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Sammanfattning 

 

I denna uppsats utreds dels om en Internetleverantör har ett medverkansansvar enligt BrB, när 

den i sin roll som mellanhand, via tjänsten Internetuppkoppling ger sina kunder tillgång till 

tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång enligt gällande rätt, och dels 

huruvida det svenska rättsläget är förenligt med de direktiv som har utfärdats av EU på området.  

 

I uppsatsen undersöks möjligheten till vitesförbud enligt 53 b § URL, i förhållande till lagstift-

ning, förarbeten och EU-direktiv. Vidare undersöks både svensk praxis på området och ett för-

handsavgörande från EU-domstolen. I ett försök att förstå gällande svensk rätt görs även en 

kortare jämförelse med dansk rätt, och dess domstolars möjlighet att utfärda vitesförbud mot 

Internetleverantörer. 

 

Utifrån bestämmelsen om vitesförbud i 53 b § URL torde det inte vara möjligt för en svensk 

domstol att utfärda ett vitesförbud mot en Internetleverantör som enbart tillhandahåller tjänsten 

Internetuppkoppling åt sina kunder. Det framkommer av de svenska förarbetena att det, för att 

utfärda ett sådant förbud, krävs både vetskap om intrången samt ett avtalsliknande förhållande 

mellan Internetleverantören och intrångsgöraren.  

 

Vi kommer slutligen fram till att även om artikel 8.3 i Infosoc-direktivet kan anses ha imple-

menterats på rätt sätt enligt dess ordalydelse är tillämpningen av 53 b § URL, i enlighet med 

förarbetena, i dagsläget sådan att den torde strida mot syftet med artikel 8.3. Det anser vi bör 

leda till att en direktivkonform tolkning av artikeln inte bara kan, utan även ska tillämpas av 

svensk domstol. Således kan, enligt oss, en Internetleverantör, genom att förbjudas medverka 

till intrång, åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för 

att begå immaterialrättsintrång enligt 53 b § URL även i de fall där leverantörerna endast med-

verkar genom att tillhandahålla tjänsten Internetuppkoppling. 
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Begreppslista1 

 

IP-adress 

En IP-adress är en adress som används för att information som skickas på Internet ska nå fram 

till rätt dator eller annan enhet. 

 

DNS-blockering 

DNS står för ”Domain Name Server” och är ett system som enklast kan beskrivas som Internets 

telefonkatalog. Det kopplar ihop domännamn (t.ex. www.liu.se) med IP-adresser (130.236.5.66 

är IP-adressen för www.liu.se). Det är IP-adresserna som används för kommunikationen på ett 

IP-nätverk som exempelvis Internet. Genom en DNS-blockering kan en Internetleverantör 

blockera sina kunders tillgång till en IP-adress för en specifik webbsida. Det resulterar i att när 

en kund via leverantörens uppkoppling skriver in webbadressen för den blockerade webbsidan 

kommer begäran om att besöka sidan stoppas av DNS:en och kunden kommer inte åt den.   

 

Torrentfiler 

Torrentfiler är de filer som laddas upp eller ned med hjälp av filöverföringsprotokollet Bit-

Torrent. Det är ett effektivt sätt att ladda ned stora filer eftersom nedladdare samtidigt som de 

laddar ned en fil även laddar upp de delar av filen som redan laddats ned. En fil behöver alltså 

inte laddas ned direkt från huvudkällan utan olika delar av filen kan hämtas från olika källor, 

d.v.s. från alla dem som redan laddar ned den (reciprokörer) eller som laddar upp den (distri-

butörer). 

 

Tracker 

En tracker är en server som delar ut listor på aktiva peers (BitTorrent-användare) för att pro-

grammet som används (BitTorrent-klienten) ska kunna koppla upp sig mot dessa och starta 

filöverföringar. 

 

 

 

                                                 
1 Information för att definiera begreppen är hämtad från: Eklund-Löwinder, Anne-Marie, Filtrering 

och blockering av DNS skadar mer än det tillför! Internetstiftelsen i Sverige, 2012-04-16. (Hämtad 

2016-05-13) och COM HEM, WIFI, VPN OCH IP-ADRESS? HÅLL KOLL PÅ TERMERNA MED 

VÅR ORDLISTA, COM HEM. (Hämtad 2016-05-13). 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den tekniska utveckling som har skett sedan Internets etablering har medfört en ny form av 

spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Denna spridningsmöjlighet, av både lagligt och 

olagligt material, har medfört stora förändringar i upphovsrättslagstiftningen. Sedan Sveriges 

inträde i EU 1995 har Sveriges lagstiftning successivt anpassats för att harmonisera med EU-

rätten.2 Sverige har sedan inträdet i EU en skyldighet att följa dess direktiv och förordningar.3 

Ett direktiv är dock endast bindande för medlemsstaten och inte dess medborgare, vilket medför 

att det krävs någon form av implementering för att direktivet ska införlivas i den svenska rätts-

ordningen.4 

 

Eftersom direktiv vanligtvis är av ramkaraktär ges ett visst tolkningsutrymme för medlemssta-

terna vid dess implementering. Hur implementeringen av ett direktiv ska gå till lämnas ofta åt 

medlemsstaten, och dess lagstiftare, vilket medför en risk att syftet bakom direktivet inte inför-

livas på det sätt som var menat.5 Ett sådant problem har uppkommit avseende Internetleveran-

törers skyldighet att blockera hemsidor som används för att begå upphovsrättsintrång. EU-lag-

stiftaren har genom art. 8.3 i Infosoc-direktivet fastställt att rättighetsinnehavare ska ha möjlig-

het till föreläggande gentemot mellanhänder. Artikeln har införlivats i 53 b § upphovsrättslagen. 

 

I mål T 15142-14 från Stockholms tingsrätt, det s.k. Blockeringsmålet, har blockeringsskyldig-

heten när det inte föreligger något avtalsliknande förhållande mellan Internetleverantören och 

intrångsgöraren för första gången prövats i svensk rätt. I målet har Universal, Sony, Warner, 

Nordisk film och Svensk filmindustri stämt Bredbandsbolaget för att de som mellanhand enligt 

53 b § upphovsrättslagen, genom medverkansansvar enligt 23 kap. 4 § brottsbalken, möjliggör 

att hemsidorna The Pirate Bay och Swefilmer kan begå upphovsrättsintrång via den Internet-

uppkoppling som Bredbandsbolaget tillhandahåller sina kunder. Tingsrätten biföll inte deras 

talan och målet har överklagats och beviljats prövningstillstånd av Svea HovR.6 Avsaknaden 

                                                 
2 Nilsson, Mattias, Lundberg, Jenny, Europarätten: en introduktion till EU-rätten och Europakonvent-

ionen, fjärde upplagan, Jure, Stockholm, 2010, s.16. 
3 Principen om EU-rättens företräde, fastställs bl.a. i mål 6/64, Costa mot ENEL. 
4 Nilsson, Lundberg, s. 31. 
5 Ibid. och art. 288 FEU. 
6 Se bilaga 1. Prövningstillstånd för mål nr. T 11706-15 i Svea HovR, 2016-02-23. 
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av prejudikat medför att rättsläget i Sverige är oklart angående när en Internetleverantör faktiskt 

kan tvingas blockera. Det finns flera avgöranden från olika EU-länder angående Internetleve-

rantörers ansvar som, till skillnad från Stockholm tingsrätts avgörande, fastställer att Internet-

leverantörer enbart p.g.a. ren vidarebefordran av information tvingas att blockera sidor som 

begår upphovsrättsintrång. 

1.2 Problemformuleringar 

 Kan en Internetleverantör, genom att förbjudas medverka till intrång, åläggas att block-

era sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterial-

rättsintrång enligt art. 8.3 i Infosoc-direktivet när det inte föreligger något avtalslik-

nande förhållande med intrångsgöraren?  

 Kan en Internetleverantör, genom att förbjudas medverka till intrång, åläggas att block-

era sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterial-

rättsintrång enligt 53 b § URL när det inte föreligger något avtalsliknande förhållande 

med intrångsgöraren?  

1.3 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera det svenska rättsläget, samt beskriva och 

jämföra med rättsläget inom EU för att utreda huruvida det finns någon skyldighet för en Inter-

netleverantör i Sverige att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används 

för att begå immaterialrättsintrång när det inte föreligger något avtalsliknande förhållande med 

intrångsgöraren. 

 

Uppsatsen riktar sig främst mot jurister och juridikstudenter vilket tydliggörs i det faktum att 

grundläggande genomgång av svensk och EU-rätt har utelämnats. 

1.4 Avgränsningar 

Problemformuleringarna studeras ur svenskt rättsperspektiv för att analysera hur rättsläget i 

Sverige ser ut och kan komma att se ut i framtiden. För att genomföra denna analys avgränsas 

jämförelsen med svensk rätt till EU-rätt och dansk rätt. EU-rätt jämförs med eftersom svensk 

lagstiftning är underordnad denna, dansk rätt jämförs med för att undersöka och visa hur ett till 

Sverige nära besläktat rättssystem gått till väga för att hantera liknande rättsliga spörsmål. 
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53 c § URL angående informationsförelägganden behandlas inte eftersom paragrafen inte på-

verkar rättsläget inom det i uppsatsen undersökta området. Interimistiska vitesförbud enligt 53 

b § 2 st. URL behandlas inte eftersom det inte är relevant för att besvara problemformulering-

arna och bidrar inte till vår analys inom rättsområdet. 

 

Vidare undersöks inte vilka blockeringsåtgärder som är tillämpliga och tillräckligt effektiva, 

eller hur långt blockeringsskyldigheten i praktiken skulle sträcka sig för Internetleverantörer 

när de ålagts ett blockeringsföreläggande. Eftersom blockering av intrångsgörare av Internetle-

verantörer varit genomförbara och förenliga med EU-rätten i ett stort antal övriga EU-länder 

har vi utgått från ståndpunkten att det borde vara praktiskt möjligt. Därav ser vi ingen relevans 

i att undersöka om det skulle skilja sig i svensk rätt.  

1.5 Metod och material 

I uppsatsen används traditionell juridisk metod, d.v.s. att tillämplig lagstiftning, svensk och EU-

rättslig praxis, förarbeten samt doktrin undersöks för att utreda vad som är gällande rätt på 

området. Rättsläget är oklart inom det undersökta området och frågan, om en mellanhand kan 

åläggas ett vitesförbud även i fall där det inte föreligger något avtalsliknande förhållande, prö-

vas nu för första gången i svensk domstol i ett mål som kommit att kallas för Blockeringsmålet. 

Stockholms TR har meddelat en dom i målet som sedan har överklagats och beviljats pröv-

ningstillstånd i HovR. För att förstå bakgrunden till målet och för att klargöra de existerande 

möjligheterna till vitesförbud mot mellanhänder enligt 53 b § URL undersöks praxis från rätts-

fall där intrångsgöraren angripits direkt och från rättsfall där avtalslikande förhållanden förelåg 

mellan den påstådda intrångsgöraren och mellanhanden. 

Som en följd av EU:s harmonisering av reglerna på immaterialrättens område bygger merparten 

av den svenska lagstiftningen och förarbetena inom området på EU-rätten. Av denna anledning 

granskas noggrant art. 8.3 i Infosoc-direktivet. Vidare utreds hur gällande rätt ska tolkas för att 

kunna besvara problemformuleringarna. I de fall rättskällorna inte överensstämmer med 

varandra tillämpas hierarkisk tolkning. 

I ett försök att förstå gällande rätt görs även en kortare jämförelse med dansk rätt, och dess 

domstolars möjlighet att utfärda vitesförbud mot Internetleverantörer. Denna jämförelse är av 

intresse även ur ett svenskt perspektiv eftersom Sverige och Danmark historiskt sett har haft 

väldigt liknande lagstiftning, samt att det danska rättsläget i frågan är i princip klarlagt. 
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Konsekvent i uppsatsen granskas bestämmelserna i 53 b § URL utifrån perspektivet om de kan 

anses tillräckliga för att uppfylla de krav och syften som grundar sig i art. 8.3 i Infosoc-direkti-

vet. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I kapitel ett presenteras problembakgrunden och uppsatsens 

innehåll. I kapitel två undersöks möjligheten till vitesförbud enligt 53 b § URL i förhållande till 

svensk lagstiftning, EU-direktiv och förarbeten, i den ordningen. I tredje kapitlet redogörs för 

relevant praxis på området utifrån svenska rättsfall samt ett förhandsavgörande från EU-dom-

stolen. I kapitel fyra undersöks när en direktivkonform tolkning är möjlig. I kapitel fem fram-

ställs sedan möjligheterna till vitesförbud enligt dansk rätt och det görs även en kortare jämfö-

relse med de motsvarande möjligheterna i Sverige. I kapitel sex sammanfattas och analyseras 

gällande svensk rätt på området och hur EU-rätten kan komma att påverka denna för att besvara 

problemformuleringarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. Möjlighet till vitesförbud 

2.1 Inledning 

I kapitlet beskrivs det medverkansansvar som kan föreligga för en part vars tjänster utnyttjas 

av tredje man för att begå intrång i upphovsrättsligt skyddat material. Den part som tillhanda-

håller tjänsten benämns vid sådana omständigheter för mellanhand. Det undersöks även när och 

hur ett föreläggande kan riktas mot en mellanhand i form av vitesförbud enligt 53 b § URL. Ett 

vitesförbud innebär att domstol, efter yrkande av upphovsman eller rättighetsinnehavare, för-

bjuder mellanhanden vid vite att fortsätta med den åtgärd som förbudet avser. 

 

Reglerna finns främst i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, 

vilken har genomgått omfattande ändringar och tillägg i anslutning till EU-rätten. Viktiga änd-

ringar avseende påföljdssystemet mot intrång i rättigheter genomfördes 2005 med hänvisning 

till Infosoc-direktivet och 2009 på grundval av Ipred-direktivet.7  

 

Först redogörs för svensk lagstiftning genom att undersöka skyddet för upphovsrätt och närstå-

ende rättigheter, intrång enligt 53 § URL samt vitesförbud enligt 53 b § URL. Därefter under-

söks Infosoc-direktivets art. 8.3 om möjlighet till föreläggande mot mellanhänder och de 

svenska förarbetena till 53 b § URL för att se hur artikeln har påverkat den svenska motsvarig-

heten.  

 

Som tidigare nämnts har Ipred-direktivet påverkat påföljdssystemet mot intrång i rättigheter. 

Däremot utreds inte hur Ipred-direktivet påverkat lagstiftningen eftersom direktivet endast är 

av intresse för våra problemformuleringar ur två aspekter. Dels genom att det föranledde en 

lagändring i URL år 2009 där frågan om mellanhänders medverkansansvar enligt art. 8.3 i In-

fosoc-direktivet diskuterades, och dels eftersom EU upprättat en rapport för att följa upp im-

plementeringen och effekten av Ipred-direktivet, där även möjligheten till förelägganden mot 

mellanhänder vid intrång, som bygger på art. 8.3 i Infosoc-direktivet, behandlades. 

 

                                                 
7 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkur-

rens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], trettonde om-

arbetade upplagan, Jure, Stockholm, 2013, s. 32. 
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Ansvarsfrihetsreglerna i 16-19 §§ i lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informat-

ionssamhällets tjänster som har sin grund i E-handelsdirektivet berörs enbart kort. E-handels-

direktivet ger en långtgående ansvarsfrihet för mellanhänder, p.g.a. att ett orimligt stort ansvar 

riskerar att hämma utvecklingen av informationssamhällets tjänster.8 Reglerna om ansvarsfri-

het i svensk lag innehåller bl.a undantag för tjänsteleverantörers ansvar vid ren överföring och 

tillfällig lagring (caching) av information och data.9  

2.2 Upphovsrättslagen 

2.2.1 Inledning 

I avsnittet redogörs för relevanta paragrafer i URL och BrB för att belysa vad upphovsrätter 

och närstående rättigheter har för skydd i svensk lagstiftning, men även vilka sanktioner som 

är möjliga, särskilt för frågan om hur och när en mellanhand som medverkar till intrång i dessa 

rättigheter kan åläggas vitesförbud. Bestämmelserna om vitesförbud återfinns i 7 kap. 53 b § 

URL och kommer i avsnittet utgöra en central roll. Övriga paragrafer beskrivs något mindre 

ingående och behandlas för att klargöra varför och när ett vitesförbud kan utdömas av domstol. 

2.2.2 Skydd för upphovsrätt och närstående rättigheter 
 

1 kap. 1 § URL stadgar att skaparen av ett litterärt eller konstnärligt verk åtnjuter upphovsrätt 

till verket. Det kan röra sig om t.ex. en skönlitterär framställning i skrift eller tal, ett datorpro-

gram, eller musikaliska verk och filmverk vilka fokuseras på i fortsättningen. Dessa typer av 

verk klassificeras som konstnärliga verk.10  

 

I 1 kap. 2 § 1 st. URL konstateras att upphovsrätt innefattar uteslutande rätt att förfoga över ett 

verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. 

Denna rätt avser de delar av upphovsrätten som kan utnyttjas ekonomiskt och som kan överlåtas 

                                                 
8 Europarlamentets 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. skäl 40-48 i in-

gressen. 
9 Christine Kirchberger, CYBER LAW IN SWEDEN, andra upplagan, Kluwer Law International, Croy-

don, 2014, s. 102. 
10 Adamsson, Peter, Bonthron, Malin, Danowsky, Peter, Essén, Eric W, Karlsson, Leif, Kylhammar, 

Anders, Lundgren, Ragnar, Olsson, Henry, Pehrson, Lars, Öster, Karl Olov, Lagarna inom immateri-

alrätten: kommentarer till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, 

varumärken m.m. som den lyder den 1 januari 2008, första upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2008, s.13. 
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till annan part, och benämns vanligtvis som de ekonomiska rättigheterna för ett upphovsrätt-

skyddat verk.11  

 

I 5 kap. 45-49 a §§ URL återfinns skydd för de s.k. närstående rättigheterna. Anledningen till 

införandet av detta utökade skydd var att tillgodose vissa gruppers behov av skydd mot intrång 

i verk som utnyttjats enklare genom den tekniska utvecklingen.12 Upphovsrätt enligt 1 och 2 

kap. URL avser egentligen skydd åt litterära och konstnärliga verk av en upphovsmans andliga 

skapandeverksamhet. Liknande prestationer utförs dock även av andra personer inom exempel-

vis kultur-, media- och informationsområdena. Dessa personer är emellertid inte upphovsmän 

i egentlig mening men bör åtnjuta ett liknande skydd i och med att de, de facto, utför prestat-

ioner som är resultatet av exempelvis initiativ eller investeringar på området. Skyddet som ges 

åt innehavare av närstående rättigheter enligt 45-49 a §§ URL likställs med skyddet för upp-

hovsrätten.13 

 

Enligt 7 kap. 57 § URL ska det som föreskrivs i 53-56 h §§ URL också tillämpas på en rättighet 

som skyddas genom föreskrift i 5 kap. URL. Bestämmelserna i 53-56 h §§ URL gäller alltså 

även intrång i närstående rättigheter i upphovsrätten för ett konstnärligt verk. 

 

2.2.3 Intrång enligt 53 § URL 
 

Av 7 kap. 53 § 1 st. URL framgår att den som begår intrång i upphovsrätten till ett konstnärligt 

eller litterärt verk, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst 

två år. Som intrång avses exempelvis olovliga förfoganden i den ekonomiska rätten enligt 2 § 

URL. Däremot får den som överträtt ett vitesförbud enligt 53 b § URL inte dömas till ansvar 

för intrång som omfattas av beslutet enligt 53 § 4 st. URL. Detta stadgande grundas på den 

vedertagna principen i svensk rätt att en och samma gärning inte får föranleda både straff och 

vite.14 För försök eller förberedelse till brott som avses enligt 1 st. denna paragraf döms till 

ansvar enligt 23 kap. 4 § BrB. Denna paragraf påvisar att någon måste ha främjat gärningen 

med råd eller dåd. För att medverkansansvar, i objektiv mening, ska föreligga krävs det dock 

                                                 
11 Adamsson, m.fl. s. 16. 
12 Ibid, s. 101. 
13 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, tredje upplagan, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2009, s. 303 ff. 
14 Adamsson m.fl. s. 131. 
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enligt förarbetena i regel någonting mer än själva tillhandahållandet och bedrivandet av en le-

verantörsverksamhet.15 Att det endast krävs medverkansansvar i objektiv mening innebär att de 

annars avgörande subjektiva rekvisiten i form av uppsåt alternativt grov oaktsamhet inte behö-

ver vara uppfyllda för att en mellanhand ska anses medverka enligt 23 kap. 4 § BrB.16 Det är 

emellertid inte avsett att en mellanhand i utövandet av sin normala verksamhet ska behöva vidta 

allt för betungande kontrollåtgärder.17 

2.2.4 Vitesförbud enligt 53 b § URL 
 

7 kap. 53 b § 1 st. URL innehåller huvudregeln om möjligheten till vitesförbud. Upphovsman-

nen kan yrka på att domstol vid vite ska förbjuda den som enligt 53 § URL medverkar till en 

åtgärd som innebär intrång eller överträdelse att fortsätta med åtgärden. Det gäller som nämnts 

även för de närstående rättigheterna enligt 57 § URL, vilket möjliggör att utöver upphovsman-

nen så har även en rättighetsinnehavare och/eller den som på grund av upplåtelse har rätt att 

utnyttja ett verk (licensägare), rätten att framställa yrkande om vitesförbud i domstol. I och med 

de ändringar som gjordes i URL 2005 till följd av införandet av art. 8.3 Infosoc-direktivet ut-

vidgas denna regel till att också gälla den som medverkar till sådan åtgärd eller överträdelse 

som föreskrivs i 53 § URL.18 Något krav på uppsåt från svaranden eller att denne agerat oakt-

samt (subjektiva rekvisit) ställs inte. Ingripande kan alltså även ske mot den som i objektivt 

hänseende medverkar till intrång eller annan överträdelse.19  

 

Den åtgärd som domstolen har att vidta, om förutsättningarna för intrång eller överträdelse i 53 

§ URL är uppfyllda, är att meddela ett förbud riktat till den som medverkar till intrång om att 

fortsätta med den åtgärd som yrkandet avser. Ett exempel är att en Internetleverantör skulle få 

ett förbud riktat mot sig om att fortsätta tillhandahålla tillgång till intrångsgörande webbsidor  

åt sina kunder. Yrkandet och sedermera förbudet mot påstådd åtgärd för intrånget måste vara 

specificerade. Käranden måste noga ange vari intrånget består och vilka förbudsåtgärder den 

svarande bör genomföra. Yrkandet från käranden får inte innehålla oprecisa förbudsåtgärder så 

som “liknande” alternativt “motsvarande” åtgärder. Sedan är domstolen fri att utforma förbudet 

                                                 
15 Stockholms TR, mål T 15142-14, s. 24. 
16 Ibid, s.27. 
17 Adamsson, m.fl. s. 130. 
18 Olsson, s. 447. 
19 Adamsson, m.fl. s. 134 f. 
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på det nödvändiga entydiga och konkreta sätt som krävs inom ramen för den kärandes yr-

kande.20 Förbudet bör däremot inte gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet. När 

det gäller vitets storlek gäller lag (1985:206) om viten. Vitets storlek kan begränsas i förhål-

lande till yrkat belopp men någon gräns för högsta vitesbeloppet existerar inte. Vitesbeloppets 

storlek ska grundas på att fortsatt missbruk inte ska löna sig och sättas till “lämpligt” belopp.21 

2.3 Infosoc–direktivet 

2.3.1 Bakgrund 

Utvecklingen av den digitala tekniken har medfört att upphovsrättsligt skyddade verk snabbt 

och enkelt kan kopieras och överföras över nationella gränser, exempelvis via nätverk som In-

ternet, på ett helt annat sätt än tidigare.22 Med anledning av denna förändring ansågs införandet 

av grundläggande regler på EU-nivå, om upphovsrätt och närstående rättigheter, som en nöd-

vändig åtgärd för att inte konkurrensen på den inre marknaden skulle snedvridas. Direktivet 

avser att harmonisera upphovsrätten så att den inte motverkar handel med varor och tjänster 

över medlemsstaternas gränser. Vidare åsyftar direktivet att anpassa och komplettera nuvarande 

lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter för att på ett tillfredställande sätt svara 

mot den tekniska utvecklingen.23 Det är bakgrunden till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället, även kallat Infosoc-direktivet. 

 

Av skäl 59 i ingressen till Infosoc-direktivet framgår det att mellanhänder, såsom Internetleve-

rantörer, är de som har störst möjlighet att ingripa mot webbsidor som innehåller upphovsrätts-

ligt skyddat material som tillgängliggörs utan samtycke från upphovsrättsinnehavarna. Det ef-

tersom tjänsterna som mellanhänder erbjuder i ökande grad utnyttjas av en tredje part för att 

begå intrång i upphovsrätt eller närstående rättigheter. Av denna anledning ska en rättighetsin-

nehavare ges möjlighet att vända sig direkt mot en mellanhand som möjliggör upphovsrättsin-

trång. Att syftet med Infosoc-direktivet är att ge rättighetsinnehavarna en hög skyddsnivå fram-

går av skäl 9 i direktivet. Det ansågs viktigt att dessa rättigheter gavs ett starkt skydd, för att 

underlätta det intellektuella skapandet. 

                                                 
20 Olsson, s. 448. 
21 Ibid. 
22 Prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 

2001/29/EG, m.m., s. 1. 
23 Ibid, s. 43 f. 



16 
 

 

Infosoc-direktivet implementerades i svensk rätt genom en lagändring I URL år 200524, och 

medförde stora förändringar. Av särskild vikt ansågs att ge upphovsmännen och de till upp-

hovsrätten närstående rättighetsinnehavarna ökat skydd mot otillåtna förfoganden med deras 

skyddade verk i den digitala miljön.25 

 

Art. 8 i Infosoc-direktivet innehåller bestämmelser om sanktioner och möjligheter att vidta 

rättsliga åtgärder. I art. 8.1 anges att medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga sanktioner 

och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrång i de rättigheter och skyldigheter 

som fastställs i direktivet. Vidare anges att medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs 

för att säkerställa att dessa sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder tillämpas. Slut-

ligen anges att sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

2.3.2 Artikel 8.3  

Art. 8.3 i direktivet lyder som följer: 

”Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett 

föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part 

för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”26 

Av särskilt intresse för denna uppsats är art. 8.3 i direktivet. Artikeln innehåller ett krav på att 

medlemsstaterna ska se till att rättighetsinnehavarna kan begära föreläggande mot mellanhän-

der vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller i upphovs-

rättens närstående rättigheter. Av skäl 59 i ingressen framgår att det som främst avses är att 

rättighetsinnehavaren ska ha möjlighet att vända sig mot mellanhanden, exempelvis en Inter-

netleverantör, och begära att denne tar bort materialet i fall där upphovsrättskyddat material 

läggs ut på nätverk som Internet. 

 

 

                                                 
24 SFS 2005:360, Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk. 
25 Prop. 2004/05:110, s. 2. 
26 Infosoc-direktivet art. 8.3. 
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2.4 Förarbeten till 53 b § URL 

53 b § URL innehåller som tidigare nämnts upphovsrättslagens bestämmelser om vitesförbud, 

och infördes år 1994,27 då placerad i 53 a § URL.28 

 

I prop. 2004/05:110 diskuteras frågan om det av skäl 59 i Infosoc-direktivet direkt följer att en 

rättighetsinnehavare vid ett intrång ska kunna vända sig mot en mellanhand och kräva att 

materialet tas bort.29 I propositionen hänvisas till 53 a § URL30 som redan då, trots att det inte 

uttryckligen angavs, ansågs medge att vitesförbud kunde göras gällande mot en medverkande 

part.31 Lagrådet yttrade sig i frågan och ansåg att det var önskvärt att rättsläget vad gäller möj-

ligheten att ingripa med förelägganden mot mellanhänder klargjordes genom att en uttrycklig 

reglering fördes in i upphovsrättslagen.32 

 

I propositionen konstaterades att det är tillräckligt när en mellanhand medverkar i objektiv me-

ning för att den ska anses som medverkande till ett intrång. De subjektiva kraven för straffrätts-

ligt ansvar (uppsåt eller grov oaktsamhet) behöver alltså inte vara uppfyllda. Möjligheten till 

ingripande genom ett vitesföreläggande finns även om mellanhanden sedan inte kan göras an-

svarig på grund av att reglerna om ansvarsfrihet i 16-19 §§ lagen (2002:562) om elektronisk 

handel och andra informationssamhällets tjänster är tillämpliga.33 Däremot konstaterades att 

det ska krävas mer än bara tillhandahållande av Internetuppkoppling, för att en mellanhand ska 

kunna anses som medverkande i objektiv mening och därmed kunna meddelas ett föreläg-

gande.34 Som exempel på när ansvar skulle kunna anses föreligga, anges situationen där in-

trångsgöraren har träffat avtal med mellanhanden om rätt att utnyttja dennes serverutrymme, 

och mellanhanden därefter har fått konkreta indikationer på att servern använts till att begå 

upphovsrättsintrång.35 

                                                 
27 SFS 1994:233, Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk, och Olsson, s. 445. 
28 Adamsson, m.fl. s. 134. 
29 Prop. 2004/05:110 s. 337 f. 
30 Nuvarande 53 b § URL. 
31 Prop. 2004/05:110, s. 340 f. 
32 Ibid, s. 341. 
33 Ibid, s. 339 ff. 
34 Ibid, s.339 f. 
35 Ibid, s. 338 f. 
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En annan fråga som tas upp i propositionen är om det borde införas möjlighet för en rättighets-

innehavare att yrka på vitesföreläggande för en mellanhand som inte ens medverkat i objektiv 

mening. Regeringen uttalade angående denna fråga att det dels saknades underlag för att kunna 

göra en sådan bedömning, dels att Ipred-direktivet som antagits 2004 av EU, innehåller bestäm-

melser om möjligheter för rättighetsinnehavare att begära ett föreläggande mot mellanhänder 

vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet. Således kom 

den frågan istället att tas upp och övervägas i samband med att Ipred-direktivet implementera-

des i svensk rätt.36 

 

Regeringen kom slutligen fram till att de existerande reglerna var tillräckliga för att uppfylla 

direktivets krav, och att någon lagändring således inte var nödvändig av den anledningen. Där-

emot ansågs det ur tydlighetssynpunkt innebära fördelar att uttryckligen klargöra att vitesförbud 

enligt 53 a § URL37 också kan meddelas mot den som medverkar till en åtgärd som innebär 

intrång eller överträdelse som avses i 53 § URL. En sådan lagändring innebär att det direkt av 

upphovsrättslagen framgår att möjligheten att ingripa med förelägganden även gäller den som 

i objektiv mening medverkar till upphovsrättsintrång, vilket även ansågs tillgodose lagrådets 

yttrande.38 

 

I och med införandet av lagändringen39 i URL år 2009 togs frågan upp huruvida möjligheten 

att meddela vitesförelägganden mot Internetleverantörer utan att något medverkansansvar fö-

religger, skulle införas. I Ds. 2007:29 med titeln “Musik och Film på Internet - hot eller möj-

lighet” föreslogs det ett utvidgat ansvar för Internetleverantörer. Förslaget var att även Inter-

netleverantörer som inte konstaterades medverka utan endast ägna sig åt ren vidarebefordran i 

en del fall skulle vara berättigade och/eller skyldiga att säga upp avtalet för en specifik Interne-

tanslutning om anslutningen missbrukas för upphovsrättsintrång. Regeringen valde att inte gå 

vidare med förslaget efter att stark kritik riktades mot detta under remissbehandlingen, och i 

                                                 
36 Prop. 2004/05:110, s. 339 f. 
37 nuvarande 53 b § URL. 
38 Prop. 2004/05:110, s. 340 f. 
39 SFS 2009:109, Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk. 
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propositionen40 som föranledde lagändringen konstaterades följande “avstängning av ett Inter-

netabonnemang är en ingripande åtgärd som kan få allvarliga följder i ett samhälle som vårt, 

där tillgången till Internet är en välfärdsfråga”.41 

2.5 Allmänt om förelägganden mot mellanhänder 

I en rapport42 från European Observatory on Counterfeiting and Piracy som behandlar föreläg-

ganden i immateriella rättigheter analyseras hur medlemsstaternas rättslägen skiljer sig. Av rap-

porten framgår att de flesta medlemsstater tillåter förelägganden mot mellanhänder vars tjänster 

utnyttjas av en tredje part till att begå upphovsrättsintrång, men under vilka förhållanden ett 

sådant föreläggande kan meddelas varierar dock kraftigt i medlemsstaterna. De flesta medlems-

staterna tillåter förelägganden mot Internetleverantörer som inte har någon speciell koppling 

till intrångsgöraren, medan i andra länder såsom Sverige, är enligt rapporten ett föreläggande 

endast möjligt när rättighetsinnehavaren kan bevisa att Internetleverantören har ”bistått” eller 

”medverkat” till överträdelsen, alternativt har bidragit till överträdelsen på grund av försum-

melse, särskilt genom att underlåta att iaktta vissa skyldigheter. 

 

I rapporten framhålls praxis från medlemsstaterna, bl.a. Danmarks möjligheter till föreläg-

gande, som en rekommendation till övriga medlemsstater.43 Det framgår således att den danska 

möjligheten till föreläggande mot Internetleverantörer ligger mer i linje med den som är avsedd 

i förhållande till direktivet än den svenska motsvarigheten som är mer begränsad. 

2.6 Sammanfattning 

En upphovsman åtnjuter skydd för och en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk enligt 1 och 

2 §§ URL. Innehavare av närstående rättigheter till ett verk ges utifrån bestämmelserna i 45-49 

a §§ URL ett liknande skydd. I 53 b § URL finns bestämmelsen om vitesförbud mot en mellan-

hand som medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse av upphovsrätt eller 

närstående rättighet. För att en mellanhand ska anses som medverkande enligt 23 kap. 4 § BrB 

                                                 
40 Prop. 2008/09:67, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direk-

tiv 2004/48/EG, s. 195. 
41 Ibid. och Olsson, s. 449. 
42 European Observatory on Counterfeiting and Piracy, Injunctions in intellectual Property Rights. 
43 Ibid, s. 8. 
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till intrång i upphovsrättsligt skyddat material som avses i 53 § URL krävs endast att den med-

verkat i objektiv mening 

I artikel 8.3 i Infosoc-direktiv framkommer ett krav på att medlemsstaterna ska se till att rättig-

hetsinnehavare kan begära ett föreläggande mot mellanhänder, såsom Internetleverantörer,  

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

närstående rättigheter. Det framkommer av skälen till Infosoc-direktivet att Internetleverantörer 

anses ha störst möjlighet att ingripa mot webbsidor som innehåller upphovsrättsligt skyddat 

material. 

Innan lagändringen44 i URL 2005 som införlivande Infosoc-direktivet gick det inte att, utifrån 

ordalydelsen i dåvarande 53 a § URL,45 utläsa att det förelåg möjlighet till vitesföreläggande 

mot mellanhänder som medverkar till sådan åtgärd eller överträdelse som föreskrivs i 53 §, 

d.v.s. den som begår intrång i upphovsrätten av ett konstnärligt verk, uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet. I och med implementeringen av art. 8.3 i Infosoc-direktivet infördes dock medver-

kansansvaret uttryckligen i paragrafen. Enligt prop. 2004/05:110 som föregick lagändringen 

ansågs det dock redan föreligga ett medverkansansvar, även om det inte stod uttryckligen i 

paragrafens ordalydelse. I propositionen framkommer att själva bedrivandet av en leverantörs-

verksamhet normalt inte borde vara tillräckligt för att en mellanhand ska kunna hållas ansvarig, 

ens i objektiv mening, för att ha främjat olovlig överföring av upphovsrättsligt skyddat material 

till allmänheten eller olovlig exemplarframställning. I samband med införandet av lagändringen 

2009 togs frågan upp igen, men regeringen valde dock att inte heller denna gång gå vidare med 

förslaget efter att stark kritik riktats mot detta under remissbehandlingen. 

Som visat verkar det utifrån svensk lagstiftning inte vara möjligt för en domstol att utfärda ett 

vitesförbud att tillhandahålla uppkoppling mot en Internetleverantör i Sverige som enbart till-

handahåller sin tjänst, Internetuppkoppling, åt sina kunder. För att utfärda ett sådant förbud 

torde det således krävas någonting mer. I nästa kapitel redogörs för relevant praxis på området 

för att undersöka vad som egentligen krävs för att utdöma ett vitesförbud mot en Internetleve-

rantör. 

 

                                                 
44 SFS 2005:360, Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk. 
45 Nuvarande 53 b § URL. 
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3. Praxis  

3.1 Inledning 

I kapitlet redogörs för relevant praxis för att undersöka i vilka situationer en Internetleveran-

tör kan åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att 

begå immaterialrättsintrång. För att förklara varför rättighetsinnehavare väljer att rikta blocke-

ringsförelägganden gentemot Internetleverantörer istället för att rikta talan gentemot perso-

nerna som ligger bakom de intrångsgörande webbsidorna/tjänsterna presenteras först The Pi-

rate Bay-målet. Sedan undersöks Black Internet- och Portlane-målen för att visa på hur svensk 

domstol dömer i mål när det föreligger ett avtalsliknande förhållande mellan en Internetleve-

rantör och en intrångsgörande webbsida. Vidare presenteras sedan Blockeringsmålet där frå-

gan tas upp huruvida en Internetleverantör kan åläggas att blockera webbsidor/tjänster även 

om det inte föreligger något avtalsliknande förhållande mellan leverantören och den påstådda 

intrångsgöraren. Slutligen redogörs för ett förhandsavgörande från EU-domstolen, UPC-må-

let, där domstolen fastställer hur artikel 8.3 i Infosoc-direktivet ska tolkas.  

3.2 Svensk praxis 

3.2.1 The Pirate Bay-målet 

3.2.1.1 Sammanfattning av rättsfallet 

I Stockholms tingsrätt yrkade åklagaren att huvudmännen bakom webbsidan TPB, skulle dömas 

till ansvar för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.46 Målsägande var ett antal musik- och 

filmbolag som begärde skadestånd från de tilltalade. TPB innehöll inga filer med skyddade 

verk, utan länkar till torrentfiler, vilka användarna kunde klicka på för att ladda ner de upp-

hovsrättsligt skyddade verken. 

 

Tingsrätten konstaterade att det för att någon ska kunna dömas för medverkan till ett brott för-

utsätts att en straffbelagd gärning har begåtts (huvudbrottet). Att gärningsmannen inte kan straf-

fas för huvudbrottet på grund av exempelvis bristande uppsåt utesluter inte ansvar för en med-

verkande, utan det är tillräckligt att huvudbrottet objektivt sett har blivit förverkligat. Således 

                                                 
46 Stockholms TR, mål B 13301-06. 
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ställs inte heller något krav på att gärningsmännen av huvudbrottet ska vara kända för att med-

verkansansvar ska föreligga. Om ett visst handlande kan anses främja huvudbrottet aktualiseras 

medverkansansvar. 

 

Tingsrätten kom fram till att de fyra tilltalade personerna främjat huvudbrottet, d.v.s. sådan 

olovlig fildelning som nyttjare av TPB:s tjänster har utfört. Detta främjande, alltså medverkan 

till brott, förekom genom att allmänheten tillhandahölls en databas kopplad till en katalog med 

torrentfiler. Därigenom möjliggjordes för användarna att söka efter och ladda ned dessa, samt 

genom att funktionalitet tillhandahölls med vars hjälp de användare som önskade dela filer 

kunde få kontakt med varandra genom TPB:s trackerfunktion. Samtliga fyra tilltalade dömdes 

för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. 

 

Målet överklagades till Svea hovrätt47, som liksom tingsrätten fann att webbtjänsten TPB un-

derlättat olaglig fildelning på ett sätt som medför straffansvar för de som har drivit tjänsten. 

Hovrätten kom fram till att redan placerandet av torrentfiler på TPB:s server var tillräckligt för 

att åstadkomma medverkansbrottet. Domen överklagades till HD som beslutade att inte med-

dela prövningstillstånd.48 

3.2.1.2 Konsekvenser av rättsfallet 

Efter TPB-målet har det visats i praktiken att sanktioner mot personerna bakom en hemsida 

som olovligen tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material inte är speciellt effektiva i syfte 

att stoppa spridningen. Som exempel på det är TPB-hemsidan fortfarande aktiv idag, sju år efter 

domen, och tillhandahåller fortfarande upphovsrättskyddat material. Varför det är möjligt går 

endast att spekulera i men antagligen beror det på att arbetet med hemsidan efter domen togs 

över av andra personer vars identiteter var och förblivit anonyma. Att ge sig på Internetleve-

rantören för att få slut på intrången ansågs därför som en bättre möjlighet till att stoppa den 

olovliga spridningen av upphovsrättsligt skyddat material via Internet.  

                                                 
47 Svea HovR mål B 4041-09. 
48 Bernitz, m.fl. s. 425. 
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3.2.2 Black internet-målet  

I Black Internet-målet prövades huruvida Internetleverantören Black Internet skulle meddelas 

ett vitesförbud att tillhandahålla Internettillgång åt sina kunder till TPB.49 Olovligt tillgänglig-

gjort material från TPB förekom i både deras serverutrymme och nät, och frågan var om leve-

rantören p.g.a. dessa omständigheter skulle anses som medverkade till upphovsrättsintrång.  

Domstolen ansåg det vara utrett att Black Internet genom mottagande av varningsbrev hade 

kännedom om förekomsten av det olovligt tillgängliggjorda materialet. Ett avtalsliknande för-

hållande med TPB ansågs därför föreligga och en proportionalitetsbedömning gjordes där de 

kom fram till att rättighetsinnehavarnas intresse att få slut på intrången vägde tyngre än Black 

Internets intressen. Det ledde till att domstolen meddelade ett vitesförbud mot Black Internet 

att tillhandahålla uppkoppling åt sina kunder till TPB.  

3.2.3 Portlane-målet 

I Portlane-målet väckte flera filmbolag talan mot Internetleverantören Portlane.50 Filmbolagen 

yrkade att Portlane vid vite skulle förbjudas att medverka till digitalt tillgängliggörande och 

exemplarframställning genom att tillhandahålla Internet till trackers. Dessa trackers fick sin 

Internettillgång via Portlanes servrar och kunde genom denna anslutning sprida upphovsrätts-

skyddat material. En av de trackers som erhöll Internettillgång var specifik för material som 

nåddes via TPB. Tingsrätten ansåg däremot inte att Portlane i och med tillhandahållandet av 

Internettillgång till trackern medverkade till upphovsrättsintrång. Domen blev således att Port-

lane inte ålades något förbud om att fortsätta tillhandahålla Internettillgång till berörda trackers. 

      

När målet sedan nådde Svea hovrätt valde domstolen dock att ändra domen till kärandens för-

del. Hovrätten ansåg att eftersom Portlane haft kännedom om intrången i deras nät så hade de 

även en skyldighet att blockera dessa. Av den anledningen var Portlane att anses som medver-

kande till upphovsrättsintrång i objektiv mening och domstolen uttalade även att det genom 

rådande omständigheter förelåg ett avtalsförhållande mellan parterna. Portlane meddelades där-

för ett vitesförbud att tillhandahålla Internettillgång till den berörda trackern från TPB.   

 

                                                 
49 Stockholms TR, mål T 7540-09 och T 11712-09. 
50 Stockholms TR, mål T 17127-09. 



24 
 

Situationen i de båda målen, Black Internet och Portlane, liknar de exempel som angetts i för-

arbetena angående situationer där vitesförbud bör meddelas.51 Det är således klarlagt att vites-

förbud kan meddelas i situationer när det föreligger ett avtalsliknande förhållande mellan Inter-

netleverantören och intrångsgöraren. Vi kommer härnäst att beskriva ett rättsfall där ett sådant 

avtalslikande förhållande inte föreligger.  

3.2.4 Blockeringsmålet 

3.2.4.1 Omständigheter och dom 

I mål nr. T 15142-14 från Stockholms TR, som i media kommit att benämnas som Blockerings-

målet, gjordes en rättslig prövning av huruvida en Internetleverantör, genom att förbjudas med-

verka till intrång, kan åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som an-

vänds för att begå immaterialrättsintrång. Det unika i målet var att denna typ av prövning för 

första gången i svensk rätt gjordes utan att det påstods föreligga något avtalsliknande förhål-

lande mellan Internetleverantören och de tjänster/webbsidor som de facto använts för att begå 

immaterialrättsintrång. Käranden i målet var flertalet rättighetsinnehavare som yrkade på att 

Internetleverantören B2 Bredband skulle förbjudas medverka till intrång, genom att åläggas 

blockera tjänsterna/webbsidorna TPB och Swefilmer, som påstods begå intrång i rättighetsin-

nehavarnas upphovsrätter, vid vite om 500.000 kr.  

 

Tingsrätten konstaterade först att det i målet var klargjort att upphovsrättsintrång i rättighetsin-

nehavarnas upphovsrätter onekligen begåtts på hemsidorna för såväl TPB som Swefilmer. Ett 

annat grundkonstaterande var att det inte gjorts gällande av någon part att B2 Bredband stod i 

avtalsrelation till intrångsgörarna. B2 Bredband hade i sina grunder hävdat att av deras ca. 

500.000 kunder var det uppskattningsvis 100-140 kunder (0,2 promille) som använt/använder 

sig av TPB och noll kunder som använt/använder sig av Swefilmer. Eftersom någon ytterligare 

bevisning eller likande uppgifter inte presenterades av parterna utgick domstolen från dessa 

antaganden i målet.  

 

Rättighetsinnehavarna var av uppfattningen att den svenska lagstiftarens tolkning av art. 8.3 i 

Infosoc-direktivet i prop. 2004/05:110 var felaktig på så sätt att den inte gav upphov till den 

höga skyddsnivå för rättighetsinnehavare som var syftet med artikeln. Domstolen ansåg däre-

mot att så inte var fallet och hävdade att en direktivkonform tolkning av artikeln, där den tolkas 

                                                 
51 Prop. 2004/05:110 s. 338 ff. 
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extensivt och skulle innebära att medverkansansvar föreligger för en Internetleverantör under 

rådande omständigheter, inte var möjlig eftersom syftet med art. 8.3 på ett korrekt sätt imple-

menterats i svensk lagstiftning.52 

 

Något förvånande avfärdade domstolen snabbt rättighetsinnehavarnas argument för att det s.k. 

UPC-målet53 från EU-domstolen skulle vara av relevans. Målet var ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen, begärt av Österrikisk domstol i ett snarlikt rättsfall, men tingsrätten hävdade att 

eftersom det fanns en bestämmelse i Österrikisk lag som låg närmare ordalydelsen i art. 8.3 i 

Infosoc-direktivet var målet inte jämförbart.  

 

Tingsrätten gjorde därefter en prövning om ett vitesföreläggande enligt 53 b § URL kunde ut-

färdas med hänseende till att B2 Bredband i objektiv mening skulle ha främjat de konstaterade 

intrången i de närstående rättigheterna med råd eller dåd. De kom dock fram till att B2 Bred-

bands medverkansansvar under påstådda omständigheter begränsades med hänvisning till den 

rättsvetenskapliga teorin om social adekvans. Teorin om social adekvans var enligt domstolen 

tillämplig eftersom tillhandahållandet av Internetuppkoppling var att bedöma som en tjänst som 

i första hand är ett värdefullt verktyg i en laglig verksamhet som är allmänt samhällsnyttig, 

d.v.s. att den legitima användningen av tjänsten dominerar. En sådan typ av tjänst kunde enligt 

tingsrätten därför inte angripas rättsligt även om tjänsten används för brottslig verksamhet av 

en liten del av användarna. När en samlad bedömning av omständigheterna i målet gjordes blev 

slutsatsen att B2 Bredbands verksamhet i dess helhet var att bedömas så som socialt adekvat 

trots de konstaterade upphovsrättsintrången på de berörda tjänsterna/webbsidorna. Domstolen 

ansåg alltså att B2 Bredband inte, i objektiv mening, medverkat till intrången i rättighetsinne-

havarnas upphovsrätter, och därmed kunde inte B2 Bredband åläggas att blockera kundernas 

tillgång till de i målet aktuella sidorna. 

3.2.4.2 Sammanfattning 

Tingsrätten bedömde att de svenska reglerna om vitesförbud i URL uppfyller de krav som ställs 

i art. 8.3 i Infosoc-direktivet. Det var därför inte möjligt att tillämpa någon form av direktiv-

konform tolkning för att vidga medverkansansvaret för mellanhänder enligt 53 b § URL. Enligt 

                                                 
52 När en direktivkonform tolkning är möjlig behandlas i kapitel fyra. 
53 EU-domstolen, mål C-314/12. Se avsnitt 3.3.2. 
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gällande svenska bestämmelser i URL kunde B2 Bredband inte anses medverka till intrång i 

objektiv mening. Av dessa anledningar avslogs käromålet. 

 

Käranden har överklagat avgörandet till HovR och beviljats prövningstillstånd i Svea HovR.54 

3.2.4.3 Diskussion kring domen 

I avsnittet redogörs kort för olika åsikter från sakkunniga angående avgörandet från Stockholms 

TR i Blockeringsmålet. 

 

Daniel Johansson, forskare i datavetenskap med inriktning på musik- och kulturstudier vid 

Linnéuniversitetet, framhöll sina tankar om domen i en artikel från Göteborgsposten i novem-

ber 2015.55 Han uttryckte rejäl förvåning över den friande domen. Han menade att i och med 

avgörandet gjorde Stockholms TR en precis motsatt bedömning jämfört med domstolar i Dan-

mark, Norge, Finland, Island, Tyskland, Irland, Spanien, Storbritannien, Argentina och flera 

andra länder. Han hade egentligen inga synpunkter huruvida domen var bra eller dålig i sig eller 

om domstolen resonerat på ett korrekt sätt angående bl.a. social adekvans men som forskare 

tyckte han att domen både var intressant och överraskande.  

 

I en annan artikel från Dagens Juridik i december 2015 gav Sanna Wolk, docent i immaterialrätt 

vid Uppsala universitet, sin syn på domen.56 Hon ansåg att det inte finns någon absolut rättighet 

att blockera berörda tjänster (TPB och Swefilmer). Hon menade därför att det var bevisfrågorna 

som varit avgörande i målet. Enligt henne visar domen på att det är viktigt med ordentliga bevis 

i mål av denna karaktär eftersom en rättighetsinnehavare måste visa att det är proportionellt 

med en blockeringsåtgärd, vilket de inte lyckats med här. Hon påstod vidare att en eventuell 

blockeringsåtgärd måste vägas mot bl.a. näringsfriheten, yttrandefriheten och integritetsfrågan. 

Avslutningsvis ifrågasattes tingsrättens snabba avfärdande av UPC-målet från EU-domstolen. 

Målet var enligt Sanna Wolk högst relevant eftersom det behandlar just frågan om när en Inter-

netleverantör ska tvingas vidta blockeringsåtgärder och hur dessa åtgärder ska balanseras mot 

andra intressen. 

                                                 
54 Se bilaga 1. Prövningstillstånd för mål nr. T 11706-15 i Svea HovR, 2016-02-23. 
55 Andersson, Jan, Leverantör slipper blockera Pirate Bay, Göteborgs-posten, 2015-11-27. (Hämtad 

2016-05-10). 
56 Balcer Bednarska, Jaqueline, "Handlar om bevisfrågor" - Bredbandsbolaget behöver inte blockera 

fildelningssajter, Dagens Juridik, 2015-12-01. (Hämtad 2016-05-10). 
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3.3 EU-praxis 

3.3.1 Inledning 

Alla instanser av nationell domstol får begära ett förhandsavgörande när det finns tvivel om 

hur EU-rätten ska tolkas,57 medan de högsta instanserna i vissa fall är skyldiga att göra det. 

Förhandsavgörandet ska ge en klargörande bild över hur rättsläget ser ut och hur den i frågan 

aktuella bestämmelsen ska tolkas. Ett sådant avgörande är bindande för alla nationella dom-

stolar som bedömer en motsvarande fråga.58  

3.3.2 UPC-målet 

UPC-domen59, är som nämnts ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende Internetle-

verantörers ansvar när tredje part utnyttjar deras tjänster för att begå intrång i upphovsrätt eller 

närstående rättighet.  

 

Bakgrunden till målet var att två filmproduktionsbolag väckte talan för upphovsrättsintrång vid 

österrikisk domstol, efter att ha konstaterat att en webbplats erbjöd tjänster avseende nedladd-

ning eller streaming av filmer som de hade producerat, utan deras samtycke. Bolaget yrkade att 

den nationella domstolen skulle meddela ett föreläggande mot Internetleverantören UPC. Ge-

nom föreläggandet skulle UPC förbjudas att tillhandahålla tillgång till webbplatsen för sina 

kunder, i den mån webbplatsen gjorde bolagets filmer tillgängliga för allmänheten. Både första 

och andra instans förbjöd UPC, genom föreläggande, att ge sina kunder tillgång till webbplat-

sen. När UPC överklagade domen vilandeförklarades målet av högre instans och domstolen 

begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen. 

 

Av förhandsavgörandet kan konstateras att enligt EU-domstolen ska en Internetleverantör ses 

som en mellanhand i enlighet med art. 8.3 i Infosoc-direktivet, och att om en Internetleverantör 

undantas från tillämpningsområdet för denna bestämmelse skulle det skydd som eftersträvas 

med direktivet att väsentligen reduceras.60 Vidare framgår det att en Internetleverantör ska ses 

som en mellanhand även om det inte föreligger något avtalsliknande förhållande med intrångs-

göraren, och att en Internetleverantör ska ses som en mellanhand även om dess kunder faktiskt 

                                                 
57 Art. 267 FEUF. 
58 Nilsson, Lundberg, s. 28 f. 
59 EU-domstolen, mål C-314/12. 
60 Ibid, p. 32-33. 
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inte tar del av det material som tillgängliggjorts på webbplatsen.61 De åtgärder som Infosoc-

direktivet kräver att medlemsstaterna ska vidta för att följa direktivet syftar inte enbart till att 

få intrången att upphöra utan även till att förhindra nya intrång. För att kunna åstadkomma en 

sådan preventiv verkan krävs att rättighetsinnehavarna kan vidta åtgärder utan att behöva visa 

att Internetleverantörens kunder faktiskt tar del av det material som tillgängliggjorts på webb-

platsen.62 Det räcker således att verket har gjorts tillgängligt för allmänheten, men det är inte 

avgörande att allmänheten faktiskt tar del av verket.63 

 

Det ansågs följa av skäl 59 i Infosoc-direktivet att medlemsstaterna i nationell lagstiftning ska 

reglera de villkor och förfaranden som ska vara uppfyllda angående förelägganden enligt art. 

8.3 i direktivet.64 De nationella reglerna måste dock vara förenliga med de begränsningar som 

följer av direktivet och unionsrätten.65 Huruvida föreläggandet kan anses förenligt med unions-

rätten ska göras med beaktande av de krav som följer av de grundläggande rättigheterna, i en-

lighet med art. 51 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna.66 

 

Enligt tidigare praxis ska medlemsstaterna, i det fall grundläggande rättigheter står i motsätt-

ning till varandra vid införlivandet av ett direktiv, göra en avvägning mellan de olika grundläg-

gande rättigheterna vid tolkning av direktivet.67 Vid införlivandet av ett direktiv ankommer det 

på medlemsstaternas myndigheter och domstolar att inte bara tolka sin nationella rätt på ett sätt 

som står i överenskommelse med direktivet, utan även att se till att de inte tolkar direktivet på 

ett sätt som står i strid med grundläggande rättigheter eller med andra principer i unionsrätten.68 

 

Vidare framgår av domen att de åtgärder som ska vidtas av Internetleverantören vid ett föreläg-

gande ska vara tillräckligt effektiva för att säkerställa ett verkningsfullt skydd av de immateri-

ella rättigheterna. Åtgärderna ska alltså hindra eller åtminstone försvåra den otillåtna tillgången 

av materialet och även i betydande utsträckning hindra de som använder Internetleverantörens 

                                                 
61 EU-domstolen, mål C-314/12, p. 34-35. 
62 Ibid, p. 37-38. 
63 Ibid, p. 39. 
64 Ibid, p. 43. 
65 Ibid, p. 44. 
66 Ibid, p. 45. 
67 Ibid, p. 46. 
68 Ibid, p. 46. 
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tjänster från att ta del av materialet.69 Däremot ska det inte ställas orimliga krav på Internetle-

verantören, som alltså kan avstå från de åtgärder som inte anses vara rimliga.70 Ett föreläggande 

ansågs kunna kränka Internetleverantörens näringsfrihet, och medföra stora kostnader för före-

taget, dock ansågs inskränkningen inte påverka själva kärnan i Internetleverantörens närings-

frihet.71 Vidare ansåg EU-domstolen att det var upp till Internetleverantören att välja vilka åt-

gärder som skulle tillgodose syftet med föreläggandet, varpå de själva kunde välja de som är 

bäst lämpade.72 Åtgärderna får dock inte påverka Internetanvändarnas informationsfrihet, ef-

tersom det inte kan anses motiverat i förhållande till det eftersträvade målet.73 

3.4 Sammanfattning 

Om enbart svensk praxis analyseras framgår det att det krävs något mer än enbart ett tillhanda-

hållande av Internetuppkoppling för att en Internetleverantör ska anses ha medverkat till upp-

hovsrättsintrång. Av Black Internet och Portlane-målen framgår att vetskap/kännedom om att 

upphovsrättsskyddat material förekom på deras servrar föranledde ett avtalsliknande förhål-

lande mellan dem och intrångsgöraren, vilket blev förutsättningen för att de dömdes till med-

verkansansvar. I Blockeringsmålet kom tingsrätten däremot fram till att det inte förelåg något 

medverkansansvar för Internetleverantören B2 Bredband eftersom de bedömde tillhandahållan-

det av Internetuppkoppling som socialt adekvat. Även om det i målet konstaterades att några 

av B2 Bredbands abonnenter tog del av det upphovsrättskyddade material som förekom på de 

berörda tjänsterna/webbsidorna, så var det en försvinnande liten andel, vilket tingsrätten inte 

ansåg skulle belasta en i övrigt primärt legitim och samhällsnyttig tjänst. I Blockeringsmålet 

var parterna eniga om att det inte på något sätt förelåg ett avtalsliknande förhållande mellan 

Internetleverantören och intrångsgöraren eftersom det rörde sig om ren vidarebefordran av in-

formation. Det upphovsrättsskyddade materialet varken förekom på, eller erhöll Internettill-

gång via, B2 Bredbands servrar vilket var fallet i Black Internet och Portlane-målen. 

 

Av UPC-målet framgår att en Internetleverantör ska anses vara en mellanhand i enlighet med 

Infosoc-direktivets benämning och att det enligt EU-domstolen inte krävs mer än att Internet-

                                                 
69 EU-domstolen, mål C-314/12, p. 62. 
70 Ibid, p. 59. 
71 Ibid, p. 48-51. 
72 Ibid, p. 52. 
73 Ibid, p. 56. 
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leverantören tillhandahåller möjligheten för sina kunder att besöka en sida där upphovsrättsin-

trång sker för att ålägga Internetleverantören ett föreläggande att blockera denna sida. Det krävs 

således varken ett avtalsliknande förhållande mellan Internetleverantören och intrångsgöraren 

eller att Internetleverantörens kunder faktiskt tar del av innehållet för att ett föreläggande ska 

vara möjligt. 

 

Som visat i kapitlet tolkar svensk lagstiftare och domstol Infosoc-direktivets art. 8.3 på ett an-

norlunda sätt jämfört med EU-domstolen angående när, och vad som ska krävas för att, en 

Internetleverantör ska anses ha ett medverkansansvar. I nästa kapitel kommer därför att under-

sökas när en direktivkonform tolkning är möjlig och till och med nödvändig. I kapitel sex ana-

lyseras sedan om en sådan tolkning av 53 b § URL i ljuset av EU-domstolens tolkning i UPC-

målet av art. 8.3 i Infosoc-direktivet är möjlig för att blockeringsförelägganden mot en Inter-

netleverantör genom vitesförbud i Sverige ska vara genomförbart. 
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4. Direktivkonform tolkning 

I Blockeringsmålet kom tingsrätten fram till att en extensiv tolkning av art. 8.3 i Infosoc-direk-

tivet inte var nödvändig eftersom domstolen ansåg att syftet med artikeln redan var uppfyllt.74 

I det här kapitlet undersöks hur och när en sådan tolkning, som oftast benämns direktivkonform 

tolkning, är möjlig.  

    

Direktivkonform tolkning innebär att nationell rätt som bygger på EU-rätt ska tolkas i ljuset av 

denna. En sådan tolkning är inte bara möjlig när ett direktiv inte implementerats i tid utan även 

när ett direktiv anses ha implementerats felaktigt och inte kan tillerkännas direkt effekt.75 Att 

en direktivkonform tolkning av ett direktivs ordalydelse och bakomliggande syfte är möjligt 

framkommer av Marleasing-avgörandet.76 Där framgår att en nationell domstol som har att 

tolka och tillämpa nationell lag som behandlar frågor som omfattas av ett direktiv, i den ut-

sträckning det är möjligt, ska göra detta med hänseende till syftet med direktivet för att uppnå 

det resultat som avsetts.77  

 

Att nationell domstol kan vara skyldig att, i den utsträckning det är möjligt, tolka den nationella 

rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte framgår av von Colson-avgörandet.78 

Vidare framgår av Wagner Miret-avgörandet att möjligheten till en direktivkonform tolkning 

är särskilt tillämplig när den nationella lagstiftaren vid implementeringen av direktivet ansåg 

att den gällande nationella rätten redan motsvarade kraven i direktivet.79  

 

Av Björnekulla-avgörandet framkommer att en nationell domstol vid direktivkonform tolkning 

är skyldig att åsidosätta nationella förarbeten som är motstridiga till förmån för vad det bakom-

liggande direktivet påbjuder.80 Dock krävs det enligt Wagner Miret-avgörandet, att det finns en 

viss form av flexibilitet i bestämmelsens ordalydelse för att en direktivkonform tolkning ska 

vara möjlig.81  

 

                                                 
74 Se avsnitt 3.2.4. 
75 Nilsson, Lundberg, s. 47. 
76 EU-domstolen, mål C-106/89. 
77 Nordling, Lotty, Gemenskapsrätten och källan till rätten,  SvJT 2003 s. 459. 
78 EU-domstolen, mål 14/83. 
79 EU-domstolen, mål C-334/92. 
80 Axhamn, Johan. Striving for Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Methodo-

logy. I Liber amicorum Jan Rosén, Karnell, Gunnar (red.), 35-60, femte upplagan. Visby: eddy.se, 

2016, s. 56 f. och EU-domstolen, Mål C-371/02. 
81 EU-domstolen, mål C-334/92. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att när ovan beskrivna omständigheter föreligger kan 

nationell domstol vara skyldig att tillämpa en direktivkonform tolkning av gällande rätt. 
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5. Förelägganden mot Internetleverantörer i Danmark 

5.1 Inledning 

En jämförelse med hur ett vanligtvis närliggande rättssystem har valt att hantera liknande rätts-

liga spörsmål är av intresse för att förstå möjligheten till vitesförbud vid upphovsrättsintrång i 

Sverige. I kapitlet redovisas därför hur Danmark har valt att hantera frågan. Inledningsvis be-

skrivs dansk lagstiftning på området för att sedan presentera det danska rättsfallet Piratebay-

sagen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där det klargörs hur möjligheten till föreläg-

ganden mot Internetleverantörer i Danmark skiljer sig från den svenska motsvarigheten.  

5.2 Dansk upphovsrätt 

I den danska rätten behövdes det, till skillnad från i den svenska rätten, aldrig införas någon 

lagändring för att implementera art. 8.3 Infosoc-direktivet. Det var nämligen möjligt att genom-

föra de möjligheter till vitesförbud som var ett av syftena med Infosoc-direktivet redan genom 

befintlig lagstiftning. Rätten att meddela föreläggande mot en mellanhand vars tjänster används 

av tredje man för att kränka en upphovsrätt var redan uppfyllt genom de allmänna förbudsbe-

stämmelserna i retsplejelovens82 40 kap.83 Enligt 11 § i den danska ophavsretsloven84 kan en 

rättighetsinnehavare redan då en Internetleverantör vidarebefordrar olovligt material direkt 

rikta ett föreläggande mot en Internetleverantör vid intrång.85 I dansk rätt skiljer upphovs-

rättslagstiftningen nämligen på lovliga och olovliga exemplarframställningar av mellanhanden, 

något som inte görs i svensk rätt.86 Det får till följd att om en leverantör överför tillfälliga kopior 

av olovligen upplagt upphovsrättsskyddat material är denne objektivt sett ansvarig för intrång. 

Förhållandet medför att en rättighetsinnehavare kan yrka på att en domstol vid vite ska förbjuda 

en leverantör att medverka till intrång. Det innebär i praktiken att en leverantör måste stänga 

av en intrångsgörare för att inte anses som medverkande till upphovsrättsintrång. Att avstäng-

ningen av en Internetuppkoppling kan medföra att inte endast olovliga överföringar hindras, 

utan även lovliga sådana, tas hänsyn till genom att en proportionalitetsbedömning ska göras av 

                                                 
82 Lov om rettens pleje, LBK nr. 1255 från 16/11/2015. 
83 Schønning, Peter, EU-direktiverne om ophavsret, Jurist- og Økonomforbundet, København, 2015, s. 

139. 
84 LBK nr. 1144 från 23/10/2014. 
85 Schønning, Peter, Ophavsretsloven med kommentarer, 5. udg., Karnov Group, København, 2011, s. 

240 ff. 
86 Jmfr. 11 a § URL. 
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domstol. Enligt praxis från Højesteretet87, ska en avstängning alltid kunna ske om det rör sig 

om en uppkoppling som används för att göra omfattande intrång i upphovsrätten.88 

 

Någonting som anses ha varit en viktig anledning till Danmarks tydliga lagstiftning och snabba 

tillämpning av sanktioner inom rättsområdet är att det finns och har funnits en förståelse för de 

negativa konsekvenser som den olovliga fildelningen ger upphov till hos de ledande politikerna 

i Danmark.89 Den tidigare kulturministern Brian Mikkelsen uttalade sig i en rapport från 2005 

om att illegal fildelning av upphovsrättsskyddat material på Internet "underminerar kreativa 

talangers möjlighet att leva av sin konst".90 

 

I dansk rätt finns ett antal fällande domar i rättsfall som är snarlika det svenska Blockerings-

målet. Ett av dessa rättsfall är Piratebay-sagen vilket granskas detaljerat nedan för att undersöka 

hur dansk domstol hanterat rättsläget. 

5.3 Piratebay-sagen 

Målet berörde Internetleverantörers blockeringsskyldighet där frågan var om Internetleveran-

tören Telenor enbart p.g.a. tillhandahållandet av Internetuppkoppling var skyldig att förhindra 

sina kunders tillgång till webbplatsen TPB eftersom denna webbplats ansågs bidra till spridning 

av upphovsrättsskyddat material.91 Højesteretet beordrade Telenor att vidta nödvändiga åtgär-

der som var lämpliga för att förhindra åtkomst för sina kunder till TPB. Højesteretet konstate-

rade att förbudet skulle förstås som en skyldighet för Telenor att förhindra åtkomst för deras 

kunder till webbplatsen. Det var däremot upp till Telenor att själva välja mellan olika sätt att 

blockera, eller blockera åtkomst till, TPB. Telenor valde att genomföra en DNS-blockering av 

TPB, vilket även IFPI92 ansåg vara tillräckligt.  

Højesteretet gjorde en proportionalitetsbedömning där de kom fram till att ett förbud mot Tel-

enor, mot bakgrund av det mycket utbredda intrånget på webbsidan i förhållande till den relativt 

                                                 
87 Danmarks högsta instans. 
88 Højesteretet, mål U.2006.1474 H. 
89 Filmfolket, Dataspelsbranschen, IFPI, Svenska förläggareföreningen. Visst går det att lösa piratpro-

blemet! - Sju goda exempel från övriga Europa på hur upphovsrätten skyddas på Internet, 2007-11. 

(Hämtad 2016-04-25), s. 5. 
90 IFPI, IFPI: 05 Digital Music Report, 2005-01. (Hämtad 2016-04-25),  s. 23. 
91 Højesteretet, mål U.2010.2221 H. 
92 IFPI är den intresseorganisation som representerade kärandena i målet. 
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låga kostnaden för den valda DNS-blockeringen, inte skulle leda till sådan skada och olägenhet 

som var uppenbart oproportionerlig i förhållande till IFPI:s intressen.  

 

Domen skiljer sig från tidigare dansk praxis eftersom svaranden inte självständigt ansågs ha 

brutit mot ophavsretsloven, genom att göra kopior av skyddade verk. Blockeringen motiverades 

istället med Internetleverantörens medverkansansvar till TPB:s intrång i upphovsrätten. Målet 

påminner väldigt mycket om det svenska Blockeringsmålet där tingsrätten emellertid kom fram 

till att en liknande blockering inte skulle göras. 

5.4 Sammanfattning 

Av redogörelsen ovan framgår det att rättsläget inom undersökt rättsområde är mer eller mindre 

klargjort i Danmark. Det är fullt förenligt med dansk rätt att ålägga en Internetleverantör vites-

förbud att tillhandahålla tillgång, genom blockering, till en webbplats som sprider upphovs-

rättsskyddat material. 

 

Bakgrunden till att Højesteretet i TPB-sagen93 och att Stockholms TR i Blockeringsmålet94 kan 

komma fram till helt olika domslut i, i princip identiska, mål grundar sig främst på skillnaden 

mellan 11 § ophavsretsloven och 11 a § upphovsrättslagen. I dansk rätt skiljer upphovsrättslag-

stiftningen på lovliga och olovliga exemplarframställningar av mellanhanden, något som inte 

görs i svensk rätt. Den danska föreläggandemöjligheten är således mer långtgående än den 

svenska motsvarigheten, till fördel för rättighetsinnehavaren. Vi anser att det torde vara mer i 

linje med syftet med Infosoc-direktivet eftersom medverkansansvaret för en Internetleverantör 

i dansk rätt tolkas på ett liknande sätt som i UPC-målet. 

 

 

 

 

                                                 
93 Højesteretet, mål U.2010.2221 H. 
94 Stockholms TR mål T 15142- 14. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 

I genomgången av gällande rätt har fakta och argument angående möjligheten att ålägga en 

Internetleverantör att blockera sina kunders tillgång till webbsidor som innehåller upphovsrätts-

ligt skyddat material lagts fram. I det här kapitlet kommer olika fakta och argument att ställas 

mot varandra för att besvara problemformuleringarna. 

6.2 Utredning av problemformuleringarna 

6.2.1 Kan en Internetleverantör, genom att förbjudas medverka till intrång, 

åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som an-

vänds för att begå immaterialrättsintrång enligt art. 8.3 i Infosoc-direktivet 

när det inte föreligger något avtalsliknande förhållande med intrångsgöra-

ren? 

EU:s ståndpunkt angående immaterialrätt är att det krävs effektiva rättsmedel för att skydda 

rättighetsinnehavarnas intressen, i syfte att främja innovation och kreativitet i EU:s medlems-

stater. I Infosoc-direktivet framgår att EU anser att det bästa sättet att hindra upphovsrättsligt 

intrång på webbsidor är att rikta ett föreläggande mot Internetleverantören. Vidare syftar In-

fosoc-direktivet till att ge rättighetsinnehavarna en hög skyddsnivå, vilket framkommer av skäl 

9 i direktivets ingress. 

 

Eftersom direktiv är av ramkaraktär ges det ett visst tolkningsutrymme för medlemsstaterna vid 

dess implementering, och således varierar den rättsliga möjligheten att rikta ett föreläggande 

från medlemsstat till medlemsstat. Det framgår av skäl 59 i Infosoc-direktivet att medlemssta-

terna i nationell lagstiftning ska reglera de villkor och förfaranden som ska vara uppfyllda an-

gående förelägganden enligt art. 8.3 i direktivet. Den svenska lagstiftaren ansåg vid tiden för 

direktivets införlivande i svensk rätt att vitesförbudet i 53 b § URL uppfyllde EU:s krav på 

förelägganden. 

 

I UPC-målet gav EU-domstolen vägledning till hur de nationella domstolarna bör tolka art. 8.3 

i Infosoc-direktivet. Först konstaterades att en Internetleverantör ska ses som en mellanhand 

enligt artikeln, och att om den skulle undantas från tillämpningsområdet skulle det skydd som 
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eftersträvas med direktivet kraftigt reduceras. Vidare konstaterades att det inte krävs något av-

talsförhållande mellan Internetleverantören och intrångsgöraren för att en rättighetsinnehavare 

ska kunna begära ett föreläggande. Rättighetsinnehavaren ansågs inte heller behöva visa att 

Internetleverantörens kunder faktiskt tar del av det upphovsrättsligt skyddade materialet, utan 

det räcker att materialet har tillgängliggjorts för allmänheten. 

  

I jämförelsen med dansk rätt kom vi fram till att den danska rätten skiljer på lovliga och olovliga 

exemplarframställningar av mellanhanden på ett sätt som inte görs enligt svensk rätt. Det med-

för att en rättighetsinnehavare, redan när en Internetleverantör vidarebefordrar olovligt 

material, kan rikta ett föreläggande mot Internetleverantören. I Piratebay-sagen 95 , dömde 

Højestereten Telenor till att förhindra åtkomsten till TPB för sina kunder. Målet är väldigt likt 

det svenska Blockeringsmålet96 där ett sådant ansvar inte utdömdes i första instans, Stockholms 

TR. Möjligheten till förelägganden är således mer långtgående i den danska rätten, till fördel 

för rättighetsinnehavaren. Det framkommer i en rapport från European Observatory on 

Counterfeiting and Piracy att Danmarks möjligheter till föreläggande ses som en rekommen-

dation till övriga medlemsstater. Det talar för att den danska möjligheten till föreläggande är 

mer i linje med Infosoc-direktivets syfte än den svenska motsvarigheten. 

 

I vår analys ovan framgår att syftet med art. 8.3 i Infosoc-direktivet är att en Internetleverantör 

ska kunna åläggas att blockera webbsidor/tjänster som används för att begå immaterialrättsin-

trång även i de fall där det inte existerar något speciellt avtalsförhållande med intrångsgöraren.97 

Detta faktum framkommer tydligt i UPC-målet där EU-domstolen även gör klart att en Inter-

netleverantörs kunder inte behöver ha tagit del av det olovligt tillgängliggjorda upphovsrättsligt 

skyddade materialet för att leverantören ska anses vara medverkande. Av dessa anledningar 

anser vi att en Internetleverantör, genom att förbjudas medverka till intrång, kan åläggas att 

blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrätt-

sintrång enligt art. 8.3 i Infosoc-direktivet även när det inte föreligger något avtalsliknande 

förhållande med intrångsgöraren. 

                                                 
95 Højesteretet, mål U.2010.2221.H. 
96 Stockholms TR, mål T 15142-14. 
97 EU-domstolen, mål C-314/12 p. 34. 
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6.2.2 Kan en Internetleverantör, genom att förbjudas medverka till intrång, 

åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som an-

vänds för att begå immaterialrättsintrång enligt 53 b § URL när det inte fö-

religger något avtalsliknande förhållande med intrångsgöraren? 

I det här avsnittet kommer de viktigaste argumenten för att besvara vår primära frågeställning 

att läggas fram. Avslutningsvis förutspår vi den slutliga utgången i det s.k. Blockeringsmålet 

genom att presentera vår tolkning av gällande rätt för att besvara om en Internetleverantör kan 

åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå im-

materialrättsintrång även när det inte föreligger något avtalsliknande förhållande.  

 

I svensk lagstiftning finns möjligheter till vitesföreläggande mot en mellanhand som medverkar 

till en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse av en upphovsrätt i 53 b § URL. Denna 

möjlighet gäller även för de närstående rättigheterna. Det var först i och med lagändringen av 

upphovsrättslagen 200598 som medverkansansvaret uttryckligen infördes i 53 b § URL. Det var 

däremot egentligen bara ett förtydligande eftersom det redan i prop. 2004/05 klargjordes att 

vitesförbud, redan innan lagändringen, kunde göras gällande mot en medverkande part. Det 

konstaterades också i nämnda proposition att det räcker med att en mellanhand medverkar i 

objektiv mening för att den ska kunna anses vara medverkande till ett intrång. Det behöver 

alltså inte påvisas några subjektiva rekvisit för att döma en mellanhand till vitesförbud enligt 

53 b § URL. Av lite motsägande karaktär konstaterades även i propositionen att det ska krävas 

mer än bara tillhandahållande av en Internetuppkoppling för att en mellanhand ska anses vara 

medverkande i objektiv mening. 

 

I propositionen återfinns ett illustrativt exempel på situationer där en mellanhand ska kunna 

dömas för medverkansansvar. Där framgår att vitesförbud ska åläggas för medverkansansvar 

när mellanhanden har ett avtalsliknande förhållande med intrångsgöraren om att denne ska få 

utnyttja mellanhandens serverutrymme och mellanhanden sedan får konkreta indikationer på 

att anslutningen används för att begå upphovsrättsintrång.  

 

                                                 
98 När Infosoc-direktivet implementerades. 
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I samband med införlivandet av Ipred-direktivet 2009, behandlades frågan om möjligheten att 

meddela vitesförelägganden mot Internetleverantörer utan att något medverkansansvar förelig-

ger. I Ds. 2007:29 ”Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?” föreslogs det ett utvidgat 

ansvar för Internetleverantörer. Förslaget innebar att Internetleverantörer skulle kunna räknas 

som medverkande enbart genom ren vidarebefordran av information. Regeringen valde dock 

att inte gå vidare med detta förslag om utvidgat ansvar eftersom det riktades stark kritik mot 

förslaget under remissbehandlingen. I prop. 2008/09:67 konstaterades slutligen angående ut-

vidgat ansvar för Internetleverantörer att ”avstängning av ett Internetabonnemang är en ingri-

pande åtgärd som kan få allvarliga följder i ett samhälle som vårt, där tillgången till Internet 

är en välfärdsfråga.” Detta uttalande kom att få avgörande inflytande på lagstiftaren och rätts-

väsendet och deras syn på rättsläget. I vår mening påverkar det uttalandet och tankesättet Stock-

holms tingsrätts dom i Blockeringsmålet i hög grad. 

 

Som vår genomgång av praxis i kapitel tre visar försökte rättighetsinnehavare tidigare att an-

gripa de ansvariga för direkta intrång i upphovsrätten, d.v.s. personerna bakom fildelningssidor 

som exempelvis TPB. Det ledde förvisso till fällande domar99 men visade sig senare vara en 

väg som knappast var tillräckligt effektiv eftersom fildelningssidorna fortsatt var verksamma 

och spred upphovsrättsligt skyddat material. De fällande domarna resulterade alltså inte i någon 

märkbar minskning av det olovliga tillgängliggörandet av upphovsrättsskyddat material på In-

ternet. Det ledde i sin tur till en annan strategi, nämligen att rikta sig mot mellanhanden istället. 

Det ansågs tidigt från EU:s håll att effektiva förelägganden mot upphovsrättsintrång skulle till-

delas medlemsstaterna. Internetleverantörerna pekades ut som den grupp som med enklast och 

smidigast metoder torde kunna få bukt på detta problem eftersom de genom blockering av fil-

delningssidorna någorlunda effektivt skulle kunna stoppa spridningen från dessa. I och med att 

ingen Internetleverantör frivilligt skulle blockera någon webbsida med risk för att förlora delar 

av sin kundkrets valdes därför lösningen att det skulle kunna riktas vitesförbud mot dessa vid 

fara av medverkansansvaret.  

 

I Black Internet- och Portlane-målen har svensk domstol utfärdat vitesförbud enligt de principer 

som lagts fram ovan. Men till skillnad från i Blockeringsmålet, ansåg domstolen att Internetle-

verantörerna i dessa två rättsfall stod i ett avtalsliknande förhållande med TPB eftersom 

                                                 
99 Exempelvis i TPB-målet. 
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material från webbsidan återfanns på leverantörernas servrar. Det förhållandet blev i de två 

målen avgörande för en fällande dom gentemot de båda Internetleverantörerna.  

 

I Blockeringsmålet yrkade en grupp rättighetsinnehavare vid Stockholms TR på att Internetle-

verantören B2 Bredband skulle förbjudas att medverka till upphovsrättsintrång genom att 

blockera tjänsterna/webbsidorna TPB och Swefilmer för sina kunder vid vite. Det konstaterades 

tidigt att det inte förelåg någon form av avtalsrelation mellan leverantören och tjänsterna. Tings-

rätten ansåg att art. 8.3 i Infosoc-direktivet implementerats på ett tillfredställande sätt i svensk 

upphovsrättslagstiftning och fann det inte nödvändigt att, som rättighetsinnehavarna ansåg, till-

lämpa någon form av direktivkonform tolkning av artikeln för att vidga dess innebörd i svensk 

rätt. Inte heller i UPC-målet fanns det enligt Tingsrätten något slags belägg för att styrka ett 

blockeringsföreläggande i detta fall. Istället valde tingsrätten att döma utifrån den rättsveten-

skapliga teorin om social adekvans. Deras slutsats blev att B2 Bredbands verksamhet som In-

ternetleverantör i sin helhet var att bedömas som socialt adekvat trots de konstaterade immateri-

alrättsintrången via deras nät. Stockholms TR friade därför B2 Bredband från påstått medver-

kansansvar.  

 

Utifrån svensk lagstiftning anser vi att det inte är möjligt för en domstol att utfärda ett vitesför-

bud mot en Internetleverantör som enbart tillhandahåller sin tjänst, Internetuppkoppling, åt sina 

kunder. 

 

Mot bakgrund av ordalydelsen i art. 8.3 i Infosoc-direktivet verkar den svenska lagstiftaren ha 

införlivat artikeln på ett tillfredsställande sätt i 53 b § URL. Vi anser däremot att direktivet inte 

har implementerats på ett sätt som uppfyller syftet med artikeln, d.v.s. att en Internetleverantör 

ska kunna åläggas ett vitesförbud i egenskap av mellanhand vid vissa specifika omständigheter. 

Argument för att svensk lagstiftares implementering av artikelns ordalydelse genomförts på ett 

korrekt sätt är dels att vitesföreläggande faktiskt är möjligt enligt 53 b § URL och att det i art. 

8.3 ges visst spelrum för hur den nationella implementeringen i respektive medlemsstat ska gå 

till. Enligt artikeln krävs egentligen endast att det ska finnas möjlighet att vid domstol yrka om 

omnämnda vitesförbud, inte att ett sådant alltid ska kunna meddelas. Däremot skulle denna 

reglering knappast ha önskvärd effekt om det endast existerar en illusorisk möjlighet till denna 

form av vitesföreläggande. 
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EU-domstolen konstaterade i UPC-målet att det varken framkommer av ordalydelsen eller syf-

tet med art. 8.3 i Infosoc-direktivet att det skulle krävas ett avtalsliknande förhållande mellan 

Internetleverantören och intrångsgöraren för att förbud ska kunna meddelas, såsom den svenska 

lagstiftaren verkar ha tolkat syftet med artikeln. I målet framkom även uppfattningen att rättig-

hetsinnehavare inte behöver visa att en Internetleverantörs abonnenter de facto ska ha tagit del 

av det upphovsrättsligt skyddade materialet för att artikeln ska vara tillämplig. Det skiljer sig 

från Stockholms tingsrätts avgörande i Blockeringsmålet där domstolen ansåg att hela Internet-

leverantörstjänsten i sig var socialt adekvat. Det spelade alltså inte någon roll att det upphovs-

rättsskyddade materialet fanns tillgängligt för B2 Bredbands kunder. Tingsrättens hänvisning 

till teorin om social adekvans är i vårt tycke märklig eftersom det i UPC-målet framkommer att 

det inte är relevant huruvida tjänsten används i ett huvudsakligen legitimt syfte. Det ska alltså 

som ovan nämnts inte vara avgörande om användarna av Internettjänsten tar del av det olovligt 

tillgängliggjorda materialet vilket enligt oss leder till att tingsrättens tillämpning av teorin om 

social adekvans fallerar. 

 

Vi anser att den svenska lagstiftningen inte överensstämmer med EU-rätten, eftersom de höga 

krav som ställs för att få ett föreläggande riktat mot en Internetleverantör enligt svensk rätt inte 

är förenliga med den höga skyddsnivå som upphovsrätt tillskrivs i Infosoc-direktivet. Det leder 

till att frågan om en direktivkonform tolkning av Infosoc-direktivets art. 8.3 skulle kunna vara 

tillämplig måste ställas. 

 

I utredningen har konstaterats att det enda som egentligen implementerades vid införlivandet 

av art. 8.3 i Infosoc-direktivet var ett förtydligande om att möjligheten till vitesförbud även 

gällde medverkande parter. Det leder till att en direktivkonform tolkning är särskilt tillämplig 

enligt Wagner Miret-avgörandet eftersom den gällande svenska rätten redan ansågs motsvara 

kraven i direktivet enligt svensk lagstiftare. 

 

I uppsatsen framgår att utifrån de svenska förarbetena torde det krävas mer än bara tillhanda-

hållande av Internetuppkoppling för att en Internetleverantör ska anses vara medverkande i ob-

jektiv mening. Det framgår dock av UPC-domen att tillhandahållande av Internetuppkoppling 

ska vara tillräckligt för att en Internetleverantör ska medverka enligt art. 8.3 i Infosoc-direktivet. 

Således står de svenska förarbetena i strid med EU-domstolens tolkning av medverkansansvaret 
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enligt artikeln. Som konstaterats i kapitel fyra är nationell domstol skyldig att åsidosätta mot-

stridiga förarbeten vid direktivkonform tolkning till förmån för vad det bakomliggande direk-

tivet påbjuder. 

 

Vi anser även att den flexibilitet som krävs i ordalydelsen för en direktivkonform tolkning enligt 

Wagner-Miret-avgörandet förekommer i 53 b § URL på ett sätt som är förenligt med direktivets 

bakomliggande syfte. Det framkommer inte i bestämmelsen att en mellanhand ska behöva med-

verka på ett mer ingående sätt än just att tillhandahålla en Internetuppkoppling för att anses som 

medverkande till intrång i upphovsrätter på de webbsidor som sprider det olovligt tillgänglig-

gjorda materialet. Det leder oss till slutsatsen att en direktivkonform tolkning bör vara tillämplig 

även om den skulle strida mot de svenska förarbetena. 

 

Vad som enligt oss skulle kunna tala emot en direktivkonform tolkning är att det kan anses 

strida mot rättssäkerheten och den allmänna principen om lagstiftningens förutsebarhet. Ef-

tersom vitesförbud kan anses vara av straffrättslig karaktär skulle en extensiv tolkning av gäl-

lande svensk rätt kunna gå emot ovan nämnda grundläggande straffrättsliga principer. Vad som 

i slutändan kommer väga tyngst vid bedömningen av om en direktivkonform tolkning av art. 

8.3 i Infosoc-direktivet är möjlig går i dagsläget endast att spekulera om. När Blockeringsmålet 

behandlas av högre instans skulle en begäran om ett förhandsavgörande från EU-domstolen 

vara att föredra för att klargöra rättsläget. 

 

Avslutningsvis, genom en sammanvägd bedömning, tror vi ändå att en direktivkonform tolk-

ning av art. 8.3 i Infosoc-direktivet inte endast är möjlig utan att en sådan tolkning även torde 

vara ett krav för svensk domstol. 53 b § URL bör följaktligen tolkas i ljuset av syftet med artikel 

8.3 i Infosoc-direktivet på så sätt att en Internetleverantör, genom att förbjudas medverka till 

intrång, ska kunna åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som an-

vänds för att begå immaterialrättsintrång även i de fall där leverantören endast medverkar ge-

nom att tillhandahålla tjänsten Internetuppkoppling. 
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6.3 Avslutande ord 

Vi anser det vara märkligt att tingsrätten i Blockeringsmålet knappt tar upp frågan om direktiv-

konform tolkning, och att de avfärdar UPC-domen så lättvindigt. EU-domstolen har en sådan 

hög status att de skapar gällande rätt med sina domar, och som en följd av EU-rättens företräde 

är nationella domstolar i princip skyldiga att följa deras praxis.  

I uppsatsen redogörs för hur det svenska rättsläget ser ut i dagsläget och hur det påverkas av 

EU-rätten. Vi har enbart besvarat frågan när utfärdande av ett vitesförbud skulle kunna var 

möjligt för en svensk domstol. Ett av de spörsmål som lämnats utanför är hur effektiv denna 

typ av blockering egentligen skulle vara om den nu var genomförbar. När rättighetsinnehavare 

tidigare riktade sitt fokus mot personerna bakom de intrångsgörande tjänsterna/webbsidorna så 

resulterade det i fällande domar. Problemet var att de intrångsgörande sidorna inte berördes 

utan oftast fortsatte att aktivt tillhandahålla upphovsrättsligt skyddat material. EU-lagstiftaren 

ansåg att om det istället skulle ske en blockering av intrångsgörarna från Internetleverantörer 

skulle det på ett betydligt effektivare sätt minska de stora mängder av intrång i upphovsrätter 

som sker genom dessa tjänster/webbsidor. Det är någonting som vi håller med om, vid en block-

ering av detta slag skulle det dock antagligen vara möjligt att med relativt okomplicerade åt-

gärder kringgå sanktionerna för en person som vill ta del av olovligt tillgängliggjort material. 

Den tekniska kompetensen för att kringgå en blockeringssanktion skulle dock behöva finnas 

hos privatpersonen som vill ta del av det upphovsrättsskyddade materialet istället för exempel-

vis hos de antagligen redan väldigt tekniskt kunniga personerna som står bakom de intrångsgö-

rande tjänsterna/webbsidorna. Av den anledningen tror vi, liksom EU, att denna form av block-

ering drastiskt skulle minska antalet intrång i upphovsrätter som sker i denna form. Att en gång 

för alla absolut stoppa dessa intrång är antagligen någonting som aldrig kommer vara möjligt 

men blockering från Internetleverantörer torde i nuläget vara den mest effektiva lösningen. 

I Sverige har idén om det fria Internet en väldigt stark position både bland medborgare och 

politiker på grundval av yttrandefriheten. Det finns ett väldigt stort motstånd mot att blocke-

ringsåtgärder av denna typ skulle genomföras, eftersom de resulterar i att Internet skulle cen-

sureras i viss grad. Detta motstånd verkar ha genomsyrat lagstiftningen på området i hög grad, 

men med EU-rättens växande inflytande är det troligen bara en tidsfråga innan Sverige kommer 

att få rätta sig i ledet för de sanktioner och begränsningar i det fria Internet som EU promulgerar 

inom området. 
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