvaret i 54 § URL kan 

tillämpas på scenarion där upphovsrättsliga intrång sker över tillhandahållna trådlösa 

nätverk, varför både skadeståndsrättsligt medverkansansvar och bevisfrågor diskuteras.  

4.2 Gränsdragningsfrågor avseende ansvarsfrihetsreglernas tillämplighet 

Det bör diskuteras vilka förhållanden som faller utanför e-handelsdirektivets 

tillämpningsområde och vad detta får för resultat. En fysisk person kan utgöra en 

tjänsteleverantör om denne tillhandahåller en informationssamhällets tjänst.124 

                                              
123 Njord Law Firm, pressrelease: Dom: Filmproducenter uppmanas fortsätta med dialogen om olaglig 

nedladdning. Se även Campanello, IDG, 20 oktober 2017.  
124 Se 2 § st. 3 e-handelslagen. Jfr även art. 2 b e-handelsdirektivet.  
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Anledningen till att ansvarsfrihetsreglerna inte kan tillämpas på en person som 

tillhandahåller ett trådlöst nätverk i sitt hem är på grund av att den aktivitet som det 

trådlösa nätverket används till faller utanför definitionen av en informationssamhällets 

tjänst, vilken normalt ska tillhandahållas mot ersättning, som tillhandahålls på distans, på 

elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.125 Detta innebär dock 

inte att en tjänst som tillhandahålls kostnadsfritt aldrig kan omfattas begreppet.126 Det är 

nämligen inte nödvändigtvis de personer som drar nytta av en tjänst som tillhandahålls 

inom en näringsverksamhet som nödvändigtvis är de betalande. Används tjänsten för att 

göra reklam kan kostnaden för varor eller tjänster kan priset höjas för att finansiera 

tjänsten ifråga.127  

Frågan blir då vad som gäller när ett öppet trådlöst nätverk tillhandahålls privat, i 

hemmet och således helt utan koppling till en näringsverksamhet. I och med att EU-

domstolen i Mc Fadden-domen konstaterade att ett trådlöst nätverk kan utgöra en 

informationssamhällets tjänst skulle därmed ett sådant nätverk alltid kunna anses 

”normalt tillhandahållas mot ersättning”. En sådan tolkning är troligtvis inte hållbar, då 

det skulle resultera i att alla fysiska personer med trådlösa nätverk skulle omfattas av e-

handelslagen respektive e-handelsdirektivet. Att så inte är fallet styrks även av att 

regeringen vid införlivande av direktivet konstaterade att verksamhet av typiskt privat 

karaktär inte omfattas av vad som normalt tillhandahålls mot ersättning.128  

Mot bakgrund av detta och att medverkansansvaret inte är harmoniserat inom EU bör 

de svenska regleringarna diskuteras.129 Av dessa följer att en privatperson såsom 

medverkande, utanför tillämpningsområdet för ansvarsfrihetsreglerna i e-

handelsdirektivet respektive e-handelslagen, kan bli föremål för andra civilrättsliga 

åtgärder, utöver vitesförelägganden enligt 53 b § URL.130 

                                              
125 Se 2 § st. 2 e-handelslagen. Jfr även art. 2 a e-handelsdirektivet, med hänvisning till artikel 1.2 i 

direktiv 98/34.  
126 Mc Fadden-domen p. 41.  
127 Se mål 352/85 (Bond van Adverteerders m.fl. mot Nederländerna) p. 16. Jfr även de förenade 

målen C-236/08-C-238/08 (Google France m.fl.) p. 112–118, mål C-339/15 (Luc Vanderborght mot 

Belgien) p. 39. Se även mål C-291/13 (Papasavvas mot O Fileleftheros m.fl.) p. 28–30.   
128 Prop. 2001/02:150 s. 57. Jfr även Riordan s. 390.  
129 Walter & Lewinski s. 1086. 
130 53 b § URL implementerar som ovan nämnt artikel 8.3 i infosoc-direktivet. Detta gäller således 

likadant inom såväl som utanför e-handelsdirektivet. 
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4.3 Utgångspunkter för förfarandet 

4.3.1 Identifiering av intrångsgöraren 

För att sanktioner ska kunna riktas mot privatpersoner vars nätverk har använts för att 

begå intrånget krävs inledningsvis att den anslutning som har använts kan identifieras.131 

Sedan sanktionsdirektivets införlivande i Sverige finns civilrättsligt en 

identifikationsmöjlighet genom bestämmelsen om informationsföreläggande enligt 53 c 

§ URL. När sanktionsdirektivet trädde i kraft ansågs svensk rätt uppfylla många krav som 

följde av direktivet, varför lagändringar i vissa hänseenden inte föreslogs. Efter att 

Sverige blev dömda för fördragsbrott av EU-domstolen,132 infördes vissa bestämmelser 

för att uppnå förenlighet med sanktionsdirektivet, varav informationsföreläggandet var 

en av dessa.133 Föreläggandet innebär att en ISP tvingas att utlämna information och 

personuppgifter om vilken abonnent som har haft den IP-adress som har använts för att 

begå intrånget.134 Informationen omfattar enligt paragrafens andra stycke bland annat den 

som har medverkat till intrånget eller gjort sig skyldig till eller medverkat till en 

överträdelse enligt 53 § URL. 

Vid yrkande på ett informationsföreläggande är det möjligt att sökanden inte kan 

frambringa en fullständig utredning om alla relevanta förhållanden, men mot bakgrund 

av åtgärdens förberedande karaktär finns inte heller anledning att kräva detsamma.135 Vad 

sökanden praktiskt behöver visa är att det föreligger sannolika skäl för att ensamrätten 

existerar och att ett intrång i densamma har skett.136 Det krävs inte att intrångsgöraren är 

identifierad eller att intrånget har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.137 Dock krävs 

att det allmänna proportionalitetskravet i 53 d § URL är uppfyllt. 

Mot bakgrund av vad som skrivits ovan kan det konstateras att 

informationsförelägganden innebär en möjlighet för rättighetsinnehavare att agera för att 

kunna identifiera intrångsgörare. Tillgång till information om vem som utgör 

                                              
131 Se Westman, D., Ny Juridik 2:12 s. 3. Jfr prop. 2008/09:67 s. 139. 
132 Mål C-341/07 (Kommissionen mot Sverige).  
133 Prop. 2008/09:67 s. 71 och s. 127–129.  
134 Prop. 2008/09:67 s. 142.  
135 Se mål Ö 4817–09.  
136 Se högsta domstolens beslut i mål Ö 4817–09. Se även Bengtsson, H. & Lyxell, R., Åtgärder vid 

immaterialrättsintrång, s. 170. 
137 Bengtsson & Lyxell s. 170. Se även prop. 2008/09: 67 s. 259.  
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intrångsgöraren är essentiell för att rättighetsinnehavaren ska kunna använda sig av de 

civilrättsliga sanktionsmöjligheter som finns i URL. En sådan ordning resulterar i att 

rättighetsinnehavaren vid behov kan besluta om att väcka talan eller åtal om straff- eller 

civilrättsliga åtgärder.  

4.3.2 Möjliga utfall av informationsföreläggandet 

Vid intrång i de rättigheter som garanteras enligt URL kan fyra olika typer av sanktioner 

aktualiseras. Dessa är straffansvar,138 vitesförbud,139 skadeståndsansvar140 samt 

korrektionsåtgärder såsom exempelvis förverkanden.141 Uppsatsen är begränsad till att 

omfatta vitesförbud och skadestånd. Avseende den sistnämnda diskuteras till störst del 

bevisfrågor och inte ersättningens storlek. För förståelse av dessa två sanktioner krävs 

dock en kortare redogörelse för sanktionssystemet som helhet.  

Om åtgärder vidtas som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna 

upphovsrätten, och detta har skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet kan straffrättsligt 

ansvar inträda enligt 53 § URL. Intrånget kan således ske genom kränkning av antingen 

de ekonomiska eller ideella rättigheterna. Den ekonomiska rätten innebär en ensamrätt 

för rättighetsinnehavaren att förfoga över verket genom exemplarframställning eller 

tillgängliggörande för allmänheten enligt 2 § URL medan den ideella rätten innebär att 

upphovsmannen ska angivas i enlighet med god sed enligt 3 §.142 Enligt 54 § st. 1 URL 

råder ett strikt ansvar att betala skälig ersättning för olovligt nyttjande av ett skyddat verk. 

Grunden för den ersättning som utgår utgörs vanligtvis av summor som är sedvanliga 

inom branschen utifrån exempelvis kollektivöverenskommelser.143 Sker intrånget istället 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, har rättighetshavaren dessutom rätt till ersättning för den 

ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört, vilket följer av 54 § st. 

                                              
138 53, 59 och 57 a–b §§ URL. 
139 53 b § URL. 
140 54 § URL.  
141 53 a, 55 och 56 §§ URL.  
142 Olsson, H. & Rosén, J., Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, s. 478 f.  
143 Olsson & Rosén s. 351.  
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2.144 Av 57 § URL framgår att bestämmelserna i 53–56 h §§ också är tillämpliga på de 

närstående rättigheterna i 5 kap.145  

Utöver straff- och skadeståndsansvar kan en intrångsgörare drabbas av andra ansvars- 

eller sanktionsåtgärder. Om ett intrång, eller ett försök eller förberedelse till intrång, har 

begåtts får domstol enligt 53 b § URL utfärda ett förbud att fortsätta intrånget, vilket kan 

förenas med vite. Ett yrkande om vitesförbud kan framställas separat såsom en särskild 

talan eller tillsammans med t.ex. en talan om skadestånd och i båda fallen gäller 

rättegångsbalkens regler om talan i tvistemål.146 Ett vitesförbud kräver varken att 

käranden kan styrka uppsåt eller oaktsamhet hos den som gör intrång men det krävs att 

förutsättningarna i 53 § är uppfyllda, innebärande att ett intrång i den ekonomiska eller 

ideella rätten har skett.147 Som har angetts under avsnitt 2.5 ansågs det vid införlivandet 

av 53 b § URL att det krävdes ett medverkande i objektiv mening för att ett 

vitesföreläggande skulle kunna utgå till en mellanhand.148 Kravet på objektiv mening är 

inte längre gällande, och anledningarna till detta förklaras och analyseras nedan.   

4.4 Medverkansansvar enligt 53 b § URL till följd av B2 Bredband-målet 

4.4.1 B2 Bredband-målet 

Avseende medverkansansvar i 53 b § URL har en tidigare rådande uppfattning av 

rättsläget inneburit att det vid upphovsrättsligt intrång gäller på samma sätt som vid 

brottsligt medverkansansvar. För civilrättsligt medverkansansvar krävdes tidigare att 

någon främjat gärningen med råd eller dåd enligt 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) 

(BrB).149 Den svenska lagstiftaren ansåg vid implementeringen av infosoc-direktivet att 

det för medverkansansvar i objektiv mening krävs något mer än själva tillhandahållandet 

och bedrivandet av leverantörsverksamheten. Som exempel på när ansvar bör uppkomma 

angavs ett scenario där den primära intrångsgöraren och leverantören har ett avtal om 

                                              
144 SOU 2018:6 s. 29.  
145 Olsson & Rosén s. 530 f.  
146 Olsson & Rosén s. 503. Se även prop. 2008/09:67. s. 75 och SOU 2018:6 s. 28 f.  
147 Olsson s. 270. 
148 Se prop. 2004/05 s. 338–342 samt prop. 2008/09:67 s. 194.  
149 Olsson & Rosén s. 502 f. Se även prop. 2004/05:110 s. 339.  
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nyttjanderätt till serverutrymme och leverantören har fått konkreta indikationer på att 

utrymmet används på ett sätt som innebär upphovsrättsligt intrång.150 Dessa krav visade 

sig vara felaktiga efter PMÖD:s dom i B2 Bredband-målet151 som meddelades i februari 

2017 och innebar bland annat att vissa förarbetsuttalanden avseende medverkansansvar 

inte ska tillmätas någon vikt. Domen utgör den första i svensk rätt där en ISP ålagts att 

blockera hemsidor där användarna utan rättighetsinnehavarens tillstånd har kunnat nå 

upphovsrättsligt skyddat material på. 

I B2 Bredband-målet var den centrala frågan om det är möjligt att meddela en ISP ett 

föreläggande innebärande ett förbud mot att ge sina användare tillgång till olovligen 

tillgängliggjorda verk m.m. via vissa domännamn, webbadresser och IP-adresser. Det 

anfördes nämligen att B2 Bredband, genom tillhandahållande av internetuppkoppling till 

sina abonnenter, medverkade till de intrång som abonnenterna begått via hemsidorna The 

Pirate Bay och Swefilmer. PMÖD konstaterade mot bakgrund av bl.a. UPC Telekabel-, 

Tommy Hilfiger- och Mc Fadden-domarna att det enligt artikel 8.3 i infosoc-direktivet 

och artikel 12.3 i e-handelsdirektivet ska gå att rikta förelägganden i specifika fall mot 

tjänstetillhandahållare, som möjliggör och därmed medverkar till tredje parts intrång i en 

upphovsrättsligt skyddad rättighet, även om det inte föreligger ett avtalsförhållande 

mellan leverantören och intrångsgöraren. Som ovan nämnts så konstaterades det i UPC 

Telekabel-målet att ISP:s kan utgöra mellanhänder i enlighet med artikel 8.3 i infosoc-

direktivet och därmed även i 53 b § URL, medan det i Mc Fadden-domen fastslogs att 

IAP:s kan falla inom undantaget för enbart vidarebefordran i e-handelsdirektivet, som 

implementerats i e-handelslagen.   

Vissa förarbetsuttalanden ansågs på grund av senare tillkommen praxis från EU-

domstolen inte längre relevanta, exempelvis att det skulle vara förenligt med artikel 8.3 

att i nationell rätt kräva medverkan objektivt i straffrättslig mening, samt att det skulle 

krävas något mer än själva tillhandahållandet och bedrivandet av 

leverantörsverksamheten.152 Mot bakgrund av EU-rättens företräde är nationella 

domstolar skyldiga att i den utsträckning som det är möjligt tolka den nationella rätten 

                                              
150 Prop. 2004/05:110 s. 340.  
151 PMÖD:s dom i mål nr PMT 11706–15. 
152 Med hänvisning till p. 22 i mål C-494/15 (Tommy Hilfiger m.fl. mot Delta Center).  
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mot bakgrund av direktivets syfte och ordalydelse. Detta gäller även om det finns 

uttalanden av motsatt innebörd om hur lagen ska tolkas i förarbetena till den nationella 

bestämmelsen.153 Mot bakgrund av detta tolkade PMÖD 53 b § URL direktivkonformt, 

varför det nu går att begära ett föreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av 

tredje man för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet. Det krävs inget 

avtalsförhållande eller annan relation mellan leverantören och intrångsgöraren. Det krävs 

inte heller, vilket framgår av lagens utformning, att uppsåt eller oaktsamhet styrks eller 

att intrångets skadeverkningar bevisas. Ovan nämnt utesluter dock inte att förelägganden 

kan utfärdas mot en som medverkar i straffrättslig mening. 

4.4.2 Svenska föreläggandens förenlighet med EU-rätten 

Mot bakgrund av B2 Bredband-domen, som utgör den första i svensk rätt där en ISP 

förelagts att blockera vissa hemsidor för sina abonnenter är det intressant att utreda vilken 

påverkan den har fått på svenska föreläggandens förenlighet med EU-rätten. I Black 

Internet-målet beslutade Svea hovrätt att meddela förbud för en leverantör att medverka 

till ett tillgängliggörande av skyddade verk genom att tillhandahålla en 

internetuppkoppling som används för driften av The Pirate Bay:s hemsida.154 Svea 

hovrätt meddelade i Portlane-målet ett förbud mot leverantören att medverka i ett 

tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddade verk genom att tillhandahålla 

internetuppkoppling till en eller flera s.k. trackrar som kunde nås genom en viss domän. 

Filmbolagens intresse att förhindra intrång ansågs överväga de nackdelar som förbudet 

mot att tillhandahålla tillgång till trackrarna innebar. Det ansågs inte heller 

oproportionerligt, trots att förbudet riskerade att förhindra spridning av visst lagligt 

material. Att filmbolagen kunde begära ett informationsföreläggande angående identiteter 

på andra som begår eller medverkar till intrången påverkade inte denna bedömning.155  

Dessa avgöranden kom dock innan B2 Bredband-målet och har gemensamt att 

svarandena ansågs ha känt till den olovliga fildelningen som skedde via The Pirate Bay 

samt via trackern och att det förelåg möjlighet att förhindra förfarandet genom att sluta 

                                              
153 Med hänvisning till p. 13 i mål C-371/02 (Björnekulla Fruktindustrier mot Procordia Food). 
154 Svea hovrätts beslut i mål Ö 7131–09 och Ö 8773–09. 
155 Svea hovrätts beslut i mål Ö 10146–09. 
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tillhandahålla internet till sidan, vilket ansågs kunna ha skett utan orimliga 

uppoffringar.156 Sedan B2 Bredband-målet är det klarlagt att kännedom inte ska spela 

någon roll vid bedömningen om ett föreläggande enligt 53 b § URL kan utfärdas. Vidare 

framgår det av EU-domstolens avgöranden att förelägganden som innebär att en 

uppkoppling behöver stängas är alltför långtgående.157 Mot bakgrund av dessa två 

aspekter är det därför tämligen osäkert vilken vikt som dessa mål ska tillmätas. I B2 

Bredband-målet ansågs däremot ett vitesföreläggande innebärande att vissa domännamn 

och webbadresser, men dock inte IP-adresser, behövde blockeras proportionerligt utifrån 

de grundläggande fri- och rättigheter som aktualiserades. Det var av stor vikt att det 

material som fanns på hemsidorna i princip uteslutande hade publicerats utan samtycke 

från rättighetsinnehavaren.  

En aspekt som är viktig i samband med blockeringsåtgärder är abonnenters 

informationsfrihet, specifikt i de fall där även lovligt publicerat material träffas av 

åtgärden. EU-domstolen uttalade i UPC Telekabel-målet att en ISP inte får vidta åtgärder 

för att verkställa föreläggandet som resulterar i att användarna fråntas möjlighet att på ett 

tillåtet sätt ta del av den lovliga informationen.158 I ovan nämnt fall hade 

rättighetsinnehavaren dock inte preciserat vilka åtgärder som skulle vidtas, vilket däremot 

hade skett i B2 Bredband-domen. PMÖD konstaterade i det senare fallet att det 

visserligen förelåg en risk att lovligt material kunde blockeras för användarna, men att 

både The Pirate Bay och Swefilmer utgjorde tjänster som syftade till att tillgängliggöra 

skyddat material utan rättighetsinnehavarens samtycke och att det i princip uteslutande 

var sådant material som förekom på hemsidorna. Vidare konstaterade PMÖD att det inte 

fanns någon teknisk lösning som skulle innebära en mindre inskränkning i användarnas 

informationsfrihet än de föreslagna blockeringsåtgärderna, varför de godkändes.159 

Skulle upphovsrättsligt skyddat material istället publiceras på exempelvis YouTube, som 

inte existerar i syfte att tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material men där sådant 

material är vanligt förekommande, skulle således en blockeringsåtgärd te sig olämplig. 

                                              
156 Nicander, SvJT 2012 s. 278 f.  
157 Se p. 88–89 i Mc Fadden-domen. Se även mål C-70/10 (Scarlet Extended mot SABAM) p. 49.  
158 Mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) p. 63. 
159 PMÖD:s dom i mål nr PMT 11706–15. 
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Vidare existerar det i ett sådant scenario mer proportionerliga åtgärder för att säkerställa 

det upphovsrättsliga skyddet.  

Mot bakgrund av den EU-praxis som har kommit under de senaste åren framgår det 

att en mellanhand inte kan föreläggas att övervaka all information som överförs i 

kommunikationsnätet. Det framgår även att en IAP i vissa fall kan tvingas lösenordskydda 

sin anslutning och att det skulle utgöra en alltför långtgående inskränkning i 

informationsfriheten att alltjämt stänga en anslutning. I B2 Bredband-domen gjorde 

domstolen enligt min åsikt en regelrätt avvägning mellan de intressen som aktualiseras, 

och ligger helt i linje med den praxis som har kommit från EU-domstolen. En alltför 

vidsträckt tolkning av 53 b § URL, som implementerar ett EU-direktiv, eller en tolkning 

i strid med bestämmelsens ordalydelse, hade kunnat strida mot kravet på rättssäkerhet.160 

4.5 Ersättningsansvar enligt 54 § URL 

4.5.1 Skade-och bevisfrågor i svensk rätt 

Ovan har medverkansansvaret till 53 b § URL analyserats. Det har även konstaterats att 

en mellanhand inte kan hållas skadeståndsrättsligt ansvarig, på grund av de subjektiva 

kriterier som återfinns i 54 § URL.161 Avseende skadeståndsskyldighet för en 

privatperson som medverkar till ett intrång som inte är straffbart råder osäkerhet, än större 

när så sker genom tillhandahållande av trådlösa nätverk utanför ansvarsfrihetsreglerna i 

e-handelslagen. En konkret analys kräver en diskussion av de grunder som kan resultera 

i ersättningsansvar samt vad som behöver bevisas för att sådan ersättning ska utgå.  

När det kommer till ersättning för intrång enligt URL kan ansvaret delas upp i två 

delar. Enligt 54 § st. 1 URL gäller att den som olovligen utnyttjar något som skyddas av 

annans ensamrätt ska betala skälig ersättning för utnyttjandet. Ansvaret är strikt och gäller 

även vid intrång som sker i god tro.162 Grunden för denna typ av ansvar är att inte olovligt 

nyttjande ska vara mer förmånligt än lovligt.163 Sker intrånget istället uppsåtligen eller av 

                                              
160 Hettne & Otken Eriksson s. 189 f.  
161 Prop. 2001/02:150 s. 94 f. Se även Bengtsson, H., Ny Juridik 1:09, s. 16. 
162 Olsson & Rosén s. 351.  
163 Olsson s. 274.  
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oaktsamhet, kan rätt till ersättning för den ytterligare skada som intrånget eller 

överträdelsen har medfört utgå enligt 54 § st. 2 URL.164  

För att intrångsgöraren ska kunna åläggas ansvar krävs det att bevisning i tre steg kan 

frambringas. För det första behöver rättighetsinnehavaren visa att de skyddade verken 

vid en viss tidpunkt funnits tillgängligt för allmänheten och kunnat laddas ner från en 

specifik IP-adress. Rent praktiskt behöver filens innehåll granskas och dokumenteras.165 

Rättighetsinnehavare eller deras ombud kan övervaka skyddat material genom olika 

programvaror, där listor med specifikt nedladdat material, tidpunkt, plats, operatör och 

IP-adresser kan fås ut.166 Internetleverantören Bahnhof har dock riktat kritik mot det höga 

bevisvärdet som programvarornas resultat ges i svensk rätt och det slentrianmässiga sätt 

som de används på.167 Detta uppmärksammades av PMÖD i ett mål där Tele2 förelagts 

att utlämna uppgifter på anmodan av företrädare för rättighetsinnehavare. Programmet 

hade nämligen producerat felaktiga listor med IP-nummer tillhörande andra bolag än 

Tele2 och det hade inte heller redovisats hur listorna skapats samt vem som ansvarat för 

dem, varför ansökan avslogs.168 För det andra måste IP-adressen som har använts vid 

tillgängliggörandet kunna kopplas till en internetabonnent. Då många IP-adresser är 

dynamiska och byts ut regelbundet krävs det att fördelningen av adresser finns 

dokumenterade i en logg, samt att det föreligger en skyldighet för internetleverantören att 

utlämna uppgifterna till sökanden. För det tredje krävs att intrånget kan kopplas till den 

person som är svarande i den civilrättsliga processen.169 Det är i detta slutliga steg som 

det blir problematiskt för en rättighetsinnehavare. Har abonnenten ett öppet nätverk kan 

det ha använts av en tredje part för att begå intrånget och abonnenten behöver därför inte 

vara medveten om att ett intrång har begåtts. Så kan även vara fallet om flera personer 

delar nätverk i ett hushåll.  

Det är därför svårt att konkret säga hur en svensk domstol skulle värdera bevisning 

kring exempelvis den intrångsgörande IP-adressen när innehavaren av denna adress 

                                              
164 SOU 2018:6 s. 29.  
165 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 11 f. 
166 Se exempelvis PMÖD:s särskilt uppsatta beslut i mål PMÖÄ 2917–17. 
167 Bahnhof AB, pressrelease, Domar mot tusentals svenskar saknar tillförlitliga bevis, 11 april 2018.  
168 PMÖD:s särskilt uppsatta beslut i mål PMÖÄ 2917–17.  
169 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 11 f.  
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menar att det är en tredje part som har använt anslutningen för att begå intrånget. Det 

saknas svensk praxis på området och EU-domstolen inte har gett någon vägledning för 

hur bedömningen ska göras när e-handelsdirektivet inte kan tillämpas,170 varför det är 

intressant att se hur liknande frågor har bedömts i andra europeiska medlemsstater.  

4.5.2 Bevisfrågor i utländsk praxis 

I Danmark kan ett skadeståndsrättsligt ansvar inte utkrävas för ett intrång trots att ett 

intrång kan spåras till en viss abonnemangsinnehavare. I ett sådant scenario har den 

svarande kunnat undgå ansvar när det inte har kunnat visats att ingen annan än den 

svarande har kunnat tillgå nätverket.171 I fransk rätt har däremot abonnenter ett lagstadgat 

ansvar för intrång som sker över deras trådlösa nätverk. Ansvar kan efter ett intrång endast 

undvikas genom att det visas att en av staten anvisad skyddsmekanism använts, vilket 

skyddar nätverket mot tredje parts obehöriga användande.172  

I juli 2016 meddelade marknadsdomstolen i Finland en dom angående frågan om 

huruvida ansvar för upphovsrättsligt intrång över ett öppet trådlöst nätverk kan utkrävas 

av nätverkets innehavare. Abonnenten argumenterade för att internetanslutningen kunde 

ha använts av vem som helst i närheten för att olovligen utföra fildelningen. Domstolen 

konstaterade att det visserligen var tekniskt möjligt att en tredje part hade kunnat nå 

åtkomst till nätverket. De sökande hade presenterat en rapport innehållande 

logginformation för svarandens internetanslutning och vilka verk som laddats under en 

viss period. Svaranden ansågs inte ha lyckats visa att en tredjepartsanvändning faktiskt 

skett under den relevanta perioden, då användning av peer-to-peer-nätverk enligt 

rapporten i princip skett dagligen under samma period. Den finska domstolen ansåg det 

därför bevisat att abonnenten var ansvarig för de intrång som skett över det trådlösa 

nätverket, trots att det var en öppen anslutning.173 

I ett senare fall där nätverket istället tidvis hade lösenordskyddats, och ett intrång på 

IP-adressen hade skett, diskuterades liknande frågor. Släktingar och grannar kunde få 

tillgång till nätverket men det ansågs inte klarlagt om lösenordet var känt för omgivningen 

                                              
170 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 12 f. 
171 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 12 f.  
172 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 12 f. 
173 MAO: 419/16.  
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vid den aktuella tidpunkten. Av bevisningen framgick dock att lösenordet var skyddat vid 

tidpunkten och dess räckvidd begränsad. Trots att svaranden påstod sig ha befunnit sig 

utanför hemmet och att det fanns flera datorer i hushållet vid tidpunkten för intrånget 

ansåg marknadsdomstolen att svaranden var skyldig.174  

Sammanfattningsvis är det inte ett strikt ansvar som råder i Finland, utan 

marknadsdomstolen gör till synes en för fallet specifik bedömning utifrån exempelvis om 

nätverket är öppet eller stängt, nätverkets räckvidd och antal personer som kan ha tillgång 

till detsamma. Det är troligt att en svensk domstol skulle göra en liknande bedömning för 

det fall att en abonnent påstår att denne själv inte har begått ett intrång. 

4.5.3 Går det att medverka till ett utnyttjande enligt 54 § URL? 

Den särskilda skadeståndsregleringen i URL har företräde framför skadeståndslagens 

(1972:207) (SkL) bestämmelse i 2 kap. 2 § om ren förmögenhetsskada. Dock anses 

allmänna skadeståndsrättsliga principer vara tillämpliga.175 Frågan är om det är möjligt 

att medverka till ett intrång som resulterar i ersättningsskyldighet enligt 54 § URL. Det 

stadgas nämligen inte en skyldighet att utge ersättning för den som enbart medverkar till 

en ersättningsgrundande handling i 54 § URL, och frågan uppmärksammas inte i 

immaterialrättslig doktrin.176 Viss vägledning kan dock hämtas ur praxis.  

För att skälig ersättning och, vid oaktsamhet även ersättning för ytterligare skada, ska 

utgå enligt 54 § URL måste det inledningsvis konstateras att ett utnyttjande har skett, det 

vill säga att rättighetsinnehavarens förfoganderätt har kränkts.177 I NJA 1986 s. 702 

konstaterades det att det är den för vars räkning ett verk har utnyttjats som är 

ersättningsskyldig enligt 54 § st. 1. En anställd, som var både firmatecknare och 

styrelseledamot i ett bolag kunde därför inte åläggas betalningsskyldighet till följd av att 

musik hade spelats i bolagets lokaler. Efter att ha diskuterat förarbetsuttalanden 

konstaterade däremot HD att skadeståndsskyldighet enligt 54 § st. 2 drabbar den som 

företar intrånget. Personen ifråga hade ignorerat varningsbrev och fortsatt med intrånget 

och ansågs därför oaktsam, varför ledamoten fick betala yrkad ersättning, trots att 

                                              
174 MAO: 565/17 
175 Olsson & Rosén s. 530 f.  
176 Stavropoulou, E., NIR 2014 s. 44. 
177 Eltell, T. & Radetzki, M., NIR 2005 s. 227.  
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utnyttjande skedde i företagets verksamhet. Redan mot bakgrund av HD:s dom i fallet 

torde det kunna konstateras att medverkansansvar för skälig ersättning enligt 54 st. 1 URL 

är uteslutet, särskilt beaktat att ledamoten agerade inom som roll som arbetsgivare, medan 

scenariot där en tredje part begår intrång över ett öppet trådlöst nätverk troligtvis sker 

utan abonnentens kännedom. Lyckas abonnenten visa att denne till exempel inte var 

hemma vid tidpunkten för intrånget och hade med sig datorn, bör denne inte behöva betala 

skälig ersättning för nyttjandet, i och med att det i så fall inte är för abonnentens räkning 

som nyttjandet har skett. I ett sådant scenario är det enligt min åsikt svårt att tala om ett 

helt strikt ansvar. 

I NJA 2008 s. 1082 argumenterade dock en skiljaktig minoritet för att det skulle gå att 

ålägga en person, som hade bistått sin dotter såsom den primära intrångsgöraren med 

begränsade åtgärder som behövdes för att genomföra en import, medverkansansvar och 

därmed ersättningsskyldighet enligt motsvarande skadeståndsbestämmelse i den tidigare 

varumärkeslagen (1960:644). Majoriteten ansåg istället bland annat att personen ifråga 

begått ett intrång som primär intrångsgörare genom oaktsamhet och att ersättning för 

nyttjandet därför skulle utgå. Fallet rörde visserligen varumärkesrätten och personen 

ifråga hade varit aktiv i en importprocess och bland annat erlagt betalning för varorna, 

varför viss skillnad bör göras i förhållande till ett upphovsrättsligt medverkansansvar där 

personen i fråga är neutral och ovetande om intrånget.  

Avseende 54 § st. 2 rör det sig således om medverkanansvar genom oaktsamhet på 

grund av underlåtenhet att skydda nätverket kan aktualiseras. Oaktsamhetsbedömningen 

är fri och beror på risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att 

förekomma skadan samt abonnentens möjligheter att inse risken för skada.178 I detta fall 

diskuteras underlåtenhetsansvar, vilket enligt allmänt gällande skadeståndsrättsliga 

principer kräver en handlingsplikt.179 Det skulle kunna argumenteras att en sådan följer 

av att detta följer av internetleverantörens användarvillkor. Med Bredbandsbolaget som 

exempel anges i deras allmänna villkor, avsnitt 5.3, att kunden svarar för egen och annans 

användning av nätet, men det stadgas inte att nätverket behöver skyddas.180 Då en åtgärd 

                                              
178 Hellner, J. & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 128.  
179 Hellner & Radetzki s. 105–107. Se prop. 2001/02:150 s. 93. Jfr även Nicander, SvJT 2012 s. 267.  
180 Bredbandsbolaget, Allmänna villkor – Konsument – för Tjänster hos B2 Bredband AB. Giltiga 

fr.o.m. 2016-10-01. 
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att lösenordskydda nätverket är så pass enkel att vidta kan det argumenteras för att en 

underlåtenhet att göra det kan påverka oaktsamhetsbedömningen, åtminstone när 

abonnenten uppmärksammats på riskerna med inte göra det. 

För att skadeståndsansvar ska kunna utkrävas för, måste det konstateras att det finns 

adekvat kausalitet, vilket prövas i två led.181 Dels behöver ett orsakssamband mellan 

handlingen och skadan konstateras, och dels behöver orsakssambandet vara påräkneligt. 

Underlåtenhet ska utgöra en tillräcklig eller nödvändig betingelse för skadan och skadan 

ska vara en normal eller naturlig följd av underlåtenheten.182 I upphovsrättslig praxis 

diskuteras sällan frågan om adekvat kausalitet, varför det är svårt att diskutera det ur ett 

sådant perspektiv. Det bör dock inte vara svårt att konstatera att en skada har ett 

orsakssamband med ett intrång. Det är inte heller svårt att konstatera att det för ett intrång 

över internet krävs en internetuppkoppling, varför kausalitetskravet i princip alltid är 

uppfyllt.183 Däremot kan det enligt min åsikt enbart med svårighet argumenteras för att 

ett upphovsrättsligt intrång är en relevant följd av att det trådlösa nätverket inte har 

lösenordskyddats. Mot bakgrund av det som diskuterats ovan framstår det som föga 

troligt att det går att oaktsamt medverka till ett icke straffbart intrång enligt 54 § st. 2 URL 

genom att anslutningen inte har lösenordskyddats. Så torde åtminstone vara fallet under 

förutsättning att abonnenten inte tidigare har uppmärksammats på att intrång har skett och 

ombetts att vidta åtgärder.184 Detta skulle nämligen utgöra en underlåtelse att följa en 

handlingsplikt. Skulle det istället visa sig i rättstillämpningen att det går att medverka till 

ett utnyttjande enligt 54 § st. 2 blir konsekvensen att skadeståndsansvaret blir solidariskt, 

förutsatt att det är samma skada. Detta innebär att betalningsskyldighet föreligger oavsett 

grad av delaktighet och oavsett om skadeståndstalan riktas mot samtliga inblandade eller 

enbart vissa av dem.185 

                                              
181 Hellner & Radetzki s. 187. Se även Nicander, SvJT 2012 s. 267.  
182 Stavropoulou, NIR 2014 s. 45. Se även Eltell & Radetzki, NIR 2005 s. 230 och s. 234. 
183 Stavroupoulou, NIR 2014 s. 45. 
184 Jfr Eltell & Radetzki, NIR 2005 s. 237.  
185 Hellner & Radetzki s. 227. Jfr även 6 kap. 4 § SkL.  
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4.6 Sammanfattande ord och kommentarer  

I avsnittet har det rättsliga ansvaret utanför safe harbour-reglerna analyserats. Det 

civilrättsliga medverkansansvaret för upphovsrättsliga intrång har i svensk rätt varit 

föremål för förändring sedan EU började lagstifta på området. Fram till B2 Bredband-

domen tillämpades ett medverkansbegrepp enligt 53 b § URL som genom domen 

konstaterades oförenligt med EU-rätten. Det råder i dagsläget därför annorlunda 

förutsättningar för att en rättighetsinnehavare att kunna utfärda förelägganden än vad som 

diskuterades i förarbetena vid infosoc-direktivets implementering i svensk rätt. Trots att 

medverkansbegreppet i 53 b § URL är utrett kvarstår vissa frågor om svenska domstolars 

förelägganden uppnår de krav som följer av EU-rätten.  

Vidare har den upphovsrättsliga skadeståndsbestämmelsen i 54 § URL diskuterats för 

det fall att rättighetsinnehavaren vill rikta individuella anspråk mot de abonnenter vars 

IP-adresser har använts för att begå intrång, istället för att rikta förelägganden mot 

mellanhänder. Det skadeståndsrättsliga ansvaret enligt 54 § URL är uppdelat i ett strikt 

och ett subjektivt ansvar. Det strikta ansvaret ska enligt praxis åläggas den för vars 

räkning intrånget begås, varför en ovetande abonnent vars nätverk utnyttjas inte torde 

svara för den skada som detta innebär. Trots att ansvaret är strikt torde en abonnent under 

vissa omständigheter kunna bevisa att nätverket har använts av en tredje part. Så är fallet 

då det enligt praxis är den som för vars räkning som utnyttjandet sker som ska betala den 

skäliga ersättningen. I och med att det inte är abonnenten som utnyttjar verket torde inte 

denne behöva svara för tredje parts aktivitet på nätverket. Det är inte helt klarlagt rent 

konkret vad som behöver visas för att en intrångsgörare ska bli ersättnings- och 

skadeståndsskyldig. Dock indikeras, bland annat genom utländsk praxis, att det är ett 

flexibelt test som ska tillämpas, där omständigheter såsom antal datorer i hemmet, närvaro 

vid tidpunkten, nätverkets räckvidd och skydd kan beaktas. 

Lyckas abonnenten ifråga visa att det inte är denne som har begått ett intrång föreligger 

andra omständigheter där ett medverkansansvar eventuellt kan föreligga. I ett sådant fall 

torde skadeståndsskyldighet enligt 54 § st. 2 kunna aktualiseras, om det kan visas att 

uppsåt eller oaktsamhet föreligger avseende intrånget. Detta kan med enkelhet bevisas 

om intrång fortgår efter att personen uppmärksammats på situationen. Vidare skulle en 

privatperson kunna bli föremål för ett föreläggande enligt 53 b § URL, där denne skulle 

kunna tvingas skydda den trådlösa anslutningen. Sådana förelägganden är inte särskilt 
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troliga, då det är processekonomiskt ofördelaktigt att rikta sådana mot flera olika 

privatpersoner istället för att vända sig mot internetleverantörerna. 

5 Hur ska ett välavvägt upphovsrättsligt skydd säkerställas?  

5.1 Inledning 

Det har konstaterats ovan att både ISP:s och IAP:s har en relativt långtgående 

ansvarsfrihet enligt artikel 12 i e-handelsdirektivet. Det har även konstaterats att det är 

både ineffektivt och osäkert att som rättighetsinnehavare vända sig mot de enskilda 

intrångsgörarna. Avseende mere conduit kan olika argument angående rättvisa respektive 

effektivitet utläsas. Den av lagstiftaren återfunna åsikten angående rättvisa är att 

mellanhänderna ska undvika ansvar då dessa inte själva begår intrånget medan 

effektivitetsskäl istället talar för att dessa mellanhänder med insyn i abonnenternas 

verksamhet, ska svara rättsligt om inte åtgärder vidtagits för att inte möjliggöra intrången.    

Det är dock inte enbart rättighetsinnehavares och näringsidkares intressen som ska 

beaktas utan även tjänstemottagares informationsfrihet och i detta hänseende har 

lagstiftningen enligt min mening inte följt med den tekniska utvecklingen. I detta avsnitt 

diskuteras vilka befintliga och alternativa angreppssätt som finns där parternas intressen 

tillgodoses på ett välavvägt och effektivt sätt. Inledningsvis analyseras förslag som har 

diskuterats i diverse förarbeten samt vissa utländska utformningar av lagstiftningen. 

Vidare diskuteras angreppssättet som har föreslagits i EU:s förslag till 

upphovsrättsdirektiv186 och dess kompabilitet med gällande EU-rätt. 

5.2 Förslag till skyddsåtgärder på individnivå   

Det har länge diskuterats hur en hög skyddsnivå för upphovsrätter ska säkerställas, och 

om svensk rätt ska föreskriva ännu mer långtgående åtgärder än vad som krävs enligt EU-

rätten.187 I den departementspromemoria som föregick implementeringen av 

sanktionsdirektivet föreslogs att en ISP som ägnar sig åt ren vidarebefordran under vissa 

                                              
186 Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 

COM(2016) 593 final. 
187 Prop. 2004/05:110 s. 342.  
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förutsättningar skulle ha full rätt att och vara skyldig att säga upp avtal med abonnenter 

som begår intrång mer än en gång, utan en föregående domstolsprövning. Skulle en 

uppsägning inte ske skulle då rättighetsinnehavaren kunna rikta vite mot mellanhanden 

med hjälp av en domstol.188 Vilken hänsyn som tas till tredje man skulle bero helt på 

omständigheterna i det enskilda fallet, såsom vem abonnenten är, om det rör sig om en 

privatperson eller företag och om personen bor ensam.189 I Frankrike existerar ett 

liknande system genom den s.k. Hadopi-lagen. Lagen innebar ursprungligen att en 

abonnent efter tre varningsbrev från en statlig myndighet, till följd av 

upphovsrättsintrång, kunde tvingas betala en avgift samt få abonnemanget avslutat efter 

att internetleverantören fått ett föreläggande riktat mot sig från myndigheten. Avslutades 

abonnemanget skrevs abonnenten upp på en lista, innebärande att andra ISP:s inte fick 

teckna abonnemang med densamma under en viss tid framöver. Ansvar kunde dock 

undvikas om personen ifråga visar att denne installerat en specifik programvara som 

myndigheten anvisat till.190 Under 2013 ändrades lagen, då myndighetens övervakning 

blev dyr, då systemet var kostsamt att implementera och att endast en bot på 150 euro 

samt endast en avstängning registrerades på fyra år. Systemet med en avgift efter ett visst 

antal varningsbrev kvarstår dock.191  

Den reglering som föreslogs i departementspromemorian innehåller vissa intressanta 

aspekter men är i vissa hänseenden problematiska. Att det ligger i både abonnenters och 

mer kommersiella mellanhänders intresse att förebygga och motverka tredje parts 

immaterialrättsliga intrång råder det sannolikt inget tvivel om. Frågan är dock hur många 

aktörer som faktiskt skulle ha vetskap om vilka risker som föreligger med ett öppet 

nätverk. Om ett intrång sker och ansvar ska utkrävas behöver rättighetshavaren även i 

detta scenario kontakta ISP:n och kräva ut personuppgifter samt IP-adress. En uppsägning 

av ett abonnemang kan i dagens samhälle ha långtgående konsekvenser, då i princip 

allting sker över internet. Det blir en stor inskränkning i abonnentens yttrande- och 

informationsfrihet. Ännu större ingrepp är det om personen som begår intrånget delar 

nätverk med flera personer i hushållet.  

                                              
188 Ds 2007:29 s. 352 f. 
189 Ds 2007:29 s. 356 f.  
190 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 17 f.  
191 Datoo, The Guardian, 9 juli 2013. 
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Daniel Westman kritiserar ett sådant angreppssätt mot bakgrund av att sanktionsregler 

måste bygga på en oskuldspresumtion, varför strikt ansvar för ett abonnemang blir 

problematiskt. Vidare menar Westman att den utökade användningen av 

anonymiseringstjänster, vilket resulterar i att IP-adressen skyddas, medför att det är 

ineffektivt att rikta sig mot de egentliga intrångsgörarna.192 I en civilprocess fyller dock 

varningsbreven en viktig bevisfunktion, då det med enkelhet kan visas att abonnenten 

tidigare har varnats, varför uppsåt eller oaktsamhet kan konstateras.  

Avvägningen mellan upphovsrättsinnehavarens ensamrätt och abonnentens 

informations- och yttrandefrihet är ytterst en fråga som domstolen skulle få avgöra. Ingen 

av rättigheterna kan principiellt sett anses ha företräde. Enligt min åsikt behöver alla 

relevanta omständigheter beaktas vid en avvägning mellan rättigheterna för en nyanserad 

bedömning och exempelvis torde en avstängning till följd av en abonnents första intrång 

utgöra en för långtgående åtgärd. Omfattar intrånget däremot en stor mängd skyddat 

material kan en avstängning te sig mer proportionerlig, även om det är abonnentens första.  

Regleringen som har diskuterats ovan riskerar att utgöra en i sammanhang alltför 

långtgående sanktionsåtgärd, om en ISP utan en föregående domstolsprövning ges 

möjlighet att stänga av abonnenter. Så länge förutsättningarna för en abonnents ansvar 

för sitt trådlösa nätverk inte är klarlagda framstår det enligt min åsikt som ineffektivt att 

vända sig mot den egentliga intrångsgöraren, varför alternativa lösningar bör diskuteras. 

5.3 Förslag till skyddsåtgärder mot tillhandahållare av tjänster 

Inom EU har en tydlig strategi för att förhindra intrång varit att agera mot leverantörer av 

kommunikationstjänster genom vitesförelägganden innehållande filtrerings-, 

blockerings- eller avstängningsåtgärder. Hur ett vitesföreläggande får utformas har 

utvecklats i praxis under en lång tid. Vilka som kan bli föremål för förelägganden och 

skadestånd beror på hur intrånget begås och genom vilken tjänst som används. I syfte att 

tydliggöra mellanhänders ansvar skulle en harmonisering av det civilrättsliga 

medverkansbegreppet vara välkommen.193 Effektiviteten beror i ett sådant fall på i vilken 

utsträckning och graden av tydlighet avseende skyldigheter att övervaka tjänsten, vilken 

                                              
192 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 9 och s. 12.  
193 Kempas, T., Ny Juridik 1:17 s. 78.  
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kännedomsgrad som krävs för att ansvar ska aktualiseras och vilka åtgärder som rent 

praktiskt ska resultera i ansvarsfrihet.194 Det är dock svårt att balansera dessa skyldigheter 

med safe harbour-regleringarna i e-handelsdirektivet.  

Ansvarsfrihetsgrunderna ska som ovan nämnts inte analogiseras sinsemellan, utan 

diskussionen nedan syftar till att belysa den rådande osäkerheten avseende 

ansvarsfrihetsreglerna utifrån den riktning som kommissionen går. Ett exempel på en 

strategi avseende värdtjänster som har visat sig bristfällig återfinns i förslaget till ett nytt 

upphovsrättsdirektiv.195 Vissa av de föreslagna bestämmelserna syftar till att stärka 

rättighetsinnehavares möjligheter att få betalt för användning av deras verk. I artikel 13, 

som ska läsas tillsammans med skäl 39, anges att leverantörer av informationssamhällets 

tjänster, som lagrar och för allmänheten tillgängliggör stora mängder upphovsrättsligt 

skyddade verk, ska samarbeta med rättighetsinnehavare för att uppnå en hög skyddsnivå 

för upphovsrättsligt skyddade alster. Genom att rättighetsinnehavare lämnar information 

om verkets innehåll ska tjänsteleverantörerna med lämpliga och proportionerliga medel, 

såsom innehållsigenkänningsteknologi kunna förebygga att intrång sker över de tjänster 

som tillhandahålls. Förslaget angående innehållsigenkänning är dock, enligt min åsikt, 

direkt oförenligt med förbudet mot allmän övervakningsskyldighet i artikel 15 i e-

handelsdirektivet och tillhörande praxis, då en tjänsteleverantör tvingas övervaka allt 

innehåll för att förebygga intrång. Motsvarande åtgärder är genom praxis förbjudna även 

för tjänsteleverantör som enbart vidarebefordrar. Det är även fastställt i praxis att ett 

sådant filtreringssystem inte kan anses vara förenligt med artikel 3 i sanktionsdirektivet, 

enligt vilken åtgärder enligt direktivet ska vara rättvisa, proportionerliga och inte onödigt 

kostsamma.196 Om ett sådant filtreringssystem inte kan anses vara proportionerligt ens i 

form av ett föreläggande är det enligt min åsikt svårare att motivera att en allmän plikt 

för tjänsteleverantörer skulle vara det. Här kan en tydlig motsättning identifieras mellan 

kommissionen och EU-domstolen, vilket kan komma att resultera i ytterligare osäkerhet 

för berörda tjänsteleverantörer när direktivet träder i kraft och ska tolkas av domstolen. I 

detta hänseende kan därför kritik riktas mot förslaget.  

                                              
194 Westman, Ny Juridik 2:12 s. 12.  
195 Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 

COM(2016) 593 final. 
196 Jfr mål C-360/10 (SABAM mot Netlog) p. 33–34 och mål C-70/10 (Scarlet Extended mot 

SABAM) p. 35. Se även Mc Fadden-domen p. 87.  
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En rekommendation har dock utfärdats där kommissionen till synes har förtydligat hur 

artikel 13 i det föreslagna direktivet ska tolkas. Här stadgas att de åtgärder som 

tjänsteleverantörer ska vidta är viktiga för att kunna minska olovlig spridning av skyddade 

verk på internet men att det inte ska påverka artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. Vidare ska 

åtgärderna kunna anpassas efter leverantörens storlek på verksamheten.197 Då 

rekommendationen utgör soft law har den ingen normativ verkan, men kan få betydelse 

vid tolkningen av rättsakten, särskilt om det saknas annat underlag.198 

Rekommendationen indikerar att kommissionen har uppmärksammat den kritik som har 

riktats mot innehållet, men det framgår inte enligt min åsikt hur artikel 13 i förslaget rent 

praktiskt ska kunna förenas med artikel 15 i e-handelsdirektivet. Det är inte heller säkert 

att EU-domstolen tolkar bestämmelserna i enlighet med kommissionens rekommendation 

när direktivet träder ikraft. Utöver detta torde det principiellt sett vara av vikt att ett 

lagstiftningsarbete som får långtgående påverkan på berörda aktörer är tydligt utformat, 

för att undvika att aktörernas efterlevnadsåtgärder blir oproportionerligt betungande.  

Som nämndes inledningsvis till avsnittet berör inte artikel 13 i förslaget varken IAP:s 

eller ISP:s, utan istället värdtjänster, vilka omfattas av en annan ansvarsfrihetsgrund i e-

handelsdirektivet. Förslaget har diskuterats i syfte att belysa den strategi som 

kommissionen har valt för att säkerställa att ett högt skydd för upphovsrätter inom EU, 

samt den problematik som denna strategi resulterar i. 

5.4 Sammanfattande ord och kommentarer  

Utifrån de rättsliga strategier och förslag som har diskuterats ovan kan det konstateras att 

det är komplexa avvägningar som ska göras. E-handelsdirektivet har utvecklats under 

lång tid och det återstår fortfarande tolkningssvårigheter avseende dess bestämmelser, 

och osäkerheten lär inte minska när det nya upphovsrättsdirektivet träder ikraft. Det är, 

ur en rättighetsinnehavares perspektiv, inte säkert att det är effektivt att rikta sig mot de 

enskilda intrångsgörarna. Detta mot bakgrund av att det råder osäkerhet i den 

bevisvärdering som sker i dessa civilrättsliga mål, samt den ökade användningen av 

anonymiseringstjänster. Vidare föreligger en risk för att de åtgärder som mellanhänder 

                                              
197 Kommissionens rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa illegalt innehåll online, 1 

mars 2018, C(2018) 1177 final, artikel 3 läst tillsammans med skälen 24-26.  
198 Reichel, Juridisk metodlära, s. 127 f.  
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kan vidta mot abonnenten utgör en alltför långtgående inskränkning i dennes 

informations- och yttrandefrihet.  

Vidare har utformningen av artikel 13 i förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv 

diskuterats som ett exempel på hur ett utökat ansvar för tjänstetillhandahållare kan se ut. 

Som har framgått av framställningen ovan finns en mängd problem med förslagets 

utformning, framför allt dess förenlighet med förbudet mot allmän övervakningsplikt i 

artikel 15 i e-handelsdirektivet. Enligt min åsikt är det dock en rimlig strategi att utöka 

ansvaret för tjänsteleverantörer, då dessa hanterar stora mängder information och har 

goda möjligheter att överblicka densamma. Ytterligare ett alternativ är att det 

civilrättsliga medverkansansvaret blir föremål för en mer helomfattande lagstiftning inom 

EU, vilket skulle resultera i ett högt och effektivt skydd för upphovsrätter, samtidigt som 

det innebär ett förutsebart system för berörda företag och privatpersoner.  

6 Sammanfattning 

Av uppsatsen har det framgått att EU-domstolens praxis avseende e-handelsdirektivet 

indikerar att det finns ett tomrum mellan upphovsrättsliga och IT-rättsliga normer och 

den sociala verklighet som utspelar sig i digitala miljöer. I kommissionens strategi för 

den digitala inre marknaden stadgas att den digitala ekonomin växer genom att ge 

användare en utökad och gränsöverskridande tillgång till innehåll på internet samt 

tillgång till en marknad och ett regelverk som främjar kreativitet, ett hållbart 

investeringsklimat samt kulturell mångfald. Detta ska bland annat uppnås genom en högre 

grad av harmonisering av upphovsrätten samt att de upphovsrättsliga bestämmelserna i 

takt med tiden förblir anpassade efter den tekniska verkligheten.199  

Förslaget till upphovsrättsligt direktiv kom ut 14 september 2016 och samma dag 

offentliggjordes EU:s satsning på ett utökat användande av öppna trådlösa nätverk. Detta 

skedde en dag innan Mc Fadden-domen, i vilken det klargjordes att IAP:s kan vara 

indirekt skyldiga för de intrång som tredje part begår över tillhandahållna trådlösa 

nätverk. Om EU-domstolens tolkning av relevanta bestämmelser i e-handelsdirektivet 

består återstår att se men det har gjorts tydligt att tillhandahållare av trådlösa nätverk inom 

                                              
199 Kommissionens meddelande COM(2015) 192 final. Se även kommissionens meddelande 

COM(2015) 626 final.   
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e-handelsdirektivet kan bli föremål för förelägganden från rättighetsinnehavaren. 

Möjligheten att rikta förelägganden mot de tjänster som omfattas av 

ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet är relativt långtgående och har förändrats 

genom praxis under de senaste åren. Trots goda möjligheter att rikta förelägganden 

föreligger osäkerhet vad mottagarna behöver göra för att lyckas undvika vite, speciellt 

avseende trådlösa nätverk, vilket behöver tydliggöras vid framtida prövningar. 

Vidare har alternativa rättsliga strategier för att säkerställa en hög skyddsnivå för 

upphovsrätter diskuterats. Rättighetsinnehavare har möjlighet att vända sig mot de 

faktiska intrångsgörarna, det vill säga de som laddar ner eller tillgängliggör skyddat 

material över internet. Här bör det dock lyftas att det finns problem i dessa hänseenden. 

Det har nämligen inte klarlagts i svensk rätt vilken styrka på bevisningen som krävs för 

att en abonnent ska kunna hållas ersättnings- och skadeståndsansvarig för ett intrång som 

har skett över dennes nätverk. Vidare skulle det behöva riktas många individuella 

anspråk, varför färre processer skulle behöva föras om istället förelägganden riktas mot 

de tjänstetillhandahållare som möjliggör intrången. 

Trots att många aspekter av det rättsliga ansvaret för trådlösa nätverk är oklara är det 

åtminstone klart att rättighetshavare ska garanteras en hög och effektiv skyddsnivå. Detta 

kräver att de som tillhandahåller tjänster inom ramen för e-handelsdirektivet kan åläggas 

att vidta effektiva åtgärder för att undvika att tjänsterna används för att begå intrång. Det 

måste dock röra sig om en rimlig avvägning – allt ansvar bör inte åläggas den part som 

inte direkt begår intrånget. I avvägningen behöver även användarnas behov av att kunna 

använda internet utan att restriktioner åläggs dem i användandet, samt att deras personliga 

integritet inte inskränks. Därför bör, enligt min åsikt, i första hand tydligare och i andra 

hand hårdare krav kunna ställas för att mellanhänder ska undvika ansvar. Mc Fadden-

domen och artikel 13 i det föreslagna upphovsrättsdirektivet utgör tydliga exempel hur 

kraven kan ta form, men både domen och förslaget saknar tillräcklig tydlighet angående 

vilka skyldigheter som mellanhanden faktiskt har. En utökning av mellanhändernas 

skyldigheter är dock mest förmånligt ur ett effektivitetsperspektiv, då de står närmast 

intrångsgörarna och har bäst insyn över deras verksamhet.   
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Dom av den 6 mars 2012 i mål C-119/12 (Probst mot mr.nexnet GmbH) 

Dom av den 27 mars 2014 i mål C-314/12 (UPC Telekabel mot Constantin Film m.fl.) 

Dom av den 3 september 2014 i mål C-201/13 (Deckmyn mot Vandersteen m.fl.) 

Dom av den 11 september 2014 i mål C-291/13 (Papasavvas mot O Fileleftheros m.fl.) 

Dom av den 7 juli 2016 i mål C-494/15 (Tommy Hilfiger m.fl. mot Delta Center) 

Dom av den 15 september 2016 i mål C-484/14 (Mc Fadden mot Sony Music) 

Dom av den 4 maj 2017 i mål C-339/15 (Luc Vanderborght mot Belgien) 
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Svenska domstolar  

NJA 2015 s. 512  

NJA 2008 s. 1082 

NJA 1986 s. 702  

Högsta domstolens beslut av den 21 december 2012 i mål Ö 4817–09 

Svea hovrätts beslut av den 21 maj 2010 i mål Ö 10146–09 

Svea hovrätts beslut av den 21 maj 2010 i målen Ö 7131–09 och Ö 8773–09 

Patent- och marknadsöverdomstolens dom av den 13 februari 2017 i mål nr PMT 11706–

15 

Patent- och marknadsöverdomstolens särskilt uppsatta beslut av den 9 april 2018 i mål 

PMÖÄ 2917–17  

 

Finska marknadsdomstolen  

Dom av den 4 juli 2016 i MAO: 419/16 

Dom av den 15 september 2017 i mål MAO: 565/17 
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Giltiga fr.o.m. 2016-10-01 (hämtad 23 april 2018), http://www.bredbandsbolaget.se/  

Campanello, S., Tusentals svenska fildelare har fått kravbrev – 4500 kronor för en film, 

IDG.se, 20 oktober 2017 (hämtad 20 april 2018), https://www.idg.se/  

Datoo, S., France drops controversial ’Hadopi law’ after spending millions, The 

Guardian, 9 juli 2013 (hämtad 24 april 2018), https://www.theguardian.com/ 

Njord Law Firm, pressrelease: Dom: Filmproducenter uppmanas fortsätta med dialogen 

om olaglig nedladdning (hämtad 20 april 2018), https://www.njordlaw.com/  
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