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Sammanfattning 

Ipred-lagen, som trädde i kraft den 1 april 2009, implementerades i lag om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk. Bestämmelserna, som infördes i 53 c-g §§ URL, innebär att 

det har blivit lättare att ingripa mot illegal fildelning på Internet. Upphovsrättsinnehavare har, 

enligt bestämmelserna, rätt att få ut information om ursprung och distributionsnät för de varor 

eller tjänster som intrånget gäller, efter beslut av domstol. Förfarandet kallas 

informationsföreläggande. Bestämmelserna genomfördes trots personuppgiftslagens 

bestämmelser om att människor ska skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter.  

I uppsatsen analyseras var gränsen mellan upphovsrättsinnehavares ekonomiska intressen och 

skyddet för den personliga integriteten ska anses gå genom studerande av bestämmelserna om 

informationsföreläggande i 53 c-g §§ URL i förhållande till bestämmelser kring skyddet för 

den personliga integriteten.  

Analysen visar klart att lagstiftningen på områdena är utformad till upphovsrättsinnehavarnas 

fördel och att skyddet för den personliga integriteten ofta får stå tillbaka för 

upphovsrättsinnehavarnas ekonomiska intressen. Praxisen som behandlas visar att det viktiga 

för att få till stånd ett informationsföreläggande är att kunna visa att ett intrång troligtvis har 

skett i ensamrätten som upphovsrättsinnehavare åtnjuter. Domstolarna ska också i en 

avvägning slå fast att upphovsrättsinnehavares intressen i det särskilda fallet väger tyngre än 

motpartens intresse av att förbli anonym.  
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Förkortningar och tekniska definitioner                    

Art.  Artikel 

BitTorrent                        Små bitar av torrentfiler som delas snabbt 

DC (hubbar)                    Direct-Connect som går ut på att datorer ansluter sig till DC-

hubbar och delar material 

EU              Europeiska unionen 

FTP                                  File Transfer Protocol 

HD  Högsta domstolen 

IFPI International Federation of the Phonographic Industry. Är en 

branschorganisation som företräder skivbolag 

IP                                     Internet Protocol 

IP-adress                          Ett unikt identifikationsnummer för en dator som är ansluten till 

Internet 

Kap.  Kapitel 

LEK            Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 

Prop.  Proposition 

PUL            Personuppgiftslagen (1998:204) 

Seeder                              Någon som tillgängliggör (sprider) filer 

Swebits                            En fildelningstjänst 

The Pirate Bay                 En fildelningstjänst 

Torrentfil                         En länk till en digital fil 

TPB             The Pirate Bay 

URL            Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

uTorrent                           Programvara som möjliggör fildelning 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Det senaste decenniet har användningen av Internet i Sverige ökat.
1
 Utvecklingen har gjort det 

nödvändigt att införa en rad nya lagar för att reglera privatpersoners användning av Internet. 

Den s.k. Ipred-lagen, som innehåller regler om möjligheter att beivra intrång i immateriella 

rättigheter, är ett exempel på en sådan åtgärd från lagstiftarens sida. 

 

De ekonomiska rättigheterna till bl.a. film och musik tillkommer upphovsrättsinnehavaren, 

med stöd av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Är man 

upphovsman till ett verk ger ensamrätten möjlighet till kontroll över den ekonomiska rätten 

genom att låta människor ta del av rättigheten mot ekonomisk kompensation. Genom illegal 

fildelning på Internet görs immaterialrättsliga verk, främst musik och filmer, tillgängliga för 

människor och sprids utan att rättighetsinnehavarna till verken får någon ekonomisk 

kompensation. Den tekniska utvecklingen har gjort att intrångsmöjligheterna har ökat. För att 

komma tillrätta med problemet infördes den 1 april 2009 Ipred-lagen, även kallad 

fildelningslagen. 

 

Ett av syftena med Ipred-lagen är att göra det lättare att ingripa mot olovlig fildelning på 

Internet. Bestämmelserna om informationsföreläggande infördes i 53 c-g §§ URL och innebär 

att upphovsrättsinnehavare har rätt att begära att bl.a. internetoperatörer, efter beslut av 

domstol, lämnar ut uppgifter om IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som används för 

enskilda datapaket för att kunna anges som adressat på Internet.
2
 Genom att utomstående får 

tillgång till IP-adressen blir abonnenten bakom upp- eller nedladdningar känd för 

omgivningen. När lagen implementerades i svensk lagstiftning kritiserades den, bland annat 

på grund av risken för läckage av personlig information och att det är ett hot mot skyddet för 

den personliga integriteten.  

 

Personuppgiftslagens (1998:204) syfte är enligt 1§ PUL att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Upphovsrättsinnehavarna 

                                                           
1
 Statiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2013, 2014, 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2013A01_BR_IT01BR1401.pdf (2014-03-06) i 

jämförelse med  Statiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002, 

2003-01-28, http://www.scb.se/statistik/TK/IT0102/2000I02/TKFT0302.pdf (2014-03-06). 
2
 Ipnr, 2008-2014, http://www.ipnr.nu (2014-03-06). 



7 
 

vill att fildelningen på Internet upphör, medan privatpersoner värnar om rätten till personlig 

integritet. Ett av problemen med Ipred-lagens införande är m.a.o. var gränsen mellan dessa två 

intressen ska anses gå. 

1.2 Problemformulering 

Vad krävs enligt gällande rätt för att få till stånd ett informationsföreläggande och vilken 

bevisning måste läggas fram? 

 

Hur ser det rättsliga förhållandet ut mellan reglerna om informationsföreläggande och 

reglerna för den personliga integriteten?  

 

Ska rätten till den personliga integriteten väga tyngre enligt lag än den gör idag? 

 

Hur har upphovsrättsinnehavarna och marknaden anpassat sig till dagens situation? 

1.3 Syfte 

Ändamålet med uppsatsen är att analysera var gränsen mellan upphovsrättsinnehavares 

ekonomiska intressen och skyddet för den personliga integriteten ska anses gå genom att 

studera bestämmelserna om informationsföreläggande i 53 c-g §§ URL i förhållande till 

bestämmelser kring skyddet för den personliga integriteten. Vidare analyseras även 

konsekvenserna av införandet av Ipred-lagen och upphovsrättsinnehavarnas situation idag.  

1.4 Metod 

I uppsatsen används den traditionella rättsdogmatiska metoden vilket innebär att relevant 

lagtext, förarbeten samt doktrin behandlas. Fokus ligger på urval av svensk praxis men i fall 

där förhandsavgöranden från EU-domstolen har begärts har det också lett till ett EU-

perspektiv. EU-direktiv om informationsföreläggande och personlig integritet på Internet 

behandlas utförligt vilket ger uppsatsen ett EU-perspektiv totalt.  

1.5 Avgränsningar av problemet 

Uppsatsen är avgränsad till reglerna om informationsföreläggande i 53 c-g §§ URL, reglerna i 

PUL och lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) samt direktiv som ligger till 

grund för dessa lagar. Datalagringsdirektivet som behandlas nedan har i dagsläget 
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ogiltigförklarats av EU-domstolen.
3
 Uppsatsen skrivs dock med utgångspunkt från att 

direktivet fortfarande gäller och är giltigt. 

2. Fildelningstekniken 

2.1 Inledning 

Fildelning kan beskrivas som filöverföring via Internet. Genom fildelning på Internet 

tillgängliggörs många upphovsrättsskyddade verk. Den illegala fildelningen består av olovligt 

tillgängliggörande av verk genom utdelning eller uppladdning och olovlig 

exemplarframställning genom kopiering eller nedladdning. Filerna som överförs utgör digitalt 

material som till exempel film och musik.
4
 Det är dock, enligt 12 § URL, tillåtet att framställa 

några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk.
5
 Upphovsrättsinnehavarna kan 

också välja att tillåta spridning av sina verk genom en licens, t.ex. genom licensen Creative 

Commons.
6
 

2.2 Hur man fildelar med uTorrent och BitTorrent 

För att möjliggöra fildelning krävs det att fildelare laddar ner och installerar en programvara 

till sin dator. Den vanligaste programvaran är den s.k. uTorrent. Genom att ha uTorrent 

installerat på sin dator är det möjligt att ansluta sig till fildelningstjänster och börja sin 

fildelning. Det är i uTorrent fildelare kan se vilka filer de har laddat ned, se vilka som håller 

på att laddas ned och hur lång tid nedladdningar kommer att ta innan de är fullständiga filer 

som kan spelas upp. För att uTorrent ska kunna bearbeta filer måste de som vill dela filer få 

kontakt med varandra. För att få kontakt med andra fildelare används ofta permanenta 

fildelningstjänster som finns öppet tillgängliga på Internet. Exempel på sådana 

fildelningstjänster är The Pirate Bay (TPB) och Swebits. Fildelningstjänster som TPB består 

av en s.k. tracker, vilket är en server som hjälper fildelare att hitta de filer de vill ha genom en 

sökfunktion som söker och samlar in delar av filer på andra fildelares hårddiskar.
7
 När en 

fildelare använder sökfunktionen för att hitta t.ex. en viss film eller låt och fildelaren hittar det 

                                                           
3
 Krabbe, Erica, Datadirektiv för brottsbekämpning ogiltigförklaras, Infotorg, 2014-04-09, (2014-05-

27). 
4
 Mål nr B 506-12, föredragning i Västmanlands Tingsrätt, 2013-12-17, s. 7. 

5
 Se avsnitt 3.3. 

6
 Creative Commons, om licenserna, http://creativecommons.org/licenses/ (2014-05-27). 

7
 Rydell Anders och Sundberg Sam, Piraterna de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, 1 

upplagan, Ordfront Förlag, Falun, 2009, s. 226. 
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eftersökta verket klickar fildelaren på ”ladda ner torrent”. Det är då själva fildelningen startar 

och tekniken BitTorrent används.
8
  

 

BitTorrent fungerar på så sätt att användarna delar det digitala materialet mellan sig i små 

bitar, vilket leder till att delningen sker väldigt snabbt. Fildelningen kallas för BitTorrent 

eftersom bitarna regleras av små filer som kallas torrentfiler. BitTorrent gör att fildelare som 

laddar ner digitalt material laddar upp materialet samtidigt, vilket leder till en snabb spridning 

av verk. Filerna lagras inte på fildelningstjänsterna utan lagras i användarnas datorer, vilket 

gör det möjligt för användarna att dela det digitala materialet så länge det finns på datorn.
9
  

2.3 Direct-Connect och FTP 

Det finns även tekniker, som t.ex. Direct-Connect (DC, hubbar) och File Transfer Protocol 

(FTP), som är kommunikationsprotokoll för filöverföring mellan datorer.
10

 FTP är 

strukturerad på så sätt att en central värddator (server) betjänar fildelare genom att låta dem 

lagra och hämta filer på servern. Dessa servrar administreras ofta av en sluten krets 

medlemmar och filerna utgörs främst av s.k. ”pre-releasers”, vilket innebär att filerna blir 

tillgängliggjorda före den tidpunkt då de officiellt ges ut på marknaden. För att FTP-tekniken 

ska fungera krävs det stor lagringskapacitet och bredbandsbredd eftersom alla filer lagras på 

en plats.
11

 

 

DC är en fildelningsteknik som grundas på att fildelare kopierar och delar ut filer direkt 

mellan varandra. För att kunna använda DC krävs det att fildelaren är ansluten till en DC-

hubb. DC-hubben är en serverprogramvara som kontrollerar användarnas identitet vid 

datakommunikationen. Själva sökningen och kopieringen av filerna sker direkt mellan 

användarna. Användarna delar också ut filer från den egna datorns hårddisk till de andra som 

är anslutna till DC-hubben.
12

 

2.4 Uppladdning och seeders 

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att ladda ned någon fil måste någon börja med att 

ladda upp en torrentfil på en fildelningstjänst. För att kunna göra det krävs det att fildelaren 

har filen på sin dator. Fildelaren kallas då för “seeder”. En seeder tillgängliggör filen tills 

                                                           
8
 Mål nr B 506-12, föredragning i Västmanlands Tingsrätt, 2013-12-17, s. 7-11. 

9
 A.a, s. 7-12. 

10
 Nationalencyklopedin, FTP, http://www.ne.se/sok?q=FTP (2014-04-29). 

11
 Mål nr B 506-12, föredragning i Västmanlands Tingsrätt, 2013-12-17, s. 7-11.  

12
 A.a, s. 8-11. 
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andra fortsätter att sprida den genom att ladda ned filen som seedern har lagt upp. Seedningen 

avslutas när torrentfilen dödas genom att man tar bort den från programvaran eller genom att 

man stänger av programvaran eller själva datorn.
13

  

2.5 Bevissäkring 

Eftersom illegal fildelning är ett brott som begås på Internet utgörs den största delen av 

bevismaterialet som samlas in av digitalt material som gör det möjligt att identifiera och spåra 

hårdvaran som använts vid fildelningen. Bevisningen kan också utgöras av 

informationsbevisning, som säkring och lagring av information på Internet om fildelningen.
14

  

 

Tidpunkten då fildelningen skett är viktig att precisera och genom bl.a. internetleverantörers 

loggar kan man koppla fildelaren till IP-adressen som användes vid den olovliga fildelningen. 

Bevisbördan åligger upphovsrättsinnehavarna, polis och åklagare och det är deras jobb att se 

till att bevissäkringen är korrekt och pålitlig.
15

  

 

Upphovsrättsinnehavare kan välja att anlita organisationer för bevissäkringen. 

Rättighetsalliansen och IFPI är sådana organisationer som representerar 

upphovsrättsinnehavare och bedriver bl.a. antipiratverksamhet. IFPI som företräder 

musikbolagen i Sverige
16

 och Rättighetsalliansen bedriver spaning och bevissäkring på 

Internet.
17

 En metod som Rättighetsalliansen tillämpar är att själva ansluta sig till 

fildelningstjänster och dokumentera och bevissäkra fildelningen som utövas. Detta görs 

genom en särskild programvara som möjliggör bl.a. nedladdning av filer från enskilda 

användare i BitTorrent-nätverk. Bevissäkringen dokumenteras med bl.a. skärmdumpar, vilket 

är en bild av det som visas på en bildskärm vid ett givet ögonblick, med loggar och 

nedsparade torrentfiler. Vid bevissäkring används samma programvara som fildelarna men 

med skillnaden att Rättighetsalliansen intresserar sig för en specifik IP-adress. 

Rättighetsalliansen använder ett speciellt analysverktyg för att samla information om IP-

                                                           
13

 A.a, s. 7-11. 
14

 Mål nr B 8799-05, föredragning i Svea hovrätt, 2006-10-02, s. 36-39.  
15

 A.a, s. 35-39.  
16

 IFPI Sverige, vår verksamhet, http://www.ifpi.se/var-verksamhet (2014-05-27). 
17

 Rättighetsalliansen arbetar mot nätbrott med förebyggande och rättsligt agerande. De tar fram 

strategier för att motverka nätbrott, främst piratkopiering. Det som tidigare kallades för Antipiratbyrån 

ingår nu hos Rättighetsalliansen. Rättighetsalliansen, Rättighetsalliansen-aktör mot nätbrott,  
http://www.rattighetsalliansen.se/ (2014-05-27). 
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adressen. I samband med en polisanmälan lämnar Rättighetsalliansen in sin bevisning. 

Därefter går åklagare vidare med uppgifterna och sedan följer en bevisprövning i domstol.
18

  

2.6 Upphovsrättslig bedömning 

Fildelning består av olovlig exemplarframställning genom kopiering/nedladdning. 

Exemplarframställningen blir fullbordad då hela filen, som bl.a. kan vara en film eller en låt, 

har laddats ned. Även delar av en fil kan laddas ned och även det innebär en fullbordad 

exemplarframställning.
19

 Fildelning består också av olovligt tillgängliggörande genom 

utdelning/uppladdning. För att ett tillgängliggörande ska vara straffbart finns det ett krav på 

att allmänheten kan ta del av materialet. Med allmänheten menas här att många kan få tag i de 

upphovsrättsskyddade filerna på öppna nätverk. Det finns även slutna nätverk som kräver 

inloggning eller dylikt men dessa kan också omfatta många användare vilket medför ett 

upphovsrättsligt relevant förfogande.
20

 

3. Informationsföreläggande 

3.1 Inledning 

Genom Direktiv 2004/48/EG (Intellectual Property Rights Enforcement Directive, IPRED) 

utökade EU skyddet för de immateriella rättigheterna.
21

 Direktivet utfärdades den 29 april 

2004 men infördes i svensk rätt först den 1 april 2009 trots Sveriges skyldighet att genomföra 

de lagar som var nödvändiga för att följa bestämmelserna i direktivet senast den 29 april 

2006.
22

 IPRED-direktivet har legat till grund för den svenska s.k. Ipred-lagen. Ipred-lagen 

omfattar som nämnts bestämmelserna om informationsföreläggande i 53 c-g §§ URL. 

 

I Propositionen om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område lämnas förslag till 

genomförande av det aktuella direktivet. Enligt propositionen uppfyllde svensk rätt redan en 

del av direktivets krav. Svenska bestämmelser saknade dock motsvarighet i direktivets krav 

angående reglerna som innebär att en domstol får ålägga en person som begått 

upphovsrättsintrång att under vissa förutsättningar lämna information om ursprung och 

distributionsnät för de varor och tjänster som intrånget gäller.
23

  

                                                           
18

 Mål nr B 506-12, föredragning i Västmanlands Tingsrätt, 2013-12-17, s. 11-12. 
19

 A.a, s. 7-11. 
20

 A.a, s. 9. 
21

 Europarlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004. 
22

 A.a, art. 20.1 och Prop. 2008/09:67, s. 253. 
23

 Prop. 2008/09:67, s. 1. 
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3.2 IPRED-direktivet 

Syftet med direktivet är att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter.
24

 Medlemsstaterna 

ska tillhandahålla åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa 

detta skydd. De ska vara rättvisa, skäliga, inte komplicerad eller kostsamma samt inte 

medföra oskäliga tidsfrister eller dröjsmål som är omotiverade.
25

 Åtgärderna, förfarandena 

och sanktionerna ska även vara effektiva, proportionella och verka avskräckande. De ska 

tillämpas så att det inte sker missbruk men ska inte hindra tillåten handel.
26

  

 

Enligt direktivet ska, när en part har lagt fram skälig och tillräcklig bevisning som grund för 

sin talan, behöriga myndigheter besluta att motparten lägger fram bevisningen. Det ska ske  

under förutsättning att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. Beslut 

ska tas om de behöriga myndigheterna anser att ett rimligt urval av ett betydande antal 

exemplar av ett verk eller något annat skyddat föremål utgör skälig bevisning.
27

  

 

När ett intrång har begåtts i kommersiell skala och förutsättningarna som anges i art. 6.1 

uppfylls ska myndigheter som är behöriga kunna besluta att lägga fram handlingar som tillhör 

motparten under förutsättning att det är lämpligt samt att sekretessbelagd och annan 

konfidentiell information skyddas.
28

 Innan frågan inleds ska det läggas fram skälig bevisning 

till stöd för parts påstående om att ett immaterialrättsintrång har begåtts eller är omedelbart 

stundande. Behöriga rättsliga myndigheter ska därefter få besluta om omedelbara och 

effektiva interimistiska åtgärder för att säkra relevant bevisning om det påstådda immateriella 

intrånget med förutsättning att skydd ges för sekretessbelagd och annan konfidentiell 

information.
29

 

 

Behöriga myndigheter får besluta att, i samband med rättegång gällande 

immaterialrättsintrång och på begäran av käranden, information om ursprung och 

distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av intrångsgöraren 

och/eller annan person.
30

 Information ska, om det är lämpligt, inbegripa namn och adress på 

producenter, distributörer, tillverkare, leverantörer samt andra som innan innehaft respektive 

                                                           
24

 Europarlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004, art. 1. 
25

 A.a, art. 3.1. 
26

 A.a, art. 3.2. 
27

 A.a, art. 6.1. 
28

 A.a, art. 6.2. 
29

 A.a, art. 7. 
30

 A.a, art. 8. 
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använt tjänsterna eller varorna. Informationen ska även om det är lämpligt omfatta uppgifter 

om vilken mängd som producerats, levererats, mottagits eller beställts samt priset på 

tjänsterna och varorna.
31

 Bestämmelsen ska dock inte påverka tillämpningen av andra 

lagbestämmelser som reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av 

personuppgifter.
32

 Det ska heller inte påverka andra lagbestämmelser som ger 

rättighetshavaren rätt till ytterligare information och som reglerar ansvar för missbruk av 

rätten till information.
33

 

3.3 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

Enligt 1 § URL är det den som har skapat ett verk som har upphovsrätt till verket. 

Upphovsrätt innefattar en uteslutande rätt att framställa exemplar och göra verket tillgängligt 

för allmänheten.
34

 I 2 kap. URL beskrivs en del inskränkningar i ensamrätten som 

upphovsmannen har. T.ex. kan nämnas 12 § URL som föreskriver att vem som helst får 

framställa en eller ett fåtal kopior av ett verk som offentliggjorts för privat bruk under 

beskrivna omständigheter.
35

 Vidare har vissa arkiv och bibliotek rätt att framställa exemplar 

av verk bl.a. för att tillgodose lånesökandes önskemål om material som inte bör lämnas ut i 

original.
36

 

 

Enligt 53 § URL döms man till böter eller fängelse i högst två år om man, uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet, gör intrång i en upphovsrätt. Vidare kan domstolen, på yrkande av 

upphovsrättsinnehavare, vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till åtgärder som 

innebär intrång att fortsätta med åtgärden.
37

  

 

Bestämmelserna om informationsföreläggande återfinns som nämnts i 53 c-g §§ URL. 

Bestämmelserna går ut på att en person som innehar en upphovsrätt ska, om denne visar att 

det på sannolika skäl har skett ett intrång i rätten, kunna få ut information om ursprung och 

distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller, efter beslut av domstol. 

Informationen om varors och tjänsters ursprung och distributionsnät kan avse namn och 

adresser. Skyldigheten att lämna ut information omfattar bl.a. den som tillhandahållit en 

                                                           
31

 A.a, art. 8.2. 
32

 A.a, art. 8.3 e. 
33

 A.a, art. 8.3 a, c och d. 
34

 2 § URL. 
35

 A.a, 12 §.  
36

 A.a, 16 §.  
37

 A.a, 53 b §. 
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elektronisk kommunikationstjänst som har använts vid intrånget eller har förfogat över en 

vara eller använt en tjänst som intrånget gäller. Skälen för att få till stånd ett 

informationsföreläggande måste dock uppväga den olägenhet som ett föreläggande av sådant 

slag innebär för den drabbade.
38

 Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att ett 

rättsligt anspråk ska kunna göras gällande, försvaras eller fastställas, trots ett förbud i 21§ 

PUL.
39

 

3.4 Proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område 

I propositionen föreslås det regler som gör det möjligt för en domstol att vid vite förelägga 

den som påstås ha begått eller medverkat till ett upphovsrättsintrång att tillhandahålla 

information, ett informationsföreläggande. Informationen ska omfatta ursprung och 

distributionsnät för de tjänster och varor som intrånget gäller. Ett informationsföreläggande 

får också meddelas mot personer som har tillhandahållit en tjänst i kommersiell skala, t.ex. en 

elektronisk kommunikationstjänst, som nyttjats vid det påstådda upphovsrättsintrånget.
40

  

 

Rättighetsinnehavare ges enligt propositionen en civilrättslig möjlighet att begära ut 

information från en internetleverantör om vem som står bakom en IP-adress som har använts 

vid ett upphovsrättsintrång via Internet. Det krävs en domstolsprövning för att informationen 

ska lämnas ut samt sannolika skäl för att ett upphovsrättsintrång har begåtts. Om en 

internetleverantör lämnar ut information ska abonnenten som innehar IP-adressen meddelas 

om detta inom en viss tid. I propositionen föreslås också uttryckliga bestämmelser om att 

rättighetsinnehavare ska få samla in och behandla personuppgifter om de som begår 

upphovsrättsintrång, bl.a. IP-adresser.
41

 En IP-adress är en personuppgift om den kan hänföras 

till en fysisk person.
42

 Insamlandet och behandlingen ska ske i den mån behandlingen är 

nödvändig för att kunna fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk. 

Datainspektionen ska utöva tillsynen över den som hanterar uppgifterna.
43

 

 

Enligt propositionen får personuppgifter behandlas när det är nödvändigt för att ett ändamål 

som rör ett berättigat intresse ska kunna tillgodoses. Det krävs dock att  intresset ska väga 

                                                           
38

 A.a, 53 d §. 
39

 A.a, 53 g §.  
40

 Prop. 2008/09:67, s. 1-2. 
41

 A.a, s. 2. 
42

 Mål nr 285-07, Kammarrätten i Stockholms dom, 2007-06-08,  sammanfattningen, s. 1. 
43

 Prop. 2008/09:67, s. 2.  
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tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
44

 I 

propositionen föreslås ett särskilt undantag från 21 § PUL som föreskriver att personuppgifter 

som innefattar immaterialrättsintrång endast får behandlas av myndigheter. Paragrafen har 

ansetts innebära att upphovsrättsinnehavare i princip inte får behandla IP-adresser som har 

använts vid immaterialrättsintrång.
45

 Undantaget gör det möjligt för t.ex. Rättighetsalliansen 

att samla in och behandla IP-adresser. Det är Datainspektionen som givit Rättighetsalliansen 

och vissa andra organisationer tillstånd att i större omfattning behandla personuppgifter om 

personer som olovligen tillgängliggör material via Internet som är upphovsrättsskyddat.
46

 

  

4. Skyddet för den personliga integriteten 

4.1 Inledning 

Det finns inget klart och entydigt svar på vad som egentligen menas med personlig 

integritet.
47

 Det handlar många gånger om rätten att kontrollera spridning, utflöde och 

användning av personlig information och att kunna ha åsikter som ingen annan har rätt att 

påverka.
48

 

PUL grundar sig på Europaparlamentet och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 november 

1995, nedan kallad Dataskyddsdirektivet, om skydd för enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. År 1998 

införlivades direktivet i nuvarande PUL
49

 och ersatte den gamla datalagen (1973:289).
50

 

Artiklarna 6.1 och 13.1 i direktivet återfinns i 9 § respektive 8 a § PUL.  

 

Förutom Dataskyddsdirektivet, som utgör grunden för skyddet för den personliga integriteten, 

har man i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002, nedan 

kallad Kommunikationsdataskyddsdirektivet, kommit fram till mer bestämda och specifika 

regler.
51

 I svensk rätt införlivades direktivet bl.a. i 6 kap. LEK. 

                                                           
44

 A.a, s. 107. 
45

 Mål nr 285-07, Kammarrätten i Stockholms dom, 2007-06-08, kommentar, s. 1. 
46

 Dnr 1631-2006 resp. 1632-2006, Datainspektionens beslut, 2006-12-15. 
47

 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet, upplaga 1, Fores, Falun, 2013, s. 7. 
48

 A.a, s. 10-18. 
49

 Prop. 1997/98:44. 
50

 Lindblom, Hans- Olof och Öman, Sören, Personuppgiftslagen; En kommentar, upplaga 4:1, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 11. 
51

 Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002. 
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Direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006, nedan kallad Datalagringsdirektivet, om lagring 

av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät, ändrade 

Kommunikationsdataskyddsdirektivet på sådant sätt att internetleverantörer är skyldiga att 

lagra personuppgifter under en viss angiven tid.
52

 

4.2 Dataskyddsdirektivet 

Syftet med direktivet är att fysiska personers privatliv ska skyddas när det kommer till 

behandling av personuppgifter.
53

 Vidare var den grundläggande tanken och syftet med 

direktivet att det fria flödet av personuppgifter skulle underlättas inom EU och gagna den inre 

marknaden med den fria rörligheten för kapital, varor, personer och tjänster.
54

  

 

Personuppgifter ska, enligt direktivet, behandlas på ett lagligt och korrekt sätt, vara adekvata 

och relevanta och får inte omfatta mer än vad som är nödvändigt.
55

 Det ska finnas särskilda 

och berättigade uttryckliga ändamål för att personuppgifter ska få samlas in och det måste 

beslutas om lämpliga skyddsåtgärder för att en senare behandling av uppgifter för historiska, 

statistiska eller vetenskapliga ändamål inte ska anses oförenliga med dessa ändamål.
56

 Dock 

får varje medlemsstat vidta åtgärder för att begränsa de skyldigheter och rättigheter som 

framkommer av direktivet om det är nödvändigt med hänsyn till bl.a. rikets eller allmän 

säkerhet och medborgarnas friheter och rättigheter.
57

 

4.3 Kommunikationsdataskyddsdirektivet 

Direktivet rör de skyldigheter och rättigheter som de som levererar elektroniska 

kommunikationstjänster har.
58

 Medlemsstaterna ska, genom nationell lagstiftning, se till så att 

konfidentialitet upprätthålls vid kommunikation via allmänna kommunikationsnät och via 

allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.
59

 Särskilt förbjudet är bl.a. 

avlyssning och lagring av uppgifter som kan övervakas av andra än användarna utan de 

berörda användarnas godkännande. Det är dock tillåtet att åsidosätta det nämnda om en 

                                                           
52

 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006, art. 3.1, 5.2 iii, 6. 
53

 Europaparlamentet och rådets direktiv  95/46/EG  av den 24 oktober 1995, art. 1. 
54

 Lindblom, Hans- Olof och Öman, Sören, Personuppgiftslagen; En kommentar, upplaga 4:1, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 13. 
55

 Europaparlamentet och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995, art. 6.1a och c. 
56

 A.a, art. 6.1 b. 
57

 A.a, art. 13.1. 
58

 Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002. 
59

 A.a, art. 5.1. 
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person har laglig rätt enligt art. 15.1 i direktivet. Uppgifter om abonnenter och användare ska 

utplånas när de inte längre behövs för sitt syfte om uppgifterna lagras och behandlas av 

leverantörer av kommunikationsnät som direktivet berör.
60

 

 

Varje medlemsstat får, genom lagstiftning, vidta åtgärder som begränsar skyldigheter och 

rättigheter enligt bl.a. art. 5 och 6. Begränsningarna ska vara nödvändiga, lämpliga och 

proportionella för att bl.a. skydda nationell och allmän säkerhet och för avslöjande om brott.
61

  

4.4 Datalagringsdirektivet 

Syftet med direktivet är att samordna medlemsstaternas bestämmelser om 

internetleverantörers skyldighet att lagra vissa uppgifter som de frambringat eller sparat ned. 

Detta ska göras för att tillförsäkra att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och 

åtal av allvarliga brott. Direktivet ska gälla trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter samt 

uppgifter för att kunna identifiera abonnenten, som IP-adresser. Med trafikuppgifter avses 

olika uppgifter som uppstår vid kommunikation, t.ex. vem som kommunicerade med vem, när 

det skedde och vilken typ av kommunikation som användes. Lokaliseringsuppgifter är 

uppgifter om den geografiska positionen för en dator som används. Direktivet är inte 

tillämpligt på innehållet i elektronisk kommunikation, som t.ex. texten i ett e-

postmeddelande.
62

  

 

Internetleverantörer är, enligt direktivet, skyldiga att lagra personliga uppgifter om t.ex. en 

användares IP-adress. Vad som kan lagras anges mer exakt i art. 5. De lagrade uppgifterna ska 

endast göras tillgängliga för behöriga nationella myndigheter och i enlighet med den 

nationella lagstiftningen.
63

 Lagringstiden ska vara under en period av minst sex månader och 

högst två år då man räknar från datumet då kommunikationen ägde rum.
64

 Sverige har skjutit 

upp tillämpningen av direktivet i fråga om lagring av kommunikationsuppgifter rörande 

internettelefoni, internetåtkomst samt internetbaserad e-post.
65

 

                                                           
60

 A.a, art. 6.1. 
61

 A.a, art. 15.1. 
62

 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006, art. 1. 
63

 A.a, art.4. 
64

 A.a, art. 6. 
65

 A.a, s. 9. 
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4.5 Personuppgiftslagen (1998:204) 

Alla människor i Sverige är skyddade, genom PUL, mot att deras personliga integritet kränks 

genom behandling av personuppgifter.
66

 Angående personuppgifter anses insamling, lagring 

eller utlämnande som en behandling av personuppgiften enligt 3 § PUL. Det grundläggande 

kravet på behandling av personuppgifter återges i 9 § PUL. Personuppgifter ska, enligt 

paragrafen, bara behandlas om det är lagligt, på ett korrekt sätt och enligt god sed. Vidare 

krävs det att det rör sig om berättigade ändamål för insamlingen, att inte fler uppgifter 

behandlas än vad som är nödvändigt och inte under en längre tid än nödvändigt.
67

 

 

Personuppgifter får bara behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till 

behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att bl.a. den personuppgiftsansvarige 

ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet och för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse 

hos den personuppgiftsansvarige eller hos en tredje man, till vilken personuppgifterna lämnas 

ut, ska kunna tillgodoses. Det krävs dock att detta intresse väger tyngre än den registrerades 

intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
68

  

 

I 21 § PUL finns en bestämmelse som stadgar att det bara är myndigheter som får behandla 

personuppgifter men i samband med Ipred-lagens införande har bestämmelsen utvidgats 

genom 53 g § URL.
69

  

4.6 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 

I LEK anges att PUL ska gälla vid behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av 

elektroniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och 

abonnentupplysning om inget annat följer av den aktuella lagen.
70

 Om en person 

tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska den vidta lämpliga 

åtgärder för att säkerställa att uppgifter skyddas i samband med tillhandahållandet av tjänsten. 

Man ska säkerställa en säkerhetsnivå genom åtgärderna som är anpassade till risken för 

integritetsincidenter.
71

 

 

                                                           
66

 1 och 3 § PUL. 
67

 A.a, 9 §. 
68

 A.a, 10 §. 
69

 A.a, 21 §. 
70

 6 kap. 2 § LEK. 
71

 A.a, 6 kap. 3 §.  
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Den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänst, t.ex. internetleverantörer, får inte obehörigen föra vidare information 

denne fått del av om uppgiften har att göra med uppgift om abonnemang eller elektroniskt 

meddelande.
72

 Det rör sig m.a.o. om en tystnadsplikt för internetleverantörer. Viktigt att 

understryka är att det ska röra sig om något som görs obehörigen och att lämna ut uppgifter i 

samband med ett informationsläggande enligt 53 c-g §§ URL berörs ej av tystnadsplikten.
73

 

5. Praxis 

5.1. Inledning  

När Ipred-lagen infördes lämnades tre ärenden som rör gränsen mellan reglerna om 

informationsförelägganden och den personliga integriteten in till domstol under det första 

året.
74

 Två av dessa första fall som inlämnades behandlas nedan samt ett ytterligare fall som 

har många likheter med de två första. Vidare behandlas fyra avgöranden som rör fildelning 

och brott mot URL i allmänhet översiktligt. Avsikten är att utreda fildelningsavgöranden som 

skiljer sig åt när det kommer till fildelade verk men också några fildelningsavgöranden som 

liknar varandra när det kommer till fildelade verk för att på så sätt kunna utröna vad 

domstolarna grundar sina beslut på. 

5.2 Avgöranden beträffande informationsföreläggande 

5.2.1 ePhone-målet  

Ett antal ljudboksförlag, närmare bestämt Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts 

Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB och Storyside AB, innehade ensamrätten till att utge 27 st 

ljudböcker. Ljudboksförlagen hävdade att det gjorts intrång i deras ensamrätt gällande de 27 

ljudböckerna genom att dessa gjorts tillgängliga för allmänheten.
75

 Vid intrånget användes en 

FTP-server.
76

 Servern som användes var uppkopplad till Internet genom ett bredband som 

internetleverantören ePhone (Perfect Communication Sweden AB) tillhandahöll. 

Ljudboksförlagen ville få information om personen bakom den aktuella IP-adressen och 

ansökte om ett informationsföreläggande enligt 53 c § URL och yrkade att 

                                                           
72

 A.a, 6 kap. 20 §.  
73

 Prop. 2008/09:67, s. 143. 
74

 Olsson, Tobias, De tre Ipred-fallen, Svenska Dagbladet, 2010-04-01 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/de-tre-ipred-fallen_4510255.svd (2014-04-30). 
75

 Mål nr Ö 4817-09, föredragning i Högsta Domstolen, 2010- 08-25, s. 1 och 4. 
76

 Se avsnitt 2.3.  
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internetleverantören ePhone skulle föreläggas att vid vite utge vad personen bakom IP- 

adressen hette och bodde.
77

 

 

ePhone ansåg däremot att det begärda skulle strida mot både Europakonventionens 

bestämmelser om rätt till skydd för privatliv och Datalagringsdirektivet. Vidare ansåg ePhone 

att ljudboksförlagen inte visat sannolika skäl för att ett tillgängliggörande till allmänheten 

verkligen skett och ett informationsföreläggande då inte uppväger den olägenhet som uppstår 

för abonnenten.
78

 

 

Solna tingsrätt kom fram till att yrkandet från ljudboksförlagen skulle bifallas.
79

 Beslutet 

överklagades till Svea hovrätt som ansåg att sannolika skäl inte hade visats och upphävde 

tingsrättens beslut om informationsföreläggande.
80

 HD valde att inhämta ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen.
81

  

 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antagits av 

Förenta nationernas generalförsamling den 10 december 1948. Den syftar till att trygga ett 

universellt och verksamt erkännande för de mänskliga fri och rättigheter som anges i 

konventionen. Konventionen föreskriver bland annat att alla har rätt till ett privatliv men 

också rätt till respekt för sin egendom. En avvägning mellan de två intressena ska ske.
82

 EU-

domstolen menade att bestämmelserna om informationsföreläggande inte är oförenliga med 

konventionen eftersom bestämmelserna tillgodoser kravet på en avvägning.
83

 

 

Vidare ansåg EU-domstolen att Datalagringsdirektivet inte heller var oförenlig med 

bestämmelserna om informationsföreläggande och att direktivet inte hindrar att ett 

informationsföreläggande meddelas. Har intrång skett och föreläggs en internetleverantör att 

lämna ut uppgifter till berörd rättsinnehavare omfattas det inte av det materiella 

tillämpningsområdet för Datalagringsdirektivet.
84

 Eftersom EU-domstolen utgick från att de 
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 Mål nr Ö 4817-09, föredragning i Högsta Domstolen, 2010-08-25, s. 5. 
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 A.a, s. 5-6. 
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 Mål nr Ä 2707-09, föredragning i Solna Tingsrätt, 2009-06-25. 
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aktuella uppgifterna lagrats i enlighet med den nationella lagstiftningen, med iakttagande av 

Kommunikationsdataskyddsdirektivet, ansågs det att det fanns anledning att beröra direktivets 

innehåll och genomförande i svensk rätt.  

 

Det krävs att utlämnandet av de aktuella uppgifterna sker för ett ändamål som anges i 

direktivet. EU-domstolen hade i en tidigare dom, mål C 275/06, funnit att 

Kommunikationsdataskyddsdirektivet ej utgör ett hinder mot att lämna ut uppgifter för att 

säkerställa ett bra skydd för upphovsrätten. Vidare ansågs det att de svenska reglerna om 

informationsföreläggande tillgodosåg kravet att de nationella reglerna ska utformas så att det 

är möjligt att göra en avvägning av de motstående intressena som föreligger.
85

 

 

EU-domstolen ansåg att ett informationsföreläggande inte kan avse skyldighet att lämna ut 

uppgifter som enbart lagrats enligt Datalagringsdirektivet. Lagras uppgifterna för annat 

ändamål föreligger inte något sådant hinder. ePhone angav att de aktuella uppgifterna lagrats i 

enlighet för syften som anges i direktivet. EU-domstolen angav att det framstod som en 

efterkonstruktion av ePhone att uppge att man lagrat uppgifter endast för ändamål i direktivet 

eftersom direktivet ej implementerats i svensk rätt vid tidpunkten. Ett 

informationsföreläggande var med hänsyn till det ingen omöjlighet.
86

  

 

För frågan om ljudboksförlagen visat sannolika skäl för sitt påstående om upphovsrättsintrång 

uttalade EU-domstolen att den som gjort intrånget inte behöver vara identifierad. Vidare är 

det möjligt att sökanden inte kan presentera fullständig utredning vid ett yrkande om ett 

informationsföreläggande men med hänsyn till åtgärdens förberedande karaktär behöver inte 

det krävas.
87

 EU-domstolen ansåg att den bevisning som lagts fram, bl.a. förekomsten av 

realesegrupper och filer som kan kopplas till otillåten fildelning, var tillräcklig.
88

 Slutligen 

hade domstolen att göra en proportionalitetsbedömning enligt 53 d § URL. Domstolen ansåg 

att ljudboksförlagens intresse av att kunna fortsätta utreda och beivra intrånget vägde tyngre 

än den enskilda personens intresse av integritet.
89

 Det ska, enligt prop. 2008/09:67
90

 röra sig 

om en viss omfattning på intrånget för att få till stånd ett informationsföreläggande, något som 
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ansågs föreligga i fallet. Ljudboksförlagens ansökan om informationsföreläggande bifölls och  

ändrade hovrättens beslut.
91

  

5.2.2 Fyra filmbolag mot Telia Sonera 

Södertörns tingsrätt beslutade med stöd av 53 c § URL att TeliaSonera vid vite av 750 000 

kronor skulle utge  namn och adress om sina användare till filmbolagen AB Svensk 

Filmindustri, PAN Vision AB, Yellowbird W-2 AB och FilmLance International AB.
92

 

Tingsrättens beslut överklagades av TeliaSonera och Svea hovrätt fastställde tingsrättens 

beslut.
93

 TeliaSonera överklagade även hovrättens beslut till HD.
94

  

 

I HD yrkade TeliaSonera att filmbolagen inte skulle få sitt yrkande om 

informationsföreläggande beviljat. HD bestämde sig för att inhämta ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen. HD ville veta om Datalagringsdirektivet hindrade en tillämpning av en 

nationell bestämmelse som gav HD möjlighet att meddela ett informationsföreläggande.
95

  

 

EU- domstolen ansåg att Datalagringsdirektivet inte hindrar en tillämpning av en nationell 

bestämmelse som är införd med stöd av art. 8 i IPRED-direktivet.
96

 Det innebär att en 

internetleverantör i en civilprocess kan åläggas att ge ut information om användare till 

upphovsrättsinnehavare för att upphovsrättsinnehavaren ska kunna identifiera 

internetanvändare som påstås ha begått intrång. Vidare ansåg EU-domstolen att 

Kommunikationsdataskyddsdirektivet inte heller ska utgöra hinder för en nationell 

lagstiftning som det var fråga om i målet. Hinder ska inte finnas eftersom när en nationell 

domstol mottagit en begäran om föreläggande att lämna ut personuppgifter från en enskild 

person är det möjligt enligt lagstiftningen att göra en avvägning mellan de motsatta intressen 

som föreligger. Avvägningen ska göras med beaktande av omständigheterna i det enskilda 

fallet samt med hänsyn till proportionalitetsprincipen. Det innebär att domstolen inte får gå 

längre än nödvändigt för att uppfylla åtgärdens syfte.
97
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I januari 2013 beslutade HD att inte bevilja hovrättens avgörande prövningstillstånd vilket 

ledde till att hovrättens dom står fast.
98

  

5.2.3 Filmbolag mot Portlane AB  

Ett antal filmbolag innehade upphovsrätten till filmverk som gjorts tillgängliga för 

allmänheten. Portlane AB hade medverkat till exemplarframställning och tillgängliggörande 

av de aktuella filmverken. Tillgängliggörandet hade skett utan filmbolagens samtycke. 

Filmbolagen yrkade att Portlane AB skulle föreläggas att lämna ut personuppgifter om kunder 

bakom IP-adresser som Portlane AB tillhandahållit.
99

 Portlane AB bestred yrkandet och 

menade att de inte var skyldiga att lämna ut mer än e-postadresser eller de uppgifter kunden 

själv uppgett eftersom de inte hade andra uppgifter registrerade. Vidare ansåg Portlane AB att 

ett föreläggande vid vite att lämna ut den begärda informationen strider mot bestämmelsen i 

53 d § URL om undantag att lämna information om informationen skulle röja ett begått brott 

och principen att ingen ska vara tvungen att lämna ut information som kan vändas emot en i 

process.
100

  

 

Tingsrätten kom i sin dom fram till att bestämmelsen i 53 d § andra stycket URL inte kunde 

tillämpas eftersom bestämmelsen inte gäller juridiska personer. Inte heller ansågs 

Datalagringdirektivet hindra att information lämnades ut.
101

 Tingsrätten menade att 

filmbolagen, genom utredningar som visade att olovlig fildelning skett i betydande 

omfattning, visade sannolika skäl att intrång i deras ensamrätt skett.
102

 I frågan om Portlane 

AB omfattas av skyldigheten att lämna ut den begärda informationen kom tingsrätten fram till 

att de gjorde det.
103

 Skyldigheten omfattar de som medverkat till intrånget och som i 

kommersiell skala tillhandahåller en tjänst som använts vid intrånget.
104

 Tillsist kom 

domstolen fram till att filmbolagens intresse, med hänsyn till omfattningen av intrången, av 

att kunna utreda och beivra sin rätt vägde tyngre än de olägenheter utlämnandet av 
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personuppgifter kunde medföra.
105

 Vid denna avvägning tog tingsrätten ställning till att 

Kommunikationsdataskyddsdirektivet och Datalagringsdirektivet inte utgör hinder till att 

meddela ett beslut om informationsföreläggande. Med hänsyn till de redovisade 

bedömningarna beslutade rätten att ett informationsföreläggande skulle meddelas Portlane 

AB.
106

 

5.2.4 Kommentar om fallen 

I samtliga tre ovan nämnda avgöranden bifaller domstolarna yrkandena om 

informationsföreläggande. Genom ePhone-målet har det fastställs att bestämmelserna om 

informationsföreläggande i URL inte strider mot Europakonventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Enligt samtliga fall är 

Datalagringsdirektivet inte heller oförenlig med reglerna om informationsföreläggande. 

Domstolen fastställde också att Kommunikationsdataskyddsdirektivet inte hindrar en 

tillämpning av reglerna.   

Att visa sannolika skäl för att intrång skett är något som domstolarna lägger stor vikt vid. 

Dock anges det i ePhone-målet att den som gjort intrånget inte behöver vara identifierad och 

att det inte kan krävas en fullständig utredning vid ett yrkande av aktuell karaktär. En 

proportionalitetsbedömning ska göras där man väger rättighetsinnehavarnas intresse av att 

kunna utreda och beivra sin rätt mot de olägenheter utlämnandet av personuppgifter kan 

medföra. I samtliga fall kommer domstolarna fram till att rättighetsinnehavarnas intressen 

väger tyngst.   

5.3 Fildelningsavgöranden 

5.3.1 Beck-fallet  

I Västmanlands tingsrätt dömdes den åtalade för brott mot 1 kap. 1 § samt 7 kap. 53 § URL. 

Fildelaren hade under loppet av flera år fildelat filmer på fildelningstjänsten SweBit.
107

 

Rättighetsalliansen hade bevis på att fildelaren hade fildelat 517 filmer och TV-serier. 

Nordisk Film stämde fildelaren och domstolen fokuserade främst på fildelningen av en Beck-

film som Nordisk Film ägde rättigheterna till.
108
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Nordisk Film yrkade i målet på en skadeståndsersättning om 7 050 000 kronor jämte ränte för 

att den åtalade olovligen tillgängliggjort filmen för allmänheten. Skadeståndet som den 

åtalade dömdes till att utge sänktes dock till 4 300 000 kronor jämte ränta.
109

  

 

Nordisk Film menade att den åtalade under åren 2008 till 2010 uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet via sin dator olovligen framställt exemplar av 517 filmer och TV-serier och 

tillängliggjort dem för allmänheten. Genom förfarandet gjorde fildelaren intrång i deras 

ensamrätt.
110

 Den åtalade laddade upp filmerna på fildelningstjänsten SweBits. Uppladdningen 

till SweBits skedde med hjälp av BitTorrent.
111

 Den åtalade erkände att han vid 13 tillfällen 

olovligen framställt exemplar av filmer eller TV-serier och i och med det gjort intrång i 

målsägandens upphovsrättsinnehav.  

 

En person som arbetade med bevissäkringen kontaktades av en person som angav den 

åtalades IP-adess och man kunde på så sätt se att den åtalade var mycket aktiv på 

fildelningssajten SweBits.
112

 Bevisen som lades fram bestod av en stationär dator, 14 kopior 

av DVD-omslag, en lista med torrenter/länkar, beslagsprotokoll, undersökningsprotokoll, 

matchning av filer, en reviderad lista från Rättighetsalliansen och en förteckning över hemvist 

för rättighetsinnehavare.
113

  

5.3.2 DC++-fallet 

Den åtalade hade lagt över sin musiksamling på CD-skivor till sin dator för att lättare kunna 

kategorisera sin musik och fick höra talas om programmet DC++.
114

 Den åtalade installerade 

programmet för att komplettera sin musiksamling med 1 100 nedladdade låtar. Enligt uppgift 

från TeliaSonera tillhörde den aktuella IP-adressen den åtalade.
115

 

 

Den åtalade erkände att han förstod att han fildelade men uppgav att han aldrig förstod att han 

begått ett brott eller att det han gjort kunde vara till skada för någon annan individ. Den 

åtalade menade att han tidigare hört talas om TPB och fildelning men att han inte kunde ana 
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att det gällde honom eftersom det rörde sig om äldre musik och kortare 

inloggningstidpunkter.
116

 

 

Göteborgs tingsrätt ansåg att ett högt straffvärde kräver omfattande kommersiella 

utnyttjanden av skyddade verk och att något sådant utnyttjande inte förelegat i fallet. Det hade 

inte heller förelegat något vinstmotiv. Att den åtalade, enligt honom själv, inte förstod fullt ut 

att han genom sitt handlande begått något brott ansåg tingsrätten däremot som osannolikt. Att 

det rörde sig om äldre musik spelade heller ingen roll men spridningsrisken ansågs dock 

begränsad. Den åtalades handling hade inneburit att musikfiler överförts till allmänheten och 

det är ett intrång i den rätt som rättighetsinnehavarna har för de olika tillgängliggjorda verken.  

Den åtalade blev tillsist skyldig att betala 7 000 kronor i böter.
117

 

5.3.3 IFPI och 17 553 ljudfiler 

IFPI
118

 genomförde en bevissäkring genom ett externt anlitat bolag. Vid bevissäkringen 

framgick det att den åtalade tillgängliggjort 17 553 ljudfiler. Efter en genomgång av IFPI 

konstaterades det att minst 4 500 av de aktuella ljudfilerna hade upphovsrättsligt skydd.
119

 

 

Den åtalade erkände att han laddat ned musikfiler men att han inte förstått att musikfilerna var 

upphovsrättsligt skyddade. Vidare menade han att de två aktuella datorerna som beslagtagits 

som bevis funnits tillgängliga för fler personer i familjen och att han inte kunde bekräfta att 

han laddat ned just de musikfiler det rörde sig om.
120

 

 

Eftersom den åtalade först vid huvudförhandlingen framställt att någon annan än han själv 

kunnat ladda ned filerna på datorerna fann Södertörns tingsrätt den invändningen 

motsägelsefull och mindre sannolik. Vid förhöret framkom dessutom att alla de artister som 

åklagaren frågade om var artister vars musik den åtalade gillade och han erkände att han 

laddat ned musikfiler av dessa artister. Tingsrätten fann vidare att den åtalade utan tvivel 

skulle anses ha haft kännedom om att de aktuella ljudfilerna varit upphovsrättsligt skyddade. 

Det är allas skyldighet att känna till att bl.a. musik är skyddad genom upphovsrätten och att en 

rättsvillfarelse inte utgör en godtagbar ursäkt. Eftersom det i fallet rörde sig om mestadels 
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modern musik borde den åtalade vara skyldig att känna till den rätt upphovsrättsinnehavare 

för verken åtnjuter. Straffvärdet ansågs vara ett kortare fängelsestraff men då den åtalade inte 

förekommit i belastningsregistret på flera år blev påföljden villkorlig dom och 2 000 kronor i 

böter.
121

  

5.3.4 IFPI och 18 000 ljudfiler 

I fallet polisanmälde IFPI den åtalade, som enligt bevisningen olovligen gjort 18 000 

musikfiler tillgängliga för allmänheten och framställt olovliga exemplar av filerna. Den 

aktuella IP-adressen tillhörde den åtalade.
122

  

 

Den åtalade förnekade att det förelåg uppsåt eller grov oaktsamhet från hans sida. Han hade 

klickat bort de användare som försökt ladda ned hans filer och på så sätt försökt förhindra att 

verken gjordes tillgängliga. Hans förklaring till att verken trots det gjorts tillgängliga för 

allmänheten var att han måste glömt att stänga av sin dator. Vad gällde frågan om det olovligt 

framställda exemplaren ifrågasatte han omfattningen eftersom många av de filerna kom från 

CD-skivor han själv köpt.
123

 

 

Nacka tingsrätt bedömde den åtalades medvetna risktagande som i vart fall grovt oaktsamt. 

Den åtalade hade varit medveten om risken för olovligt tillgängliggörande och hans metod för 

att förhindra ett tillgängliggörande ansågs bristfällig. När det kom till frågan om den olovliga 

exemplarframställningen ansåg tingsrätten att det förelåg en osäkerhet om i vilken omfattning 

den åtalade själv ägt CD-skivorna och osäkerheten tolkades till den åtalades fördel. Eftersom 

den åtalade inte gjort sig skyldig till brott som har med fildelning att göra tidigare blev 

påföljden villkorlig dom och 6 600 kronor i böter.
124

  

5.3.5 Kommentar om fallen 

I samtliga ovan nämnda fall dömdes fildelarna till olika påföljder. Ett fall handlar om 

fildelning av filmer och TV-serier medan övriga tre handlar om fildelning av musikfiler. Det 

högsta skadeståndet som utdömdes var 4 300 000 kronor och övriga belopp framstår som 

mindre omfattande i jämförelse. I fallet med högst skadestånd rörde det sig om fildelning av 

filmer och TV-serier och trots att den åtalade fildelat färre antal än de åtalade i de övriga 

fallen med musikfiler utdömdes ett mycket högre belopp i skadestånd. Det framstår med 
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hänsyn till det nämnda att det av domstolarna anses mer allvarligt att fildela filmer och TV-

serier än musikfiler.  

Det framkommer vidare som att det inte spelar någon större roll om den åtalade insett att den 

begått brott mot URL när fildelningen skedde. Rättsvillfarelse är ingen ursäkt för handlandet 

och tar man ett medvetet risktagande anses det åtminstone som grovt oaktsamt. Att flera 

personer haft tillgång till datorn som fildelningen skett på väger som argument inte speciellt 

tungt i domstol, speciellt inte om det framställs först på huvudförhandlingen. 

6. Analys 

6.1 Att få till stånd ett informationsföreläggande och bevisningen som krävs 

I de behandlade fildelningsmålen framkommer det att någon form av bevisning alltid krävs 

för att kunna koppla fildelning till en IP-adress. Rättighetsalliansen och IFPI  är ofta 

inblandade i fildelningsavgöranden och bevisningen som läggs fram består främst av 

dokumentering och bevissäkring av fildelningen som har gjorts. Bevissäkring görs genom att 

installera en särskild programvara som möjliggör nedladdning av filer från enskilda användare 

i BitTorrent-nätverk. De som bevissäkrar laddar ner torrentfiler som hämtar filerna hos 

seedern. Bevissäkringen dokumenteras med bl.a. skärmdumpar, loggar samt nedsparade 

torrentfiler. Det som är mest intressant är att koppla själva bevisningen till en viss IP-adress 

genom ett analysverktyg. När fildelningen kan kopplas till en IP-adress kan ett yrkande om 

informationsföreläggande lämnas in till domstol.  

 

I en process måste sökanden, enligt 53 c § URL, visa att det på sannolika skäl har skett ett 

intrång i ensamrätten för att domstolen ska kunna besluta om ett informationsföreläggande. 

Som nämnts i ePhone-målet behövde upphovsrättsinnehavare inte lägga fram en fullständig 

utredning som visar att intrång skett, men i samtliga utredda fall krävdes ändå någon form av 

utredning som visade att intrång troligtvis skett.  

 

Beslut om informationsföreläggande kan tas, enligt IPRED-direktivet, om det rör sig om ett 

rimligt urval av ett betydande antal exemplar av skyddade verk. Frågan är vad som utgör ett 

”rimligt urval” och ett ”betydande antal” exemplar. En sådan vag formulering innebär en 

rättsosäkerhet inom EU och säkerligen en osäkerhet bland domstolar runt om i Europa. Det 

betydande antalet kommer att variera beroende på vem som blir tillfrågad. Om en 
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upphovsrättsinnehavare har lidit ekonomisk förlust p.g.a. att en illegal fildelare har spridit tio  

filmer kommer upphovsrättsinnehavaren garanterat att hävda att det rör sig om ett betydande 

antal exemplar medan fildelaren antagligen anser att tio filmer inte utgör något större eller 

betydande antal. I e-Phone-målet omfattade intrånget 27 ljudböcker. Yrkandet om 

informationsföreläggande bifölls och slutsatsen som kan dras är att 27 verk anses, av 

domstolarna, som ett betydande antal exemplar. Det framkommer dock av Beck-fallet att det 

ibland räcker med att ha laddat upp en film för att bli dömd till höga böter. 

 

Om en person eller organisation har lyckats visa sannolika skäl för att ett intrång i 

upphovsrätten har skett ska en avvägning göras enligt 53 d § URL. Ett 

informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet  

som åtgärden innebär för den som drabbas. I samtliga behandlade avgöranden som rör 

informationsföreläggande diskuteras en sådan proportionalitetsbedömning. I samtliga 

avgöranden kommer domstolarna fram till att upphovsrättsinnehavarnas intresse av att kunna 

utreda och beivra sin rätt väger tyngre än de olägenheter utlämnandet medför för personen 

bakom IP-adressen.  

6.2 Förhållandet mellan informationsföreläggande och skyddet för den personliga 

integriteten 

Förhållandet mellan reglerna om informationsföreläggande och reglerna om skyddet för den 

personliga integriteten är komplicerat. På ena sidan finns regler som syftar till att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. På 

andra sidan finns reglerna om informationsföreläggande vars syfte är att säkerställa skyddet 

för immateriella rättigheter.  

 

Bestämmelserna om informationsföreläggande och reglerna till skydd för den personliga 

integriteten inte är så motstridiga som de, vid en första anblick, kan uppfattas som. Både 

bestämmelserna om informationsföreläggande och reglerna till skydd för den personliga 

integriteten stadgar att personuppgifter får lämnas ut för att ett  rättsligt anspråk ska kunna 

göras gällande och att det då krävs att upphovsrättsinnehavarens intresse väger tyngre än den 

registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Genom ePhone-

målet har det dessutom fastställs att bestämmelserna om informationsföreläggande inte strider 

mot Europakonventionen. De behandlade fallen som rör informationsföreläggande visar även 

att Datalagringsdirektivet och Kommunikationsdataskyddsdirektivet inte heller är oförenliga 
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med bestämmelserna om informationsföreläggande. Det är dock  uppenbart att lagstiftningen 

är utformad på ett sätt som gagnar upphovsrättsinnehavarna. 

 

I IPRED-direktivet anges det att behöriga myndigheter får besluta att, i samband med 

rättegång gällande immaterialrättsintrång och på begäran av käranden, information om 

ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av 

intrångsgöraren och/eller annan person. Rätt till information ska inte påverka tillämpningen 

av andra lagbestämmelser som reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling 

av personuppgifter, som t.ex. reglerna i PUL. Trots att det uttryckligen stadgas att rätten till 

information inte ska påverka bestämmelser i PUL får personuppgifter, enligt IPRED-

direktivet och 53 g § URL, behandlas om det är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska 

kunna göras gällande, försvaras eller fastställas. Vid ett yrkande om ett 

informationsföreläggande får direktiv om skydd för den personliga integriteten och PUL ge 

vika och upphovsrättsinnehavarnas intressen tillgodoses i första hand.  

 

Enligt Dataskyddsdirektivet och PUL ska det finnas särskilda och berättigade uttryckliga 

ändamål för att personuppgifter ska få samlas in. Personuppgifter får bara lämnas ut för att 

personuppgiftsansvariga ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet och för att ett ändamål som 

rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en tredje man till vilken 

personuppgifterna lämnas ut ska kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den 

registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Som ovan 

nämnts har domstolarna i samtliga ovan behandlade avgöranden som rör 

informationsföreläggande ansett att upphovsrättsinnehavarnas intresse av att kunna utreda och 

beivra sin rätt vägt tyngre än de olägenheter utlämnandet medför för personen bakom IP-

adressen.  

 

I LEK anges det att internetleverantörer inte obehörigen får lämna ut information men att 

lämna ut uppgifter i samband med ett informationsläggande enligt 53 c-g §§ URL omfattas 

inte av bestämmelsen. Även här framgår det att skyddet för den personliga integriteten får ge 

efter för upphovsrättsinnehavarnas intressen.  
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6.3 Den personliga integritetens tyngd  

Vid en granskning av den behandlade praxisen rörande informationsföreläggande framgår det 

att domstolarna anser att upphovsrättsinnehavarnas intresse väger tyngre vid en 

proportionalitetsbedömning, bara upphovsrättsinnehavarna har visat sannolika skäl för att 

intrång i ensamrätten har skett. Det rättsliga anspråket väger m.a.o. tyngre enligt de 

avgöranden som behandlats i uppsatsen. I fildelningsfallen tar domstolarna överhuvudtaget 

inte hänsyn till den personliga integriteten och det nämns inte någonstans om den olägenhet 

som ett informationsföreläggande kan innebära för abonnenten. I dessa avgöranden var dock 

personen bakom den aktuella IP-adressen redan känd men denne har på något sätt kommit 

tillkänna för omgivningen. Dessutom har relationen mellan bestämmelserna om 

informationsföreläggande och reglerna till skydd för den personliga integriteten utretts i 

avsnittet ovan som visar att lagstiftningen är utformad till upphovsrättsinnehavarnas fördel. 

Ska man utgå från behandlad praxis och reglerna på de båda områdena ska inte den personliga 

integriteten väga tyngre än vad den redan gör.  

 

För att den personliga integriteten ska väga tyngre skulle man kunna hävda att det fria 

delandet på Internet är en yttrandefrihet och att trafiken på Internet därför inte ska 

kontrolleras. Kultur ska kunna upplevas, spridas och delas fritt via Internet utan att 

internetanvändarna blir övervakade och utan att uppgifter om deras internettrafik blir 

insamlad. Det kommer dock alltid att finnas de som vill ha makt och kontroll av olika skäl, 

som t.ex. upphovsrättsinnehavarna som vill ha betalt för sina prestationer, vilket är förståeligt.  

6.4 Dagens situation för upphovsrättsinnehavare  

Upphovsrättsinnehavarnas kontroll av musikmarknaden och filmmarknaden minskade 

betydligt när tjänster som TPB gjorde entré på Internet eftersom BitTorrent och 

fildelningstjänster gjorde det möjligt för vem som helst som äger en fungerande dator att 

snabbt ladda ned filmer och musik. Den illegala fildelningen av musik och film har antagligen 

blivit så populär eftersom det är så smidigt och enkelt att få tag i låtar och filmer, det är 

mycket smidigare än de legala alternativ som finns och dessutom gratis. 

I Beck-fallet dömdes den åtalade till att utbetala ett otroligt högt skadestånd. I de andra 

fildelningsavgörandena, som rörde fildelning av musikfiler, utdömdes böter men inte i 

närheten av det belopp som utdömdes i Beck-fallet. Den slutsats som kan dras av avgörandena 

är att fildelaren döms, bara man som upphovsrättsinnehavare kan bevisa att intrång i 

ensamrätten skett. Det behöver inte röra sig om tusentals fildelade verk utan det kan ibland 
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räcka med att ha laddat upp ett verk för att bli dömd. Upphovsrättsinnehavarna behöver därför 

egentligen inte göra något för att anpassa sig till dagens situation då det enda som krävs, 

enligt lag och praxis, för att få ersättning och till stånd ett informationsföreläggande är att 

komma med en tillräcklig bevisning, vilket oftast redan görs, eftersom det i dagsläget finns 

många organisationer, t.ex. Rättighetsalliansen och IFPI, som är rutinerade i 

fildelningsprocesser. 

 

När musikmarknaden och filmmarknaden insåg att branscherna måste förnyas för att inte 

förlora mer pengar på den illegala fildelningen utvecklades bättre legala alternativ. När 

Spotify kom blev det nästan lika smidigt att lyssna på musik som de illegala 

fildelningsalternativen och det är antagligen därför Spotify blivit så populär. Det som är 

positivt är att övergången från CD-skivor till Spotify antagligen inte hade skett så fort eller 

inte alls om inte den illegala fildelningen hade startat. Branschen har förnyats till det bättre. 

Inom filmbranschen finns det idag bra legala alternativ, som Netflix och Viaplay. För en 

mindre summa pengar i månaden kan kunderna se obegränsat med TV-serier och filmer 

genom streaming. Trots detta finns den illegala fildelningen kvar, antagligen för att fildelarna 

vill följa TV-serier och filmer som inte släppts på den svenska marknaden än eller för att de 

vill fortsätta ladda ned gratis.  

 

Rättighetsinnehavarna yrkar ofta på stora skadeståndsbelopp för illegal fildelning för att 

försöka uppnå en allmänpreventiv effekt. Det kommer att leda till att mångas liv förstörs 

eftersom de fällda kommer att ha skadeståndsskulder hela sina liv. Dessutom kommer 

upphovsrättsinnehavarna antagligen aldrig få sina skadeståndsbelopp betalda fullt ut eftersom  

människor generellt sett inte har så mycket pengar. Vi är därför av den åsikten att det är mer 

effektivt att fortsätta att satsa på bättre lagliga alternativ som ovan nämnda Netflix och 

Viaplay, trots att upphovsrättsinnehavarna egentligen kan fortsätta att anmäla fildelare och se 

till att ha tillräckliga bevis för att få ersättning. 

 

6.5 Avslutande ord 

Det pågår en strid på Internet mellan upphovsrättsinnehavare och illegala fildelare och det ser 

ut som att striden kommer att fortsätta ett tag framöver. Det huvudsakliga ändamålet med 

uppsatsen har varit att analysera reglerna om informationsföreläggande i förhållande till 
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reglerna om skyddet för den personliga integriteten. Det har visat sig vara en komplicerad 

fråga då det finns många bestämmelser på de båda områdena. 

Det har visat sig att bl.a. regler i PUL och LEK har fått ge vika för att 

upphovsrättsinnehavarnas rättigheter ska kunna göras gällande fullt ut. I nuläget framstår det 

som oklart hur många filer som krävs för att det ska föreligga ett upphovsrättsligt intrång men 

de behandlade rättsfallen visar att det inte krävs så mycket för att bli dömd för fildelning och 

att domstolarna sällan kommer fram till att den personliga integriteten väger tyngre i 

jämförelse med upphovsrättsinnehavares intressen. 

 

Slutsatsen som kan dras är att det kan uppfattas som att det är relativt lätt för 

upphovsrättsinnehavare att få till stånd ett informationsföreläggande, om man studerar praxis 

på området. Upphovsrättsinnehavarna behöver endast visa att det troligtvis har skett ett 

intrång i ensamrätten. Både lag och praxis är formade till upphovsrättsinnehavarnas fördel. 

Personligen kan vi tycka att skyddet för den personliga integriteten bör väga tyngre än vad det 

gör idag eftersom det i e-Phone-målet framgår att upphovsrättsinnehavarna inte behöver lägga 

fram en fullständig och precis bevisning, vilket är en stor nackdel för privatpersoner. Utgår 

man från praxis och regler på de båda områdena ska skyddet dock inte väga tyngre. 
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