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Sammanfattning 

En europeisk upphovsman har teoretiskt sett samma skydd för sitt verk vid illegal 

fildelning såväl inom som utom EU. På grund av internationella överenskommelser finns 

det regler om ensamrätt i nästan alla länder som Sverige har ekonomiskt eller kulturellt 

samarbete med, varför upphovsmannens skydd är relativt starkt. Utanför EU, med 

undantag för EFTA-länderna, finns dock inga krav på att länderna ska införa regler om 

informationsföreläggande och interimistiskt förbud. Reglerna är införda i alla EU-länders 

lagstiftning genom Ipred-direktivet och innebär en betydlig förenkling för 

upphovsmannen när det gäller att identifiera intrångsgöraren och stoppa intrånget. Utöver 

intrångsförfarandets praktiska fördelar finns inom EU även klara regler gällande 

internationell privaträtt, vilket gör att upphovsmannen kan vara säker på var denne får 

föra process och vilket lands lag som ska användas. Även om det i det internationella 

TRIPS-avtalet föreskrivs att medlemsstaterna ska införa regler om jurisdiktion, finns 

ingenting skrivet om hur en eventuell kollision av regler skulle lösas.  

För att förenkla processen med gränsöverskridande intrångsutredningar för 

upphovsmannen skulle en uppdatering av internationella avtal kunna genomföras. 

Överenskommelserna ställer upp minimiregler som länderna måste följa, vilka dock 

skulle kunna uppdateras för att möta den tekniska utvecklingen. Även klarare regler 

gällande internationell privaträtt skulle kunna ställas upp. På grund av att människor över 

hela världen kan koppla upp sig på internet och illegal fildelning kan ske i en mycket 

större utsträckning än tidigare finns det ett behov för uppdateringar, för att skydda 

upphovsmannen. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Internet ger utökade möjligheter för privatpersoner och företag att nå ut till andra över 

hela världen. Information kan snabbt förmedlas mellan människor och filer kan lätt delas 

mellan två personer som inte befinner sig på samma plats. Den ökade tillgängligheten kan  

också orsaka problem, bland annat när det gäller överföring av filer. Illegal fildelning av 

upphovsrättsligt skyddade verk har under de senaste åren ökat allt mer1, en utveckling 

som inte verkar avta trots fällande domar mot både privatpersoner som delat filer och 

aktörer som varit delaktiga i fildelningen på annat sätt2. Att ett verk delas utan 

upphovsmannens tillstånd genom piratkopiering kan ge negativa ekonomiska följder för 

upphovsmannen. För att undgå att verket delas olovligen krävs i praktiken att 

upphovsmannen hittar intrångsgöraren och stämmer denne med grund i upphovsrättsliga 

regler. En juridisk prövning av fildelning, där upphovsmannen kan bevisa att intrång har 

skett, är ofta till fördel för upphovsmannen. Det problematiska är istället att hitta 

intrångsgöraren. I praktiken finns ofta den server som de piratkopierade filerna är sparade 

på i ett annat land, vilket försvårar upphovsmannens möjligheter att få ut uppgifter om 

fildelaren. Exempel på scenarion som kan uppstå för en svensk upphovsman är: 

- Fildelaren är svensk. Fildelaren lägger ut filerna på en svensk hemsida och har 

dem sparade på sin server, som också finns i Sverige. 

- Fildelaren är svensk, men servern finns i ett annat land inom europeiska unionen3.  

- Fildelaren är medborgare i ett land utanför EU, där också servern finns. 

Svårigheten att få tag på fildelaren skiljer sig från scenario till scenario. Inom EU är 

möjligheterna att få ut information om intrångsgöraren större än utanför EU. På grund av 

Ipred-direktivet4 kan upphovsmannen få ut information om intrångsgöraren av bland 

annat intrångsgörarens internetleverantör5, om denne finns inom EU. Att få tag på en 

fildelare i ett land utanför EU kan däremot vara problematiskt på grund av olikheter i det 

                                                 
1 SOU 2012:51. Utvärdering av IPRED-lagstiftningen – Betänkande av utredningen om utvärdering av 

vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på internet., s. 20. 
2 Mot aktörer; till exempel Pirate Bay-målet B 13301-06, Portlane-målet T 17127-09. Mot fildelare: till 

exempel fildeningsmålet B 624-06. 
3 Nedan kallat EU. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet 

för immateriella rättigheter (Ipred). 
5 Art. 8 Ipred. 
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landets lagstiftning när det kommer till upphovsrätt och utlämnande av uppgifter av 

internetleverantören. Om upphovsmannen ändå hittar intrångsgöraren, stämmer denne 

och intrångsgöraren blir dömd för intrång i upphovsrätten av en domstol inom EU är det 

inte heller säkert att fildelarens hemland verkställer denna dom.  

1.2 Problemformulering 

Hur ser skyddet mot fildelning ut för upphovsmän inom EU gällande jurisdiktion och 

verkställighet av domar, när fildelningen görs utanför EU?  

Finns det möjlighet till en internationell lagstiftning med bättre skydd, och hur skulle 

denna i så fall se ut? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna framställning har varit att beskriva rådande rättsläge när det gäller 

skydd för upphovsmän på internet, för att belysa brister i dagens hantering av intrång och 

identifiera rådande problem inom området samt att ge förslag på åtgärder som kan vidtas 

för att ge ett bättre skydd för upphovsmännen. Jag har i denna uppsats tagit ett perspektiv 

där jag vill hjälpa en upphovsman att få sitt verk skyddat även utanför den skyddszon som 

denne åtnjuter genom rådande bestämmelser i dennes hemland samt de länder som 

hemlandet har konventionsrättsliga relationer med, till exempel genom EU-rätt och 

Bernkonventionen6. Jag har valt att belysa det isländska rättsläget för att få en bild av hur 

regelverket ser ut i ett land utanför EU. 

1.4 Metod 

I denna uppsats har jag granskat lag- och direktivtext för att finna klarhet i hur dagens 

bestämmelser är uppbyggda. För att förstå det underliggande syftet av bestämmelserna 

har förarbeten till svensk lag och direktivingresser granskats. Jag har undersökt praxis på 

området för att få en klarare bild av hur direktiven verkställts och vilken verkan direktiven 

har fått. De slutsatser som har dragits av rättsläget har varit till nytta för min normativa 

utredning om en eventuell internationell lagstiftning.  

För att underbygga mina argument har information sökts i svensk doktrin, men även 

nordisk doktrin har varit till hjälp, främst för att ta reda på det isländska rättsläget. Island 

                                                 
6 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (BK), se nedan 2.2. 



7 

 

valdes som exempelland dels på grund av språkliga aspekter, dels på grund av Islands 

rykte om att vara ett land med stort fokus på integritet.  

För att beskriva hur tekniken bakom fildelning fungerar har jag sökt information på 

området informations- och datateknologi. På vissa områden har jag använt mig av 

internetkällor, dels för att öka förståelsen för tekniken bakom fildelning, dels för att 

fördjupa mig i de regelverk som finns utöver EU-reglering, till exempel i 

Världshandelsorganisationens7  avtal. 

Jag har inte hittat några akademiska uppsatser eller avhandlingar som behandlar området 

ur upphovsmannens perspektiv. Viss information kan dock hämtas ur andra uppsatser. 

Jag har läst Petterssons8, Molanders9, Holmströms10 och Janssons11 examensarbeten och 

har främst tagit del av disposition och information om den tekniska bakgrunden. Ingen av 

de uppsatser jag har läst har dock tagit hänsyn till jurisdiktion och verkställighet när 

fildelningen görs utanför EU.   

1.5 Avgränsningar 

I framställningen utgås det ifrån att upphovsmannen är svensk medborgare och har i första 

hand utgått ifrån att problemet uppstår inom EU, i andra hand i något land som har regler 

på området som inte liknar Ipred-reglerna. För att belysa problematiken har regelverket i 

ett land utanför EU granskats. Därmed avgränsas framställningen till att endast ta hänsyn 

till det exempelland som väljs att belysa. Landet som har valts för undersökningen är 

Island. 

Jag har avgränsat mig till att skriva för en publik med förkunskaper i immaterialrätt och 

har därför inte gått in på några djupare beskrivningar gällande begrepp. Det samma gäller 

tekniska kunskaper på internet. Stycket om fildelningsteknik syftar till att öka förståelsen 

                                                 
7 World Trade Organisation, nedan kallad WTO. 
8 Pettersson, Annette – Nedladdning av musik och film på internet – en studie av hur upphovsrätten hanterar 

den nya utvecklingen, Examensarbete Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, 2005.  
9 Molander, Erik – Upphovsrätt och fildelning, Examensarbete Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, 

2007. 
10 Holmström, Charlene – Tjänsteleverantörers ansvar för medhjälp vid upphovsrättsintrång, 

Examensarbete vid Göteborgs Universitet, 2010. 
11 Jansson, Gustav – Fildelning, En rättspolitisk studie av upphovsrätten, Masteruppsats Affärsjuridiska 

programmet vid Linköpings Universitet, 2009. 



8 

 

för de nämnda rättsfallen och jag ger mig inte in på någon ingående beskrivning av hur 

teknologin fungerar. 

1.6 Disposition  

Uppsatsen inleds med ett problematiserande stycke, problembakgrunden. I denna tas 

framtagna exempelscenarion upp. Därefter följer ett kapitel om upphovsrättsliga regler. 

Kapitlet börjar med en beskrivning internationella avtal och går därefter in på regler som 

gäller enligt svensk nationell lag och EU-rättsliga bestämmelser. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av det isländska rättsläget. 

Efter kapitlet om upphovsrättsliga regler följer ett kapitel om internationell privaträtt. I 

kapitlet kommer jurisdiktion, lagval och verkställighet att definieras. Olika problem som 

kan uppstå inom området och de åtgärder som Sverige har vidtagit för åtgärder för att lösa 

dessa problem beskrivs.  

Analysen påbörjas med en problematisering av de exempelscenarion som ställts upp i 

inledningen och fortsätter med en analys av det identifierade problemet. I analysen 

belyses även verkställighetsproblem och olika möjligheter till åtgärder diskuteras. 

Åtgärderna läggs fram som ett förslag till en internationell lagstiftning gällande 

gränsöverskridande intrång vid fildelning i slutsatsen.  

1.7 Tekniken bakom fildelning 

Upphovsmannen har enligt 2 § upphovsrättslagen12 ensamrätt till exemplarframställning. 

Förutom vissa tillfälliga tekniska kopior och så kallad privatkopiering enligt 12 § URL är 

exemplarframställning utan upphovsmannens tillstånd otillåten.13 Kopiering som sker 

utanför dessa ramar kallas ofta piratkopiering, som bland annat illegal fildelning faller in 

under. 

Fildelning kan ske på olika sätt med olika tekniska hjälpmedel. Länkning av en fil är en 

typ av fildelning som inte är lika vanlig idag, men som varit av betydelse för tidigare 

intrångsmål. Personen som skapar en länk14, till exempel genom att skriva ut länken på 

sin blogg eller hemsida, kopierar inte materialet som länken leder till. Länken är i princip 

en hänvisning till var materialet finns, en sorts adress till filen. När länken sedan utnyttjas, 

                                                 
12 Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). 
13 Se nedan avsnitt 2.4.1. 
14 Nedan kallad länkaren. 
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genom att en person klickar på länken, framställs dock ett exemplar av materialet i datorns 

primärminne15. Denna elektroniska överföring av information är att likställa med 

kopiering eller exemplarframställning. 

Hur en länkning ska kategoriseras kan vara problematiskt och beror på hur länken är 

utformad. Det finns olika typer av länkning, vilka blir intressanta när det kommer till att 

se vem det är som kan anses ha skapat exemplaret. Jag antar här att ett exemplar framställs 

när användaren klickar på länken. Vissa länkningar kan ske automatiskt och en användare 

som besöker en hemsida kan bli direkt vidareskickad till den angivna länken utan att 

användaren förstår att sidan har lämnats. Sådan länkning kallas djuplänkning.16 Vid 

djuplänkning måste länkaren vara den som anses ha framställt exemplaret, då användaren 

inte har någon kontroll över att han blir skickad vidare till den länkade sidan. Andra länkar 

förutsätter att användaren själv aktivt klickar på länken för att bli tagen vidare till 

materialet, så kallad referenslänkning17, vilket istället gör användaren till 

exemplarframställare. På grund av att länkaren har varit delaktig i att användaren har 

framställt exemplaret är länkaren dock medverkande i exemplarframställningen.18  

Idag används oftast andra metoder för fildelning. Olika former av överföring av filer 

mellan olika nätverk, från en server till ett stort antal användare är ett vanligt fenomen. 

Huvudområdet för denna form av ned- och uppladdning kallas peer-to-peer, eller P2P. 

Begreppet peer kan översättas som likställd och ett förslag till översättning av P2P-

nätverk har varit icke-hierarkiskt nätverk19. Ett P2P-nätverk består, förenklat beskrivet, 

av sammankopplade datorer som alla kan agera i alla roller som behövs för att 

kommunicera i nätverket. På det sättet kan alla användare söka i varandras erbjudna filer 

och välja att ladda ner dem från en dator till en annan. P2P är som alla andra 

fildelningsmetoder inte olagligt i sig, men används ofta till illegal fildelning. En tjänst 

som har visat sig vara effektiv mot illegal nedladdning av musik, musiktjänsten Spotify, 

sköts genom P2P-teknik.  

                                                 
15 RAM-minne. 
16 Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, upplaga 10:1, Vällingby 2011, s. 184. 
17 A. a., s. 184. 
18 Lindberg, Agne och Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, upplaga 3:5, Stockholm 2007, s. 278 f. 
19http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj

=f92&uttr=peer-to-peer. 
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Det mest populära sättet att dela filer genom P2P-nätverk är med så kallade BitTorrents. 

En torrent är alla peers som deltar i överföringen av en särskild fil. Filen delas upp i 

likdelade bitar, som torrent-deltagarna laddar ner av varandra. Deltagarna hittar varandra 

genom en tracker, som används för att koppla ihop deltagarna med varandra. Användaren 

hittar även själva torrenten genom trackern. När en deltagare väljer att delta i en torrent 

har denne till en början inga bitar att dela med sig av. Genom nedladdningen får 

deltagaren fler och fler bitar, som även laddas upp till andra användare under 

nedladdningsprocessen. När en deltagare har laddat ner hela filen kan denne välja att 

lämna torrenten för att sluta ladda upp bitarna till andra, eller att stanna kvar i torrenten 

och fortsätta uppladdningen.20  

Torrent-teknologin sköts ofta genom särskilda hemsidor, som användare kan söka efter 

en viss titel på. När användaren hittat en lämplig fil krävs att ett program finns nedladdat 

på användarens dator, som denne öppnar torrenten i. Genom trackern hittar användaren 

lämpliga peers och börjar således nedladdningen av filen. För att filerna ska finnas 

tillgängliga för nedladdning krävs även att någon medlem har laddat upp material. På 

sidorna finns därför så kallade seeders, som är ansvariga för uppladdningen. Filerna som 

laddas upp finns på seederns dator eller server, och laddas således ner direkt från seederns 

dator.21 

  

                                                 
20 Kurose, James & Ross, Keith, Computer Networking: a top-down approach, upplaga 6, New Jersey USA 

2013, s. 145ff. 
21 Information från Västmanlands Tingsrätts mål B506-12, se nedan avsnitt 2.6. 
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2 Upphovsrättsligt skydd 

2.1 Inledning 

En europeisk upphovsman har ett relativt starkt skydd för sin upphovsrätt. Bestämmelser 

om skydd för ensamrätten finns både i svensk lag och i EU-rätten, men också genom 

internationella överenskommelser som TRIPS22 och BK. Jag kommer i följande avsnitt 

att gå in på de olika upphovsrättsliga bestämmelser som ger skydd för en svensk 

upphovsman.  

2.2 Bernkonventionen 

BK är en mellanstatlig överenskommelse till skydd för upphovsrätten. År 2014 hade 167 

länder tillträtt konventionen23, däribland merparten av de länder som Sverige har 

kulturellt och ekonomiskt samarbete med. Länderna som ratificerat BK bildar en slags 

union24, där alla medborgare är skyddade enligt åtminstone minimireglerna som ställs upp 

i konventionen. Utgångspunkten för konventionen är territorialitetsprincipen, som 

betyder att skyddet bara gäller inom landets territorium.25   

Nationell lag gäller för alla biträdande stater, men konventionen ställer minimikrav på 

staterna, som den nationella rätten måste leva upp till. Staterna får lagstifta om regler som 

är mer fördelaktiga för skyddssubjektet. Krav som ställs är bland annat på skyddstiden26 

och de ekonomiska rättigheterna, alltså exemplarframställning27 och tillgängliggörande 

för allmänheten28 se vidare nedan avsnitt 2.4.1.  

En viktig grundsten är principen om nationell behandling, vilken innebär att medborgare 

i länder som ratificerat konventionen ska åtnjuta minst samma skydd som landets egna 

medborgare.29 Exempelvis ska en amerikansk medborgare åtnjuta samma skydd för sitt 

litterära eller konstnärliga verk i Sverige som en svensk medborgare, amerikanen skyddas 

alltså enligt reglerna i URL. Den amerikanska upphovsmannen får således anmäla intrång 

som har skett i Sverige och få samma behandling som om han vore svensk medborgare. 

                                                 
22 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), se nedan 2.3. 
23 http://www.wipo.int/treaties/en/StatsResults.jsp?treaty_id=15&lang=en. 
24 Art. 1 BK. 
25 Levin s. 43. 
26 Art. 7 BK. 
27 Art. 9 BK. 
28 Art. 11bis BK. 
29 Art. 3 och art. 5 BK. 
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Principen om nationell behandling utgör ett diskrimineringsförbud. Upphovsrätten ska 

åtnjutas formlöst för alla konventionsländers medborgare, den ska alltså uppstå vid 

verkets skapande och inga krav får ställas på registrering.30  

2.3 TRIPS-avtalet 

TRIPS är ett mellanstatligt avtal som ingår i WTOs avtalspaket, vilket innebär att alla 

länder som tillträtt organisationen är bundna av avtalet. 159 stater är medlemmar i WTO 

och följer således avtalet.31 Det finns ungefär 200 länder i världen, vilket innebär att 

majoriteten av världens länder är WTO-medlemmar. TRIPS är ett avtal som gäller handel 

av immaterialrätter och regleringar mot konkurrensbegränsande förfaranden. Avtalet 

bygger på regler från bland annat BK, men tar främst sikte på handelsrelationerna mellan 

medlemsstaterna. Även i TRIPS krävs att medlemsländerna för in minimiregler i nationell 

lag.  

En viktig princip är principen om icke-diskriminering som stadgas i art. 3 TRIPS, vilken 

är lik BKs princip om nationell behandling. Utöver principen om icke-diskriminering 

föreskriver TRIPS även principen om mest gynnad nation32. Principen innebär att 

medlemsstaten måste ge alla avtalsslutande länder samma juridiska behandling. De 

villkor ett land ställer upp ska vara lika fördelaktiga för alla medlemsstaters medborgare. 

Sverige får således till exempel inte ge mer fördelaktiga villkor gällande upphovsrätt till 

en norsk upphovsman än till en brasiliansk. Om Sverige har valt att ge Norge ett bättre 

skydd för upphovsrätt ska dessa regler således gälla för alla medlemsstater.  

Medlemsstaterna ska tillhandahålla möjligheten för upphovsmannen att föra 

domstolsprocess om intrång i upphovsrätten, enligt art. 42 TRIPS. Staterna ska även 

tillhandahålla möjligheten att föra brottsmål mot piratkopiering som görs i kommersiellt 

syfte, art. 61 TRIPS. Ett krav i TRIPS är att länderna måste ha regler om säkerställande 

av skydd, bland annat krävs att länderna inför sanktioner mot piratkopiering och 

varumärkesförfalskning och att tullmyndigheterna ska hjälpa till att förhindra import av 

piratkopierade varor. Inom WTO finns ett TRIPS-råd, som granskar hur länderna har 

                                                 
30 Levin s. 43 ff. 
31 Den 2 mars 2013, WTOs hemsida. http://www.wto.int/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm. 
32 Art. 4 TRIPS; Most-Favoured-Nation Treatment. 



13 

 

genomfört TRIPS-avtalet. Alla medlemsländer finns representerade i rådet, EU räknas 

här dock som en enhet och EUs medlemsstater representeras av EU-kommissionen.33  

EU och USA var de mest aktiva förhandlarna vid tillkomsten av avtalet.34 Både EU och 

USA har starka immaterialrättsintressen på grund av sin stora andel rättighetshavare. Det 

största problemet vid tillkomsten gällde utvecklingsländerna, där system för skydd av 

immaterialrätter ofta saknades. Många av länderna var till en början skeptiska till avtalet. 

På grund av de framlagda fördelarna med att ha immaterialrättsliga regler och att länderna 

kunde vara med och påverka genom TRIPS-rådet valde många länder dock att tillträda 

avtalet. Många utvecklingsländer hade vid tillkomsten, och än idag, svårigheter att 

implementera avtalet och gavs därför dispens gällande implementeringstiden. Länderna 

behövde således inte följa hela TRIPS-avtalet från den dag det trädde i kraft utan fick 

under en övergångsperiod utrymme att implementera reglerna i nationell lag. TRIPS ingår 

i ett paket av avtal som måste implementeras för att få medlemskap i WTO, vilket gör det 

attraktivt även för länder som tidigare inte haft någon immaterialrättslig reglering. Att 

TRIPS ingår i WTOs avtalspaket har också gjort att anslutningen till avtalet har varit 

omfattande och gått relativt fort.35   

2.4 Den svenska upphovsrättslagen 

I Sverige regleras upphovsrätten genom URL. I 1 § URL beskrivs upphovsrättens 

skyddsubjekt som den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk, i doktrin kallad 

upphovsmannen. I samma paragraf tydliggörs även upphovsrättens skyddsobjekt, 

nämligen vad som ska anses vara litterära eller konstnärliga verk. Sju punkter räknas upp 

i paragrafen:  

1. ”skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,  

2. datorprogram, 

3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk,  

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,  

                                                 
33http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-

i-WTO/. 
34 Levin s. 49. 
35http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-

i-WTO/. 
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6. alster av byggnadskonst eller brukskonst eller  

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.”36 

Utöver vad som räknas upp i denna paragraf ges även upphovsrättsligt skydd till vissa 

upphovsrätten närstående rättigheter, som beskrivs i kapitel 5 URL. Bland annat ges 

skydd till utövande konstnärer och fotografer, vars fotografier inte ansetts uppnå 

verkshöjd. 

Begreppet verkshöjd är i svensk rätt centralt för bedömningen om huruvida upphovsrätt 

föreligger. Ett verk uppnår verkshöjd om det är originellt, individuellt skapat och 

särpräglat. Som regel vet en upphovsman aldrig säkert hur hans ensamrätt ser ut och hur 

långt den sträcker sig förrän i en konkret intrångssituation som prövas i domstol.37 

Upphovsrätten uppstår i och med att verket skapas, vilket innebär att det är ett formlöst 

skydd som varken kräver registrering eller deponering. Man skulle kunna tänka sig att 

ensamrättens formlösa tillkomst skulle kunna ställa till med problem för 

rättighetsinnehavaren när det gäller att bevisa vid vilken tidpunkt verket skapades, för att 

kunna hävda sin rätt mot en annan. Sådana problem uppstår dock mycket sällan, till stor 

del på grund av upphovsrättens beskaffenhet. Ensamrätten ger ett efterbildningsskydd och 

skyddar inte upphovsmannen mot senare verk som skapats oberoende av det tidigare 

verket, även om det nya verket råkat bli likt, eller till och med identiskt med det första. 

Sådana nya verk, som skapats självständigt av en annan, kallas för dubbelskapelser.38 

Även dubbelskapelser kan uppnå verkshöjd, trots att de liknar ett tidigare verk. Centralt 

för bedömningen är om skapandet av det nya verket varit en följd av det första verkets 

existens eller inte.39  

2.4.1 Ensamrätten  

Upphovsrätten är en negativ rätt, vilket innebär att den ger en rätt för upphovsmannen att 

inskränka andra från att använda verket. Upphovsmannens ensamrätt beskrivs i 2-3 §§ 

URL och består av en ekonomisk rätt (2 § URL) och en ideell rätt (3 § URL). Den ideella 

rätten ger upphovsmannen rätt att bli namngiven när hans verk blir nyttjat, 3 § 1 st. URL, 

samt respekträtt, vilket innebär att verket inte får ändras så att det kränker 

                                                 
36 1 § 1 st. 1-7 p. URL. 
37 Levin s. 80 ff.  
38 A. a., s. 72. 
39 A. a., s. 176. 
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upphovsmannen.40 Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen två förfoganderätter, som 

ger honom möjligheten att dels framställa exemplar av verket, dels göra verket tillgängligt 

för allmänheten, 2 § 1 st. URL.  

Exemplarrätten ger upphovsmannen ensamrätt till att framställa exemplar av verket. 

Exakt vad som ska anses vara exemplarframställning har diskuterats av lagstiftaren i 

samband med införandet av Infosoc-direktivet41. Exemplarframställningsrätten har efter 

införandet av direktivet fått en definition i 2 § 2 st. URL som motsvarar definitionen i art. 

2 Infosoc: ”varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av 

exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om 

den sker helt eller delvis.” Definitionen klargjorde att även tillfälliga kopior av ett verk 

ingår i ensamrätten till verket, vilket förtydligade rättsläget.42   

För att kunna mångfaldigas måste ett verk fixeras i en form som gör det möjligt att ta del 

av det, antingen direkt eller indirekt. Indirekt kan till exempel betyda att man tar del av 

exemplaret genom en dator. Problematik med exemplarframställningen har uppstått i och 

med det digitala samhället i jämförelse med en analog miljö.43 Om en författare skickar 

ett exemplar av sin senaste (offentliggjorda) bok till en bekant med posten, så att den 

bekante kan ta del av boken, framställs inget nytt exemplar. Boken fanns i fysisk form 

när den skickades och det är samma bok när den kommer fram. Mottagaren skulle även 

kunna låna ut boken till flera andra personer utan att inkräkta på upphovsmannens rätt till 

exemplarframställning. Om texten istället skulle skickas i digital form från författaren till 

samma bekant, sparas texten på mottagarens hårddisk, vilket i lagens mening innebär att 

ett exemplar har framställts. I och med att det är upphovsmannen som skickat filen 

innebär det troligtvis att upphovsmannen tillåter mottagaren att framställa ett exemplar. 

Om filen skickas vidare sprids materialet dock i en mycket större omfattning än vad en 

fysisk bok skulle göra. Varje mottagare som den förste valt att skicka filen till, låt säga 

samma personer som denne valde att låna ut boken till i det första scenariot, får i och med 

öppnandet av filen ett sparat exemplar på hårddisken. Även om författarens bekant 

egentligen gör samma sak i båda scenarion, nämligen lånar ut en text till vänner och 

                                                 
40 Levin s. 160. 
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc). 
42 Prop. 2004/05:110 s. 377 f. 
43 Lindberg s. 251. 
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bekanta, medför det andra scenariot att exemplar framställs, medan det första inte gör det. 

Konflikten mellan upphovsrätt och den ständigt framåtgående tekniken är komplicerad. 

För att undvika komplikationer när det kommer till exemplarframställning har en särskild 

inskränkning införts i 11 a § URL. Inskränkningen gäller tillfälliga, tekniska kopior, som 

görs vid vanlig internetanvändning av privatpersoner. Sådana kopior är således inte att 

betrakta som exemplarframställning. 

Det finns utöver 11 a § URL även andra inskränkningar i exemplarrätten, bland annat får 

en privatperson enligt 12 § URL framställa ett eller ett fåtal exemplar av ett verk för privat 

bruk. Ett krav för att en sådan exemplarframställning för privat bruk ska vara tillåten är 

dock att verket blivit offentliggjort.44 Liksom framställning av exemplar är 

offentliggörandet, eller tillgängliggörandet av verket för allmänheten, ett förfogande som 

förbehålls upphovsmannen. Det finns enligt lagen fyra sätt att göra verket tillgängligt på; 

genom överföring till allmänheten, offentligt framförande, offentlig visning och spridning 

av exemplar till allmänheten.  

Överföring till allmänheten är ett förfogande vars definition tillkommit efter Infosoc45. 

Enligt definitionen gäller förfogandet för distansöverföringar av verk, vilket innebär att 

verket görs tillgängligt på annan plats än där allmänheten kan ta del av det. 

Distansöverföringen kan ske trådbundet eller trådlöst. Utöver dessa två bestämmelser ska 

den enskilde kunna få tillgång till ett verk på en plats och vid en tidpunkt som den enskilde 

själv väljer.46 Förfogandet blir därför aktuellt på till exempel on demand-tjänster som 

finns för bland annat tv-kanaler47 och musiktjänster48, där användaren kan välja själv när 

denne vill lyssna på ett musikaliskt verk eller titta på en tv-serie. De tjänster jag beskriver 

här är lagliga, på grund av att rättighetsinnehavaren har medgivit att hans verk görs 

tillgängligt. Under överföring till allmänheten faller dock även många olagliga alternativ 

av tillgängliggörande, som till exempel illegal fildelning49.   

Vid offentligt framförande måste åhörarna, till skillnad från överföring till allmänheten, 

vara närvarande i rummet som verket framförs i. Det kan handla om ett musikstycke som 

                                                 
44 Levin s. 195. 
45 Se art. 3.1 Infosoc. 
46 Levin s. 140 f. 
47 Till exempel SVT play och TV4 play. 
48 Till exempel Spotify. 
49 Beskrivs nedan under avsnitt 2.2.3. 



17 

 

spelas från en dator under ett evenemang, eller en publik som tittar på en 

teaterföreställning. Gränsdragningen mellan överföring till allmänheten och offentligt 

framförande grundar sig i var åhörarna befinner sig. Det tredje förfogandet, offentlig 

visning, skiljer sig mot offentligt framförande i att det vid offentlig visning aldrig används 

ett tekniskt hjälpmedel. Visning innebär istället att verket tillgängliggörs för att iakttas 

direkt och är således viktigast för bildkonsten.50 Det fjärde förfogandet är spridning av 

exemplar till allmänheten, vilket kompletterar exemplarrätten. Efter att upphovsmannen 

framställt exemplar av sitt verk råder denne alltså dessutom över vad som händer med 

exemplaren, och hur de sprids på marknaden.51  

2.4.2 Intrångsbegreppet 

En upphovsmans ensamrätt sträcker sig inom gränserna för verkets skyddsomfång. 

Skyddsomfånget för ett verk ska vara så pass brett att det gör upphovsrätten effektiv, men 

samtidigt så pass snävt att det inte hindrar andra från att uttrycka sig.52 Om någon annan 

utnyttjar verket inom dess skyddsomfång, till exempel genom att filmatisera ett litterärt 

verk utan att ha upphovsmannens tillstånd, gör denne intrång i rättighetshavarens 

ensamrätt. Utgångsläget för att ett intrång ska föreligga är att någon utan 

rättighetsinnehavarens tillstånd framställer exemplar av ett verk, eller tillgängliggör det 

samma för allmänheten. Intrång kan också innebära att upphovsmannens ideella rätt har 

kränkts.  

Upphovsmannens samtycke ska helst vara uttryckt tydligt, där det anges hur verket får 

utnyttjas. Samtycket kan ibland vara implicit uttryckt, om en användare får anledning att 

tro att upphovsmannen har medgivit viss användning av verket. Särskilt vanligt är det 

dolda samtycket när verket tillgängliggjorts av upphovsmannen på internet. Ett sådant 

dolt samtycke kallas implied licenses och användaren ska kunna utgå ifrån att 

upphovsmannen får anses ha givit användarna rätt att förfoga över verket. 53 Ett exempel 

är en författare som har publicerat en artikel på sin egen hemsida eller blogg och artikeln 

gjorts nedladdningsbar. Användaren bör då kunna anta att författaren tillåter användaren 

att förfoga över de nedladdade exemplaren. Användaren bör dock vara uppmärksam på i 

                                                 
50 Levin s. 141. 
51 A. a., s. 142. 
52 A. a., s. 175. 
53 Lindberg s. 285. 
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vilken utsträckning materialet får förfogas över. Vidarespridning och utnyttjande i 

kommersiellt syfte faller inte under den begränsade förfoganderätten utan där krävs alltid 

uttryckligt samtycke från upphovsmannen.  

För att undvika att missförstånd uppstår gällande implicit samtycke kan en upphovsman, 

som väljer att publicera sitt verk på internet, förena verket med en teknisk skyddsåtgärd. 

Tekniska åtgärder definieras i 52 b § 2 st. URL, som ”varje verkningsfull teknik, 

anordning eller komponent som har utformats för att vid normalt bruk hindra eller 

begränsa exemplarframställning eller tillgängliggörande för allmänheten av ett 

upphovsrättsligt skyddat verk utan samtycke från upphovsmannen eller dennes 

rättsinnehavare.” Om en upphovsman utfört en sådan teknisk åtgärd för att skydda sitt 

verk, är det förbjudet att kringgå spärren enligt 52 d § 1 st. URL. 

Upphovsrätten ger, som ovan nämnt54, ett efterbildningsskydd för upphovsmannen. 

Däremot medför den inget idéskydd.55 En konstnär som målat av Stockholms stadshus 

har därför inte ensamrätt på att måla av byggnaden. Avgörande för om ett verk är en 

efterbildning har därför med att göra hur de båda verken uppfattas. Om verken ger samma 

upplevelse för betraktaren är det fråga om en efterbildning, även om verken inte är 

identiska.56 Om verket är en efterbildning är det fråga om intrång, annars är det ett 

fristående självständigt skapat verk enligt 4 § 2 st. URL. Intrång förutsätter att skaparen 

till det intrångsgörande verket på ett eller annat sätt haft kännedom om det ursprungliga 

verket.57 För att bedöma om verket är en efterbildning eller ett fristående verk görs en 

likhetsbedömning.  

I fallet Drängarna58 hade en musikslinga använts, som var mycket lik en slinga som 

använts i ett tidigare musikstycke. Då det handlade om populärmusik och det tidigare 

verket hade spelats i sådan omfattning att den senare skaparen inte hade kunnat undgå att 

ha fått kännedom om det, ansågs det vara för likt för att vara ett självständigt dubbelskapat 

verk. I det så kallade Smultron-fallet59 ansåg Högsta domstolen60 däremot, trots att ett 

                                                 
54 Avsnitt 2.4. 
55 Levin s. 177. 
56 A. a., s. 175. 
57 A. a., s. 176. 
58 NJA 2002 s 178. 
59 NJA 1994 s 74. 
60 Nedan kallat HD. 
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mönster fått stor kommersiell effekt, att ett mönster på jordgubbar inte innebar intrång i 

upphovsrätten till ett mönster på smultron, på grund av att smultronmönstrets 

skyddsomfång varit för snävt. I bedömningen har räknats med att smultronmönstret varit 

välkänt, men jordgubbsmönstret har fortfarande inte ansetts göra intrång i den förste 

skaparens upphovsrätt. Anledningen till bedömningen är att det inte har utnyttjats 

tillräckligt närgånget och alltså faller utanför det första mönstrets skyddsomfång. 

2.4.3 Upphovsrättens sanktionssystem 

Upphovsrätten är straffsanktionerad. På grund av att de flesta mål inom upphovsrätten 

gäller intrång, som är ett angivelsebrott, leder intrång som är fastställda genom dom till 

fängelse eller böter. Inom upphovsrätten är det lättare att väcka allmänt åtal än inom andra 

immaterialrättsliga områden. Lagstiftaren har tagit hänsyn till att upphovsmän ofta är 

enskilda aktörer som anses ha mindre förmåga att driva processer på egen hand, till 

skillnad mot de industriella skydden, där målsäganden ofta är företag. Företagen anses 

kunna föra processen på egen hand medan upphovsmännen enligt lagstiftaren kan behöva 

hjälp från det allmänna. Åklagare får därför väcka talan om målsägande anger ett brott 

eller om det är påkallat från allmän synpunkt av särskilda skäl, se 59 § 1st URL.61  

Även om 53 § URL föreskriver att upphovsrättsliga intrång som görs uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet ska straffas med böter eller fängelse i högst två år, är det ovanligt att 

intrång leder till fängelse. Bestämmelsen kan anses vara av preventivt syfte, men kan 

också tyda på att lagstiftaren anser att immaterialrätterna är betydelsefulla och 

skyddsvärda. Maximaltiden för straff är även så pass lång att den ger incitament för 

åklagare och polis att ta till vissa tvångsmedel, som husrannsakan, vilket ger effektivare 

utredningsmetoder än i en civilrättslig tvist.62  

2.5 Ipred-direktivet 

Det så kallade Ipred-direktivet, eller civilrättsliga sanktionsdirektivet antogs den 29 april 

2004. Medlemsstaterna skulle fram till den 29 april 2006 ha genomfört direktivet i 

nationell lag. Ipred, som direktivet har kommit att kallas i folkmun, kommer från det 

engelska namnet på direktivet, Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Syftet 

                                                 
61 Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, Grundläggande immaterialrätt, upplaga 2:1, Malmö 2011, s. 

205f. 
62 A. a., s. 209f.  
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med direktivet var att harmonisera skyddet för immaterialrätter då det enligt 

Europaparlamentet, trots internationella avtal som TRIPS, fortfarande fanns stora 

skillnader i hur medlemsländerna skyddade immaterialrätterna63, vilket skadade den inre 

marknaden64. Det har ansetts vara särskilt viktigt att ge ett starkare immaterialrättsligt 

skydd till upphovsmän och att därför harmonisera skyddet inom hela EU. Ipred är ett 

minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan föreskriva åtgärder som är mer 

gynnsamma för rättshavaren än de regler som föreskrivits av direktivet.65 Art. 3 Ipred 

anger att medlemsstaterna ska föreskriva om nödvändiga åtgärder, förfaranden och 

sanktioner för att skydda de immateriella rättigheterna. Dessa åtaganden ska vara rättvisa, 

utan dröjsmål och inte allt för kostsamma.  

Sverige har fört in direktivet i nationell lag genom förändring av vissa lagparagrafer och 

tillägg i vissa lagar.66 Vid införandet hade Sverige redan regler som motsvarade många 

av direktivets bestämmelser. För en del av direktivets krav behövdes dock nya regler 

införas, bland annat en regel om informationsföreläggande.67 Informationsföreläggande 

beskrivs i art. 8 Ipred som rätt till information. Artikeln ställer krav på medlemsländerna 

att inrätta regler om att behörig myndighet och domstol ska kunna kräva ut information 

om ursprung och distributionsnät av en intrångsgörare eller olika mellanhänder, bland 

annat internetleverantörer. För att ett sådant informationsföreläggande ska kunna dömas 

ut krävs dels en domstolsprövning, dels att det finns sannolika skäl för intrånget68, eller 

en ”berättigad och proportionell begäran av käranden”, art. 8.1 1 st. Ipred. Vid införandet 

av direktivet fanns ingen sådan ingående regel i Sverige, information kunde endast krävas 

ut om intrångsgöraren var identifierad. Reglerna har förts in i svensk lag som 53 c-h §§ 

URL. Mellanhänder, som nämns i Ipred, har i svensk rätt generellt sett tystnadsplikt när 

det gäller uppgifter om abonnemang och innehåll i elektroniska meddelanden, 6 kap 20 § 

Lagen om elektronisk kommunikation69. Tystnadsplikten gör det mycket svårt för en 

upphovsman att få reda på vem som faktiskt ligger bakom ett intrång och följaktligen är 

                                                 
63 Ingress till Ipred, punkt 7. 
64 Ingress till Ipred, punkt 8. 
65 Levin s. 545. 
66 Prop. 2008/09:67. 
67 Prop. 2008/09:67 s. 1. 
68 Prop. 2008/09:67 s. 2. 
69 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.  
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det problematiskt att stoppa intrånget, särskilt när det sker i digital miljö. Denna 

tystnadsplikt kan dock frångås genom reglerna om informationsföreläggande.  

Frågan om informationsföreläggande och relationen mellan att skydda immaterialrätter i 

digital miljö och skyddet för personlig integritet har tagits upp av EU-domstolen70 i målet 

Promusicae71. I målet hade en ideell förening (Promusicae) begärt att få ta del av 

uppgifter om identitet och hemvist för personer som använde sig av internetleverantören 

Telefónicas internetabonnemang. Anledningen var att personerna använde sig av 

fildelningsprogrammet KaZaA för att framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade 

musikverk, som Promusicae ägde rättigheterna till, genom peer to peer-teknik med sina 

privata datorer. Personerna hade också delat verken vidare genom att göra dem 

tillgängliga för andra användare i fildelningsprogrammet. Den spanska domstolen biföll 

Promusicaes begäran och beslutade om förberedande åtgärder. Telefónica överklagade 

beslutet och hävdade att det endast är tillåtet att lämna ut upplysningar när det gäller 

brottsmål eller ärenden som rör allmän säkerhet eller nationens försvar.72  

Den spanska domstolen bad om ett förhandsavgörande från EUD gällande i vilka fall det 

är tillåtet för medlemsstaterna att inskränka den tystnadsplikt som råder för mellanhänder. 

Frågan gällde om informationsföreläggandet fick ske även i tvistemål eller endast i 

brottsmål och för säkerställande av den allmänna säkerheten och det nationella försvaret 

med bakgrund i e-handelsdirektivet73, Infosoc-direktivet och Ipred-direktivet.74 

Tolkningsfrågan togs upp till sakprövan av EUD.   

Domstolen granskade först huruvida direktivet om integritet och elektronisk 

kommunikation75 utgör hinder för medlemsstaterna att föreskriva en skyldighet att lämna 

ut personuppgifter vid tvistemål. Det konstaterades att det inte föreligger hinder för en 

sådan regel. Därefter tolkades de av den spanska domstolen anförda direktiven. Enligt art. 

8.1 Ipred ska medlemsstaterna se till att myndigheter i landet i samband med rättegång 

                                                 
70 Nedan kallat EUD. 
71 C-275/06 (Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU). 
72 Punkterna 29-33, C-275/06. 
73 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 

aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden 

(Direktiv om elektronisk handel). 
74 Tolkningsfråga punkt 34, C-275/06. 
75 Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter 

och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk 

kommunikation). 
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gällande immaterialrättsintrång får besluta om utlämnande av information om 

intrångsgöraren. Ett krav för utlämnandet är även att käranden lämnar en berättigad och 

proportionell begäran. En skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål föreskrivs 

däremot inte i artikeln. Domstolen fastställde att förhandsavgörandet handlade om hur 

skydden för de två olika grundläggande rättigheterna, immaterialrättsligt skydd och 

integritetsskydd, kunde förenas med varandra. Hur denna balans ska uppstå föreskrivs 

enligt domstolen i integritetsdirektivet genom regler för hur personuppgifter ska 

behandlas. Genom att ha införlivat direktiven ska de nationella bestämmelserna också ha 

uppnått en balans, på grund av att reglerna i direktiven är allmänt formulerade och ger 

medlemsstaterna viss frihet att formulera nationella bestämmelser. Reglerna ska vara 

formulerade så att de anpassas till nationell rätt, men också till allmänna principer inom 

gemenskapsrätten, bland annat proportionalitetsprincipen. 

Domstolens svar på tolkningsfrågan blev att de anförda direktiven inte medför någon 

skyldighet för medlemsstaterna att föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter 

i ett tvistemål, när syftet är att skydda upphovsrätten. Däremot innebär gemenskapsrätten 

ett krav på medlemsstaterna att tolka direktiven på ett sätt som gör det möjligt att uppnå 

en korrekt balans mellan de grundläggande rättigheterna om integritet och 

immaterialrättsligt skydd.76 

Utöver informationsförläggande föreskriver Ipred även att interimistiska förbud för att 

stoppa intrång får ske från och med att domstolsprövningen har påbörjats, se art. 7.1 och 

art. 9 Ipred. Ett interimistiskt förbud innebär att den åtalade kan bli tvungen att avbryta 

pågående processer, om dessa anklagas för att vara intrångsgörande. Även om intrånget 

inte har fastställts av domstol anses de kunna åsamka skada på käranden och ska därför 

avslutas från och med att förbudet meddelas. Redan innan Ipred fanns föreskrifter om 

interimistiskt förbud i 53 b § URL, som endast ändrats språkligt. 

Efter att direktivet införts tillsattes en särskilt utredare för att redovisa och utvärdera 

tillämpningen av den ändrade lagstiftningen. Syftet var främst att utreda effekterna av 

direktivet när det gäller intrång på internet och andra elektroniska 

kommunikationstjänster. Utredningen presenterade betänkandet SOU 2012:51. 

Utredaren kom fram till att antalet ärenden som väckts vid domstol är mycket litet, fram 

                                                 
76 Punkt 70 C-275/06. 
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till juni 2012 hade endast elva ärenden gällande informationsföreläggande registrerats vid 

tingsrätterna.77  

2.6 Nationell praxis gällande fildelning 

I mp3-målet NJA 2000 s 292 hade en privatperson på sin hemsida lagt upp länkar som 

hänvisat besökare till musikfiler i mp3-format. När en användare klickade på länken 

lämnade användaren hemsidan och godkände nedladdningen på en ny sida. Att 

användaren lämnade sidan ansågs inte vara helt uppenbart för en användare utan djupa 

datorkunskaper. På grund av att användaren själv var tvungen att godkänna 

nedladdningen ansåg HD att svaranden inte gjort sig skyldig till exemplarframställning. 

Domslutet togs upp till diskussion vid införandet av Infosoc och lagstiftningen är ändrad. 

Idag hade svaranden troligen dömts för medhjälp till upphovsrättsintrång.78 

Sedan mp3-målet har tekniken utvecklats och den mest använda nedladdningsmetoden 

har blivit genom BitTorrents. Till följd av utvecklingen har även fall med torrents som 

nedladdningsmetod tagits upp till prövning av domstol. I BitTorrent-målet, ett nyligen 

avgjort mål vid Västmanlands Tingsrätt79, hade en privatperson både olovligen framställt 

och tillgängliggjort filmer på internet. Svaranden hade laddat ner upphovsrättsligt 

skyddade filer från en server och sedan laddat upp dessa på webbsidan www.swebits.se. 

Förutom att ladda upp upphovsrättsligt skyddade filer hade svaranden även varit 

administratör på webbsidan. Svaranden hade laddat upp filer genom att skapa torrents, 

vilka sedan laddats ner av andra Swebits-användare. Antipiratbyrån80 utredde och spårade 

uppladdning av material på Swebits, vilket ledde dem till svarandens användarnamn 

Marcil. Marcil hade varit en av de mest aktiva uppladdarna på sidan. Tingsrätten bedömde 

att svaranden var skyldig till både olovlig exemplarframställning och tillgängliggörande 

av upphovsrättsligt skyddat material.  

Frågan om länkning har åter blivit aktuell genom ett mål gällande streaming av 

idrottsmatcher. I C More-målet81 hade en privatperson genom länkningar på sin hemsida 

tillgängliggjort två idrottsmatcher, som användare annars betalade en avgift för att se. 

                                                 
77 SOU 2012:51 s 25. 
78 Levin s. 94. 
79 B506-12, 2013-12-17. 
80 Numera Rättighetsalliansen. 
81 Hudiksvalls Tingsrätt mål nr B1230-09 och Hovrätten för Nedre Norrland mål nr 1309-10. 
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Käranden yrkade att svaranden genom länkningen gjort intrång i deras ensamrätt till 

sportsändningarna. Sändningarna var upplagda utan någon teknisk spärr och har varit 

okomplicerade för en användare att hitta genom sökningar på internet. När käranden 

upptäckte länkningarna kontaktades svaranden och ombads att ta bort dem från sin 

hemsida. Käranden lade även upp en teknisk spärr, så kallade kortlivade länkar, på 

sportsändningarna. Svaranden hade trots upprepade tillsägningar valt att behålla länkarna 

på sin hemsida. Hudiksvalls tingsrätt, där målet först prövades, uttalade att svarandens 

agerande utgjort upphovsrättsintrång på grund av att han uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet publicerat upphovsrättsligt skyddat material på sin publika hemsida. Målet 

överklagades till hovrätten för Nedre Norrland, som fastslog att det inte föreligger någon 

skyldighet för en utgivare att skydda sitt material på internet genom en teknisk spärr, 

varför länkningen varit upphovsrättsintrång. Hovrätten uttryckte även att handlingen 

gjorts uppsåtligen, på grund av att svaranden blivit kontaktad av käranden och trots det 

valt att behålla länkarna. Levin skrev på uppdrag av svaranden ett rättsutlåtande gällande 

själva länkningen med hänvisning till internationell praxis, som går emot hovrättens 

dom.82 Målet har överklagats till HD, som bad om ett förhandsavgörande från EUD. EUD 

har i skrivande stund ännu inte kommit med något utlåtande.  

I målet Portlane83 hade ett antal filmbolag yrkat att internetleverantören Portlane skulle 

meddela kontaktuppgifter till kunder som genomfört handlingar från ett antal IP-adresser. 

Anledningen till varför uppgifterna begärdes av filmbolagen var att Portlane 

tillhandahållit internetåtkomst åt en tracker från IP-adresserna. Trackern hade använts vid 

illegal fildelning och Portlane hade underlåtit att vidta åtgärder för att stoppa 

verksamheten. Huvudfrågan i målet var huruvida trackern omfattades av tystnadsplikt för 

databaser, som regleras i 2 kap 3 § YGL. Stockholms tingsrätt ansåg att trackern inte 

omfattades av tystnadsplikten och meddelade Portlane informationsföreläggande 

angående de angivna IP-adresserna.  Filmbolagen begärde även meddelande av 

interimistiskt förbud, vilket avslogs av tingsrätten med anledning av otillräcklig 

bevisning. Tingsrätten ansåg att det inte, av vad filmbolagen lagt fram som bevisning, 

förelåg sannolika skäl för intrång. Portlane hade därför, enligt tingsrätten, inte medverkat 

                                                 
82 Levin, Marianne, Rättsutlåtande i samband med överklagande av dom från Hudiksvalls Tingsrätt i 

Hovrätten för Nedre Norrland, Internationella Åklagarkammaren och C More Entertainment mot Linus 

Sandberg och omvänt, mål nr B1309-10, Stockholm 12 april 2011, se nedan avsnitt 2.7. 
83 T 17127-09, 2010-05-19. 
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till upphovsrättsintrång. Målet överklagades till Svea Hovrätt84, som till skillnad från 

tingsrätten ansåg att filmbolagen visat sannolika skäl för att intrång begåtts genom 

trackern som drivits från IP-adresserna som Portlane tillhandahållit internetanslutning till. 

Hovrätten ansåg också att det förelåg fara för att intrång skulle fortsätta begås under 

processens gång, varför ett interimistiskt förbud meddelades Portlane om att upphöra att 

tillhandahålla internetaccess till trackern. Filmbolagen hade före det att talan väcktes 

kontaktat Portlane angående trackern och begärt att de skulle upphöra med att 

tillhandahålla internetaccess till denna. Portlane uttryckte vid kontakten att den enda 

åtgärd som kunde genomföras för att stoppa trackern var att stänga av internetaccessen, 

men att trackern även användes till laglig fildelning. Hovrätten ansåg dock att Portlane 

medverkat till upphovsrättsintrång, på grund av att avstängning av accessen inte var en 

oskälig åtgärd samt att ca 95 % av alla filer som laddades ner genom trackern var 

upphovsrättsligt skyddat material. Ett interimistiskt förbud förenat med vite vid 

överträdelse av förbudet ålades därför Portlane. 

I Ljudboksmålet85 hade flera ljudboksförlag ensamrätt att utge litterära verk i 

ljudboksform, framställa exemplar av verken och göra dem tillgängliga för allmänheten. 

Ljudböckerna gick även att ladda ner genom olika betaltjänster. Förlagen hade med hjälp 

av Svenska Antipiratbyrån kunnat logga nedladdning av 27 skyddade verk från en server. 

Svaranden i målet var företaget Perfect Communication Sweden AB (PCS), som 

tillhandahöll internetuppkoppling åt servern.  

Målet togs först upp i Solna Tingsrätt, som vid vite förbjöd PCS att förstöra de uppgifter 

som rör informationsföreläggandet till det att förhandlingarna var avslutade. Vid 

tingsrätten anförde PCS att ett informationsföreläggande vore ett intrång i rätten till skydd 

för privatliv. Tingsrätten diskuterade frågan med bakgrund i EUD-målet Promusicae och 

den diskussion som uppkommit i samband med införandet av Ipred-direktivet.86 

Tingsrätten ansåg att inget avsteg från vad regeringen anfört i förarbeten behövde göras, 

och att de beviskrav som ställts upp i 53 c § URL om sannolika skäl, i samband med 

proportionalitetsregeln i 53 d § URL är en tillräcklig rättssäkerhetsgaranti för en enskild 

internetabbonent. Tingsrätten förelade PCS vid vite att lämna ut uppgifter om de IP-

                                                 
84 Mål nr Ö 10146-09. 
85 NJA 2012 s 975. 
86 Prop. 2008/09:67 s. 460f. 
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adresser som användes vid intrånget och fastställde att det interimistiska förbud som 

ålades PCS vid förhandlingarna början skulle kvarstå.  

Målet överklagades till Svea hovrätt, där PCS yrkade att ett förhandsavgörande från EUD 

skulle inhämtas gällande frågan om datalagringsdirektivet87 utgjorde hinder mot att 

abbonentuppgifter avseende en viss IP-adress får lämnas ut till annan än myndighet. 

Hovrätten avslog yrkandet om förhandsavgörande, men ansåg att ljudboksförlagen inte 

anfört sannolika skäl för intrång. Hovrätten framförde att den delning som skett varit till 

en sluten krets, eftersom inloggning till servern krävdes för att tillgodogöra sig filerna. 

Med ändring av tingsrättens dom upphävdes därför informationsföreläggandet.  

Ljudboksförlagen överklagade till HD, som bad EUD om ett förhandsavgörande gällande 

frågan om datalagringsdirektivet hindrar tillämpning av en nationell bestämmelse som är 

införd i samband med Ipred, om bestämmelsen innebär att en internetleverantör i en 

civilprocess föreläggs att lämna information gällande identifikation av en abonnent som 

tilldelats en viss IP-adress, från vilken intrång har skett. Till frågan tillades att sannolika 

skäl för intrång visats samt att åtgärden är proportionell. Ytterligare en fråga ställdes, 

nämligen om svaret på den första frågan påverkas av det förhållandet att medlemsstaten 

inte genomfört datalagringsdirektivet, trots att tidsfristen har gått ut.  

EUD svarade att en bestämmelse om informationsföreläggande, som är införd i samarbete 

med Ipred, inte ska hindras av datalagringsdirektivet, på grund av att bestämmelsen inte 

innefattas av det materiella tillämpningsområdet för datalagringsdirektivet. EUD anförde 

även att den andra frågan inte är relevant för det aktuella nationella målet. Slutligen ansåg 

EUD att integritetsdirektivet inte utgör hinder för nationell lagstiftning som gör det 

möjligt för en nationell domstol att göra en avvägning mellan de motstående intressen 

som föreligger i målet, med beaktande av omständigheterna och med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. 

Mot bakgrund av EUDs ställningstagande slog HD fast att ljudboksförlagens rätt till 

informationsföreläggande skulle bifallas, om det fanns sannolika skäl för att intrång 

                                                 
87 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/24/EG 

av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med 

tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 

kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG. 
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förelåg. Med ändring av hovrättens dom ansåg HD att ljudförlagens bevisning utgjorde 

sannolika skäl för intrång och biföll ansökan om informationsföreläggande.  

2.7 Internationell praxis gällande fildelning 

Huruvida länkning innebär tillgängliggörande har diskuterats i tre mål i Tysklands högsta 

domstol, Bundesgerichtshof. Det första av målen avgjordes före införandet av Infosoc, 

men har ändå lagts till grund för domarna i de andra två målen. Den tyska domstolen har 

haft en tendens att begära förhandsavgörande från EUD så fort osäkerhet i tolkningen av 

EU-rätt uppkommer, men har i de nämnda målen valt att tolka Infosoc-reglerna så som 

de implementerats i tysk rätt. Tanken med EUs direktiv är att länderna ska implementera 

dem i sin nationella lagstiftning på ett sätt så att de själva kan tolka regeln. EUD bör 

endast tillfrågas om den nationella domstolen är oviss i en tolkningsfråga, vilket den tyska 

domstolen inte var i de nämnda målen.88 Den förlorande parten i ett mål kan även begära 

prövning av EUD efter att ett mål avgjorts, vilket inte har skett i fallen. 

I målet Paperboy89 hade ett företag på internet genom länkar tillåtit användare att skapa 

en personlig nyhetssammanfattning. Sammanfattningen hade gått till på två sätt. 

Användaren kunde antingen skriva in sökord på hemsidan för att få fram artiklar från 

hundratals nyhetsutgivare som gällde det angivna sökordet. Utöver söktjänsten 

tillhandahöll Paperboy även en tjänst som de själva kallat en personlig dagstidning90. 

Användaren angav sina preferenser vad gällde nyhetsområden och företaget skickade 

sedan sammanställningar med länkar från olika tidningars hemsidor till användaren via 

mail. Länkarna som ingick i sammanställningen härstammade från olika tidningar, men 

innehöll även information som offentliggjorts av företag, myndigheter och politiska 

partier. Länken förde användaren direkt till artikeln, utan att först gå in på utgivarens 

startsida. Klaganden, som företrädde två av tidningarna som ingick i sökningen, ansåg att 

upphovsrättsintrång förelåg, då vissa artiklar kunde vara upphovsrättsligt skyddade och 

att Paperboy delat dessa vidare utan samtycke från utgivaren. Det hade inte funnits några 

tekniska spärrar som Paperboy hade behövt bryta för att komma åt länkarna, artiklarna 

hade varit fria för alla att läsa och Paperboy hade endast förenklat sökningen för 

användaren. BGH slog fast att inget upphovsrättsintrång skett i fallet. Även om vissa av 

                                                 
88 Levin, Rättsutlåtande s. 16. 
89 BGH mål nr I ZR 259/00. 
90 Översättning från Persönliche Tageszeitung. 
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artiklarna i tidningarna skulle kunna anses uppnå upphovsrättsligt skydd har det varit fritt 

för användare att läsa artiklarna. I och med att ingen teknisk spärr mot länkning har lagts 

in på dessa artiklar hade Paperboy inte begått något upphovsrättsintrång i samband med 

länkningen, utan endast förenklat sökningen efter information för internetanvändare.   

Den tyska domstolen har lagt vikt vid om svaranden har kringgått någon teknisk spärr vid 

länkningen. Denna tyngdpunkt har blivit tydlig i två andra mål, Internetkartor91 och 

Googlelänkar92. 

I målet om Internetkartor, elektronische Stadtpläne, hade käranden på sin hemsida 

tillhandahållit kartor över tyska städer och församlingar genom en söktjänst. Användaren 

kunde hitta kartor genom att till exempel fylla i ett stadsnamn eller ett postnummer i 

sökfältet. Tjänsten var gratis för privatpersoner, men kommersiella aktörer fick betala en 

licensavgift för att tillgängliggöra sig kartorna. Licenstagare erhöll ett sessions-ID som 

gällde under en viss period, inom vilken licenstagaren fick använda sig av tjänsten. 

Svaranden var en hyresvärd, som på sin hemsida tillsammans med en beskrivning av 

hyresobjektet hade lagt till en länk till kärandens hemsida, där användaren kunde se 

hyresobjektets geografiska position. Det tekniska skyddet, som käranden lagt upp på sin 

startsida, frångicks genom att skicka användaren direkt till objektläget genom en 

hyperlänk. Användaren kom aldrig till förstasidan och behövde således aldrig tilldelas ett 

sessions-ID. Käranden ansåg att svaranden genom hyperlänken hade kringgått den 

upplagda tekniska spärren och därmed hade otillbörligen offentliggjort materialet.93 

Domstolen hänvisade till Paperboy-målet och framhöll att en länkning i sig inte innebär 

otillåtet offentliggörande, dock kan det innebära intrång om utgivaren har använt sig av 

en teknisk skyddsprocess. Att någon använder sig av en hyperlänk för att kringgå 

processen innebär ett intrång i ensamrätten, fastställde domstolen.94 Domstolen 

klargjorde också att skyddsprocessen inte måste vara effektiv, huvudsaken är att utgivaren 

har skyddat sig mot att vem som helst kan använda materialet och användaren inser att 

det finns ett skydd. Svaranden har, enligt domstolen, haft ett tillräckligt tekniskt skydd 

                                                 
91 BGH mål nr I ZR 39/08. 
92 BGH mål nr I ZR 69/08. 
93 BGH I ZR 39/08, Tatbestand punkt 1-3 (sakomständigheter punkterna 1-3).  
94 BGH I ZR 39/08, Entscheidigungsgründe punkt 27. 
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som käranden borde ha insett när den besökte förstasidan.95 Domstolen slog därför fast 

att ett intrång hade skett. 

Googlelänk-målet handlar om en konstnär som lagt upp sina verk på sin egen hemsida, 

där upphovsmannens namn framgick. Genom Googles bildsökningsfunktion kunde en 

användare hitta konstnärens bilder genom att använda sig av vissa sökord, dels i 

tumnagelform i träfflistan, dels som större bild med en länk till originalhemsidan, som i 

fallet var konstnärens hemsida. Google erhåller information för att kunna genomföra 

sökningen genom särskilda datorprogram, som genomsöker internet. Bilderna sparades i 

tumnagelform på Googles server i USA, för att kunna påskynda sökprocessen för 

användaren. Genom en bildsökning på sitt namn fann konstnären sina publicerade bilder 

i Googles träfflista, vilket denne ansåg vara upphovsrättsintrång.96 Domstolen tillerkände 

konstnären upphovsrätt för sina verk och konstaterade att denna inte går förlorad genom 

att dessa digitaliserats. Konstnären hade inga tekniska spärrar på sin hemsida, som till 

exempel en spärr mot att finnas som resultat hos en sökmotor. Domstolen ansåg att 

avsaknaden av spärrar var att ses som en konkludent licens och att Google inte begått 

upphovsrättsintrång genom att visa bilderna i sina sökresultat.  

Slutsatsen som kan dras ur de tre tyska målen är att länkning ska ses som 

upphovsrättsintrång enbart när länkaren medvetet har kringgått en teknisk spärr. Levin 

har diskuterat fallen i ett rättsutlåtande97 gällande fallet C-more. Levin ansåg att 

händelserna i C-more inte är att betrakta som upphovsrättsintrång, för att publikationerna 

skett utan någon teknisk skyddsprocess. Att publicera en länk på sin hemsida bör enligt 

Levin inte skilja sig från att ha en hänvisning till adressen som användaren själv kopierar 

in för att besöka den andra hemsidan. Då det senare inte är olagligt bör inte heller länkning 

vara det, om länkaren inte medvetet kringgår en teknisk spärr.98  

2.8 Isländsk rätt 

För att belysa problematiken med fildelning, om den sker utanför EUs gränser, har jag 

valt att studera ett land närmare. Jag har valt att använda Island, då landet ligger 

geografiskt och historiskt nära, men inte är en av EUs medlemsstater. Förhandlingar 

                                                 
95 BGH I ZR 39/08, Entscheidigungsgründe punkt 30-31. 
96 BGH I ZR 69/08 Tatbestand punkt 3-6. 
97 Levin, Rättsutlåtande. 
98 A. a., s. 25f. 
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skedde fram till 2013, då de avbröts i samband med regeringsbyte. Den avgående 

regeringen hade ansökt om EU-medlemskap 2009 och haft förhandlingar om 

medlemskapet sedan dess. Större delen av den isländska befolkningen var dock inte 

intresserad av ett EU-medlemskap och såg det som ett hot mot Islands självständighet.99 

Frågan om anslutning kommer ändock att diskuteras i Alltinget100 under 2014. 101 Även 

om Island i nuläget valt att avstå från ett EU-medlemskap är Island ett av länderna i 

EFTA102 och har frihandelsavtal med EU genom EES103-avtalet. EFTA är en mellanstatlig 

organisation med syfte att främja frihandel och ekonomisk integration till fördel för sina 

fyra medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Det finns tre viktiga 

punkter som gäller inom EFTA: 

- EFTA-konventionen, som hanterar frihandelsrelationerna och stadgar det 

juridiska ramverket för organisationen, 

- EES-avtalet, som stadgar att EFTA-staterna104 ingår i EUs inre marknad och 

därmed har fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,  

- EFTAs frihandelsnätverk, som består av avtal med över 60 länder, där EU är 

inräknat. Frihandelsnätverket är av stor betydelse för staterna, då dess följd är att 

80 % av ländernas totala handel bedrivs med frihandel. 105 

EFTA-staterna har genom EES-avtalet ett harmoniserat skydd för immaterialrätter, för att 

främja den fria rörligheten. I EES-avtalet art. 65.2 föreskrivs att en del av 

immaterialrättsreglerna ska föras in i EFTA-staternas nationella lagstiftning. Reglerna har 

implementerats i avdelning XVII i EES-avtalet.106  

EES-avtalet fastställer inga bindande bestämmelser gällande den inre marknadens 

sektorer. Avtalets bindande bestämmelser tillämpas inte på jordbruk- och fiskepolitik, 

tullunionen, gemensam handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga- och 

inrikesfrågor eller den ekonomiska och monetära unionen. De EFTA-länder som följer 

                                                 
99 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/island-nobbar-eu_8199182.svd. 
100 Alltinget är Islands parlament, översättning från isländska Alþingi.  
101 Europaparlamentets faktablad om EU 2014 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_6.5.3.pdf, s. 

3. 
102 European Free Trade Association. 
103 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
104 Dock endast tre stater, Schweiz står utanför avtalet. 
105 http://www.efta.int/publications/general-efta-factsheets/efta-glance-2175. 
106 http://www.efta.int/eea/policy-areas/goods/competition-aid-procurement-ipr/ipr. 
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EES-avtalet har således friheten att råda över dessa områden och får fortfarande ta del av 

den inre marknaden.107 

En gemensam EES-kommitté bestående av företrädare för EU och de tre länder som följer 

EES-avtalet granskar nya EU-akter. Kommittén bestämmer vilka akter som ska införlivas 

i EES-avtalet och införlivandet av en akt görs formellt som bilaga till EES-avtalet. 

Länderna införlivar sedan akterna i nationell lag genom regeringsbeslut eller 

parlamentsgodkännande. I detta skede kan endast tekniska ändringar göras i akterna.108   

Island har uppmärksammats som en blivande fristad för journalister genom lagen 

Icelandic Modern Media Initiative109, som röstades igenom i Alltinget 2010. Lagen 

handlar främst om skydd för journalister, bland annat innehöll propositionen ett förslag 

om skydd för whistleblowers110 och källskydd för anonyma källor, men även förslag om 

mellanhandsskydd för internetleverantörer lades fram. Mellanhandsskyddet skulle ge 

immunitet för mere conduits, internetleverantörer och telekommunikationsbolag och 

således friskriva dem från ansvar i en intrångssituation.111 Mere conduit betyder endast 

en ledning. Telekomoperatörer är endast en ledning som förmedlar data, vilket befriar 

operatören från ansvar för det förmedlade. I och med att inget ansvar för det förmedlade 

finns innebär det även en skyldighet för operatören att inte ingripa i kundernas 

förehavanden. Principen garanterar immunitet för operatörer och håller internets 

infrastruktur neutral. Mere conduit har därför ansetts vara viktig för ett fritt och öppet 

internet.112 IMMI har fått medhåll främst från journalister och personer som är aktiva i 

olika piratpartier, som verkar för ett mer öppet internet. Christian Engström, som är 

Europaparlamentariker för piratpartiet sedan 2009, har skrivit att Island kan bli ”ett 

positivt exempel i en värld som dessvärre tycks vara på väg i en dålig och farlig riktning 

vad gäller både övervakning och censur”113. 

                                                 
107 Faktablad om EU, s. 2 avsnitt D. 
108 Faktablad om EU, s. 2 avsnitt E 1-2. 
109 Nedan kallad IMMI. 
110 En whistleblower är en person som avslöjar material som ligger i det allmännas intresse. 
111 https://immi.is/. 
112 http://bloggar.computersweden.idg.se/natpolitik/2013/07/22/natpolitisk-ordbok-mere-conduit/. 
113 http://christianengstrom.wordpress.com/2012/09/19/studie-om-molntjanster-och-informationsfrihet-pa-

island/. 
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Docent Rán Tryggvadóttir har i en artikel beskrivit utvecklingen av den isländska 

upphovsrätten mellan 2009 och 2012.114 Hon uttrycker att den isländska 

upphovsrättslagen är baserad på nordiskt samarbete. Under de drygt 40 åren som lagen 

har existerat har den ändrats femton gånger, till stor del på grund av EU-direktiv, vilka 

påverkat Island på grund av EES-avtalet. År 2009 påbörjades en revision av hela lagen, 

som sker i etapper, för att förenkla och anpassa lagens ordalydelse och för att anpassa den 

med hänsyn till teknikens utveckling. Uppdateringen har till syfte att skydda både 

upphovsmännen och användarnas intressen, samt att lagen fortsatt ska stämma överens 

med de övriga nordiska lagarna och säkra att Island uppfyller sina internationella 

förpliktelser. Det första steget kom med lagen nr 93/2010 om ändring av upphovsrätten, 

som handlade om brottsbekämpning. I lagen stadgas en bestämmelse om straff för 

medverkan vid immaterialrättsintrång. Vissa bestämmelser från Ipred infördes också i 

Islands lag, bland annat nya bestämmelser om upplysningsplikt i intrångsmål, det vill 

säga regler om informationsföreläggande. Rättighetshavarorganisationer fick även rätt att 

ansöka om förbudsföreläggande mot intrångsfrågor utan tillåtelse från upphovsmannen, 

vilket är att jämföra med ett interimistiskt förbud. Föreläggande fick även utfärdas mot 

en mellanhand, om dennes tjänster användes för intrång, oavsett om mellanhanden hade 

ansvar i frågan eller inte.115  

På Island har det, som i många andra länder, länge funnits en debatt om hur olovlig 

användning av upphovsrättsligt skyddat material på internet ska förebyggas. År 2010 

tillsattes en arbetsgrupp i ämnet, som diskuterade olika alternativ som skulle kunna 

skydda rättighetsinnehavare. Bland annat diskuterades olika sätt som 

rättighetsinnehavaren kunde få vederlag för användning av sitt verk på internet, till 

exempel genom att internetleverantören tar ut en enhetsavgift, flat fee, från sina kunder 

så att dessa kunde streama musik. Ytterligare en arbetsgrupp tillsattes, med representanter 

från både musikersidan och från internetleverantörsidan, för att diskutera frågan. I den 

senare arbetsgruppen lades ett förslag fram om att internetleverantörer skulle spärra sidor 

som huvudsakligen ägnade sig åt olovlig åtkomst till upphovsrättsskyddat material.116 

                                                 
114 Tryggvadóttir, Rán – Ophavsretsutviklingen i Island siden 2009, Nordiskt Immaterialrättsligt Rättsskydd 

nr 6/2012 s 551-554. 
115 A. a., s. 551f. 
116 A. a., s. 553. 



33 

 

Även Islands Högsta domstol har dömt flera fall om upphovsrätt. Mellan 2009 och 2012 

har tre fall tagits upp till prövning. Två av målen handlade om illegala fildelningstjänster. 

Det första målet blev väckt av åklagarmyndigheten mot privatpersoner som var aktiva 

användare av fildelningstjänsten DC++, som är ett fildelningsprogram med peer-to-peer-

teknik. Privatpersonerna ansågs vara skyldiga till intrång i upphovsrätten på grund av att 

de både framställt exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk och även spridit verken 

till allmänheten. Fildelningstjänstens föreståndare befann sig skyldig till medverkan till 

upphovsrättsintrång. I det andra fallet utdömdes ett interimistiskt förbud mot 

fildelningstjänsten Ístorrent.117 

Sammanfattningsvis konstaterar Tryggvadóttir att upphovsrättens utveckling på Island är 

lik andra länders och att problematiken ligger i att tekniken utvecklas otroligt fort, medan 

lagstiftaren försöker komma underfund med hur skydd ska verkställas och utföras.118 

  

                                                 
117 Tryggvadóttir, s. 554. 
118 A. a., s. 554. 
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3 Internationell privaträtt 

3.1 Vad är internationell privaträtt? 

Internationell privaträtt tar sikte på gränsöverskridande tvister och tre huvudfrågor brukar 

tas upp: 

Jurisdiktionen, eller domsrätten, betyder rätten att utöva rättskipning och att döma, det 

vill säga vilket lands domstol som ska lösa en uppkommen tvist. För att kunna pröva en 

tvist måste domstolen anses vara behörig. Vilken domstol som är behörig beskrivs i 

lagstiftning eller mellanstatliga avtal. De domstolar där en kärande ska eller har möjlighet 

att väcka talan kallas ibland för rätt forum. En domstols jurisdiktion gäller inom ett visst 

geografiskt område, enligt territorialitetsprincipen, eller ett visst sakområde. Den 

begränsas av domstolarnas instansordning. 

Lagval beskriver problematiken avseende vilket lands lag som ska tillämpas. Lagvalet 

bestäms ofta genom olika principer eller – på samma sätt som vid jurisdiktion – genom 

lagstiftning och avtal. Svenska lagvalsbestämmelser stadgar när svensk domstol ska 

tillämpa utländsk lag och vilken lag det i så fall ska vara.119 

Verkställighet beskriver hur en dom kan verkställas när den har fällts i ett annat land, eller 

om svaranden är medborgare i ett annat land än där domen fälldes. Sverige har som 

princip att bara verkställa domar från länder som ratificerat någon konvention på området, 

varför det blir problematiskt om en svensk medborgare döms i ett land som inte ingått 

någon sådan konvention. 

3.2 Jurisdiktion 

När intrång begås i Sverige och både upphovsmannen och fildelaren är svenska 

medborgare ska intrångsprövningen göras i svensk domstol. Den svenska domstolen är 

då behörig att pröva målet enligt 10 kap 1 § rättegångsbalken120. Laga domstol ska enligt 

nämnda paragraf vara i den ort där svaranden har sitt hemvist. På grund av internet är det 

dock vanligt förekommande att intrång begås av personer i andra länder än Sverige. För 

att ett intrång ska anses vara gränsöverskridande krävs att fallet har anknytning till mer 

                                                 
119 Bogdan, Michael, Lagkonflikter i utrikeshandeln. Om jurisdiktion och lagval, upplaga 1:1, Stockholm 

1996, s. 12 ff. 
120 Rättegångsbalk (1942:740) (RB).  
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än ett land, exempelvis när upphovsmannen har ett annat hemvistland än fildelaren. Om 

en upphovsman stämmer en fildelare vid en domstol måste domstolen först ta ställning 

till om den är behörig att pröva frågan.121 Inom nationell rätt, EU-rätt och mellan 

avtalsslutande länder regleras denna domsrättsfråga i lag, direktiv eller avtal. För 

upphovsmannen blir det således relevant att få reda på vem fildelaren är, dels för att kunna 

stämma denne, dels för att få reda på vilken domstol som är behörig att pröva målet.   

Inom EU gäller Bryssel-I-förordningen122 som reglerar domstols behörighet och 

erkännande och verkställighet av domar. I förordningen återfinns regler om var en 

upphovsman kan väcka talan om påstått intrång. Enligt art. 2 BF ska talan väckas i den 

medlemsstat där svaranden har sitt hemvist. Talan kan även väckas i annan stat enligt art. 

3 BF vid särskilda omständigheter. Om svaranden inte är EU-medborgare får han 

stämmas i varje medlemsstat, dock måste domstolarnas behörighet prövas enligt nationell 

lag, art. 4 BF. 

Vad intrånget består i kan också vara relevant för vilket lands domstol som är behörig att 

pröva intrånget. Om intrånget består i exemplarframställning, till exempel illegal 

nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material, är det relevant att se var 

intrångsgöraren har befunnit sig. Om exemplarframställningen har skett i Sverige kan 

intrångsgöraren ställas till ansvar i Sverige, även om kopieringen har skett från en 

utländsk hårddisk eller server. I det här läget spelar det ingen roll vad landet som 

hårddisken befinner sig i har för upphovsrättsliga bestämmelser.123 Anledningen till 

regeln är att intrånget, här exemplarframställningen av ett upphovsrättsligt skyddat verk, 

sker i Sverige och innebär intrång i upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning 

enligt 2 § URL. En svensk privatperson som framställer en kopia av ett verk som finns 

på en hårddisk i England ska alltså dömas av en svensk domstol. Exemplet förtydligar 

regeln om att intrång får prövas där skadan har uppstått eller kunnat uppstå, som återfinns 

i art. 5.3 BF. Regeln gäller för skadestånd utanför avtalsförhållanden och när svaranden 

har hemvist i någon av EUs medlemsstater. Inom denna regel talar man även om 

handlingsland och skadeland. Om till exempel förorenat vatten släpps ut i Frankrike och 

                                                 
121 Maunsbach, Ulf, Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om 

Internetrelaterade intrång, Akademisk avhandling, Lund, 2005, s. 71. 
122 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (BF). 
123 http://www.regeringen.se/sb/d/6143/a/55366. 

http://www.regeringen.se/sb/d/6143/a/55366
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föroreningen leder till att djur blir sjuka i Nederländerna är Frankrike handlingsland och 

Nederländerna skadeland. Den skadelidande får väcka talan i båda länderna, antingen 

enligt art. 2 BF där svaranden har sitt hemvist eller i art. 5.3  BF där skadan har skett.  

Begreppet ort där skadan inträffade i art. 5.3 BF har tolkats i målet C-68/93, som gällde 

ärekränkning av en person genom en tidningsartikel som spridits i flera 

konventionsstater124. Presse Alliance SA gav ut tidningen France-Soir som publicerat en 

artikel om ett narkotikatillslag mot en växlingslokal i Paris, där Fiona Shevill vid tillfället 

arbetade. Shevill var engelsk medborgare men arbetade tillfälligt på kontoret i Frankrike. 

Både bolaget Chequepoint och Fiona Shevill nämndes vid namn i artikeln. Fiona Shevill 

och växlingsbolaget ansåg att artikeln var ärekränkande och att artikeln antydde att de 

deltog i ett narkotikanätverk, där penningtvätt förekommit. De kärande ansåg att deras 

renommé hade skadats och begärde skadestånd för de exemplar som spridits i Frankrike 

såväl som alla andra länder, där tidningen såldes. Yrkandet ändrades senare till att 

begränsa sig till enbart de exemplar som sålts i England och Wales. Talan väcktes vid 

High Court of England and Wales, vilket Presse Alliance SA framställde en 

behörighetsinvändning emot, då ingen skadebringande handling som beskrivs i art. 5.3 

BF inträffat i England. Invändningen ogillades av underinstanserna och överklagades till 

engelska House of Lords, som begärde ett förhandsavgörande gällande tolkningen av art. 

5.3 BF.125 

EUD svarade att art. 5.3 BF skulle tolkas så, att den drabbade kan väcka talan om 

skadestånd mot utgivaren antingen där denne är etablerad eller vid varje enskild domstol 

i alla länder där skada uppstått. Om talan väcks vid domstol där utgivaren är etablerad, 

ska den domstolen vara behörig att utdöma ersättning för samtliga skador som uppstått i 

samband med publikationen, således i alla konventionsstater där den skadevållande 

artikeln publicerats. Om talan istället väcks inför varje enskild konventionsstats domstol 

är dessa enbart behöriga att pröva skadorna som uppstått i respektive stat.126 Målet gav 

en ny definition av skadans ursprung och begränsade domstolarnas behörighet. 

Begränsningen ligger i att en kärande, för att kunna kräva skadestånd i alla länder där 

                                                 
124 Mål C-68/93 Domstolens dom den 7 mars 1995. Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL 

och Chequepoint International Ltd mot Presse Alliance SA. 
125 Domskäl C-68/93 punkt 1-16. 
126 Domslut C68/93 punkt 43. 
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skada har uppstått, endast kan väcka talan i landet där den skadelidande handlingen har 

skett. Syftet med art. 5.3 BF blir således att det ska finnas en närhet mellan domstol och 

tvist.  

När en skada sker genom att någonting har publicerats på internet blir resultatet ofta en 

bredare spridning av materialet än om publikationen skett i fysisk form, till exempel i en 

tidning. Gällande internetpublicering finns de förenade målen C-509/09 och C-

161/10127.128 I det förstnämnda målet hade en person X med hemvist i Tyskland väckt 

talan i Tyskland mot ett österrikiskt bolag, eDate Advertising GmbH. X ålade eDate att 

sluta rapportera om en gammal nyhet på sin hemsida, där hans namn angavs. eDate 

invände mot den tyska domstolens internationella behörighet.129 Den tyska domstolen130 

ställde frågan om de tyska domstolarna varit internationellt behöriga och i så fall vilken 

lag som skulle vara tillämplig och blir då en tolkningsfråga av art. 3.1 och 3.2 BF. 

Domstolen begärde ett förhandsavgörande av EUD, i vilket ursprungslandsprincipen i art. 

5.3 BF skulle definieras när skadehandlingen skett genom publicering på en webbsida.131  

Målet C-161/10 gällde rätt till privat bild. En fransk skådespelare och hans far, Olivier 

och Robert Martinez, väckte talan i Frankrike mot den engelska utgivaren MGN, som ger 

ut tidningen Sunday Mirror. Bilden i fråga hade lagts ut på tidningens webbplats 

tillsammans med en text132. Den franska domstolen gjorde bedömningen att det inte 

framgår klart av art. 2 och 5.3 BF vilken domstol som är behörig när kränkningen görs i 

en annan medlemsstat och när publiceringen främst är riktad till allmänheten i denna 

andra medlemsstat. Domstolen ställde därför frågan vidare till EUD, som förenade de 

båda målet C-509/09 och C-161/10.133  

EUD framhöll att art. 5.3 BF ska tolkas så att en person som påstår sig blivit kränkt ska 

kunna väcka talan om ersättning för hela skadan vid antingen domstolar i medlemsstaten 

där avsändaren av innehållet på webbsidan är etablerad eller i den medlemsstat där 

personen har sitt centrum för sina intressen. Om personen inte vill föra talan om ersättning 

                                                 
127 Domstolens dom den 25 oktober 2011, Förenade målen C-509/09 och C-161/10 eDate Advertising 

GmbH mot X och Olivier Martinez, Robert Martinez mot MGN Limited.  
128 I målen gav EUD även svar på en fråga om lagval. Denna diskuteras nedan under 3.2. 
129 C-509/09 och C-161/10 punkt 15-18. 
130 Bundesgerichtshof (BGH). 
131 C-509/09 och C-161/10 punkt 24. 
132 C-509/09 och C-161/10 punkt 25-26. 
133 C-509/09 och C-161/10 punkt 27-30. 
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för hela skadan kan denne även väcka talan i varje medlemsstat där det publicerade 

innehållet har varit tillgängligt. De senare domstolarna är endast behöriga gällande de 

skador som orsakats i vardera medlemsstat.134  

3.3 Lagval 

Med lagval menas frågan om när en nationell domstol ska använda annat lands lag, samt 

vilket lands lag domstolen i så fall ska använda. Lagvalsprinciperna vilar på ett antal 

principer som beskriver hur domstolar ska resonera för att välja vilken lag som är 

tillämplig. Det finns två principer som gäller för när domstolen ska tillämpa utländsk rätt. 

Domstolen kan antingen självmant, ex officio, ta initiativ till att tillämpa utländsk rätt, 

oberoende av vad någon part yrkar, under vissa omständigheter. Principen har upphöjts 

som gällande grundsats i svensk rätt vid användningen av utländsk rätt. Om domstolen 

inte tar initiativet gäller åberopandeprincipen; en part måste själv åberopa utländsk rätt 

för att en dom ska kunna grundas på denna rätt.135 Gällande hur utländsk lag ska tillämpas 

finns ytterligare principer. Enligt likställighetsprincipen ska utländsk lag vid 

gränsöverskridande mål användas under samma förutsättningar som svensk lag. Som 

motpol till likställighetsprincipen finns den så kallade lex fori-principen, som säger att 

prövningen grundas på lex fori, domstolens lag, oavsett vad det finns för anknytning till 

utlandet. Förutsättningen för att lex fori ska kunna användas är att domstolen är behörig 

att pröva frågan. Tillämpningen av denna princip leder ofta till att domen grundas på 

inhemsk lag.136 Principen innebär med andra ord att om jurisdiktionsvalet faller på en viss 

domstol ska domstolen använda domstolslandets lag. Principen om lojal tillämpning av 

främmande lag säger att svensk domstol ska sträva efter att tolka och tillämpa utländsk 

lag på samma sätt som i ursprungslandet, för att visa respekt för de utländska 

domstolarnas domar.137  

Utöver principerna regleras frågor om lagval i Europa genom Rom-II-förordningen138. 

Förordningen gäller för utomobligatoriska förpliktelser på privaträttens område, om dessa 

                                                 
134 C-509/09 och C-161/10 punkt 69. 
135 Jänterä-Jareborg, Maarit, Svensk Domstol och Utländsk Rätt, En internationellt privat- och 

processrättslig studie, Upplaga 1, Iustus Förlag, Uppsala 1997, s. 119. 
136 A. a., s. 120f. 
137 A. a., s. 122. 
138 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 

utomobligatoriska förpliktelser (Rom II).  
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innebär lagkonflikter.139 Då mitt fokus ligger på fildelning av upphovsrättsligt skyddat 

material, som oftast är utomobligatoriska företeelser anser jag att en beskrivning av 

förordningen är av vikt för utredningen. Enligt art. 2 Rom II omfattar begreppet skada 

alla följder av skadeståndsgrundande händelser och skador vid utomobligatoriska 

förpliktelser. Även skadevållande händelser som kan inträffa och skador som kan 

uppkomma till följd av en handling innefattas i förordningen.140 Bestämmelser gällande 

immaterialrättsintrång stadgas i art. 8 Rom II. Enligt artikeln ska lagen i det land där 

skydd görs gällande vara tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse. Denna regel 

kallas för skyddslandsprincipen eller lex loci protectionis och har diskuterats nyligen i en 

mellandom vid Stockholms tingsrätt141 mellan aktörerna Google och Scanpix. Målet 

gällde ett påstått intrång som Google gjort i Scanpix upphovsrättsligt skyddade bilder 

genom olovligt utnyttjande, och mellandomen skulle svara på frågan vilket lands lag som 

skulle tillämpas i de materiella frågorna. Intrånget delades upp i två perioder; period ett 

avsåg tiden före Rom IIs giltighet142 och period två gällde en period efter att förordningen 

trätt i kraft. Tingsrätten ansåg att den intrångsgörande handlingen hade en tydlig koppling 

till Sverige, då den erbjöds via en svensk hemsida på svenska och för att målgruppen har 

varit allmänheten i Sverige. Denna anknytning har således varit avsiktlig och ska därför 

leda till att svensk lag är tillämplig. Skyddslandsprincipen har i målet tolkats med 

utgångspunkt i den intrångsgörande handlingen, i linje med vad Rom II stadgar.143  

Om det gäller intrång i en rättighet som gäller i hela EU är det lagen i det land där intrånget 

skedde som är tillämplig, om inte frågorna är EU-rättsligt reglerade. Enligt art. 14 Rom 

II får lagval bestämmas genom avtal, dock gäller enligt art. 8.3 Rom II inte dessa 

bestämmelser för immaterialrättsintrång, där lagval endast bestäms genom förordningen.   

Om en person misstänks för brott enligt svensk lag i en annan stat, kan svensk lag 

överföras till denna andra stat om särskild framställning görs. För att denna framställning 

ska få göras måste något av kriterierna som beskrivs i 2 § Lagen om internationellt 

samarbete rörande lagföring för brott144 vara uppfyllt. Den misstänkte ska ha hemvist eller 

                                                 
139 Art. 1.1 Rom II. 
140 Art. 2.3 Rom II. 
141 T 2409-12, 2013-05-13. 
142 Förordningen trädde i kraft 11 januari 2011. 
143 Hansen, Anna för Infotorg Juridik, Första domen i Google-målet. 
144 Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott. 
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vara medborgare, vara frihetsberövad eller misstänkt för annat brott i den andra staten. 

Överföring av lag kan också påkallas av utredningsskäl, eller om verkställighet av dom i 

den andra staten kan försvåra den misstänktes sociala anpassning. Om det inte kan 

säkerställas att den misstänkte kan vara närvarande vid förhandling i Sverige, eller om 

domen inte kan verkställas i Sverige, kan överföring också ske. 

Enligt 35 kap 2 § Rättegångsbalken krävs inget bevis för vad utländsk lag stadgar, det 

förutsätts att domstol känner till lagens innebörd och det är domstolens skyldighet att ta 

reda på lagens innehåll.145          

3.4 Verkställighet av domar 

Att en dom eller ett beslut verkställs betyder att en myndighet genomför domens innehåll 

efter att den har vunnit laga kraft. Vilken myndighet som ska verkställa domen beror på 

domens innehåll och på rättsområdet, exempelvis är Kronofogdemyndigheten ansvarig 

för att verkställa domar som innefattar betalningsskyldighet146.  

Inom EU ska ett beslut eller en dom som har fattats i en medlemsstat verkställas i övriga 

medlemsstater, om domen faller inom BFs tillämpningsområde. I samband med att 

domen meddelas blir den även gällande i alla medlemsstater.147 Kapitel III i förordningen 

beskriver erkännande och verkställighet av domar. En dom är, enligt art. 32 BF, alla 

avgöranden som har meddelats av domstol i en medlemsstat, oavsett vad avgörandet har 

rubricerats som. Innan en dom kan verkställas måste den erkännas av den stat som ska 

verkställa den. Vad som ska förstås med erkännande finns inte definierat i förordningen, 

men bör ha samma innebörd som i andra sammanhang. Domen ska tilläggas positiv och 

negativ rättskraft i det andra landet, vilket innebär att frågan som avgjorts genom domen 

inte får tas upp till prövning och att frågan, om den kommer upp prejudiciellt i ett mål om 

en annan sak, ska läggas till grund för det nya avgörandet utan ny prövning.148 För att 

domen ska kunna erkännas tillkommer villkoret om att domen ska vara verkställbar i 

ursprungsstaten, se art. 38.1 BF.  

                                                 
145 Bogdan s. 12ff. 
146 3§ Utsökningsbalk (1981:774). 
147 Pålsson, Lennart, Bryssel-I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna. Domstols 

behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen EU/EFTA-området, 

upplaga 1:1, Vällingby 2008, s. 286. 
148 A. a., s. 270. 
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Genom ett exekvaturförfarande, som genomförs efter ansökan av part, förklaras om 

domen är verkställbar i det land där det är tänkt att domen ska verkställas149. Ansökan om 

verkställighet ska göras till lokal behörighet där motparten har sitt hemvist eller vid den 

plats där verkställighet ska ske, art. 39.2 BF. Vilken specifik domstol eller myndighet 

som ansökan ska göras till anges i en förteckning i bilagorna till BF150. Oberoende av 

parternas hemvist ska vissa domstolar ändå ha behörighet enligt art. 22 BF. I artikelns 

sista punkt151 stadgas att domstolar i den medlemsstat där en dom har verkställts eller ska 

verkställas har behörighet att pröva frågor om just verkställighet av domar. 

Syftet med exekvaturförfarandet är att borgenärerna genom en effektiv procedur kan få 

verkställighet av domen.152 Om domen anses vara verkställbar under förfarandet blir 

domen, i verkställighetshänseende, likställd med en inländsk dom. Innan åtgärder för 

verkställighet av domen kan vidtas måste en ändringsfrist ha löpt ut153, eller beslut om 

eventuell ändring ha meddelats. Under exekvaturförfarandet har gäldenären inte tillfälle 

att yttra sin åsikt om domen, istället är ändringsfristen till för att gäldenären ska kunna 

överklaga beslutet. Båda parter har rätt att överklaga beslut om verkställighetsförklaring, 

se art. 43.1 BF. Gäldenären kan alltså överklaga beslut om verkställighetsförklaring och 

borgenär kan, om ändring beviljas, överklaga beslut om ändring. Inga oåterkalleliga 

verkställighetsåtgärder får därför vidtas innan den nämnda fristen har löpt ut.154 För att 

skydda borgenären från att gäldenären undandrar sig verkställighet genom att exempelvis 

skaffa undan egendom under ändringstiden, finns regler om att säkerhetsåtgärder får 

vidtas i art. 47.2 BF. Vilka säkerhetsåtgärder som ska användas bestäms av nationell rätt, 

dock med förbehåll om att åtgärderna inte inkräktar på fastslagna principer i BF. I svensk 

rätt regleras säkerhetsåtgärderna i 15 kap RB.155  

Inom EU är verkställighetsproblematiken, på grund av regleringen i BF, relativt 

okomplicerad. Om en tysk medborgare har begått upphovsrättsintrång i Sverige och 

därför prövas av svensk domstol och döms i Sverige, ska domen verkställas i Tyskland 

eller i ett annat land, om det fastställts i domen. Problem med verkställighet uppstår dock 

                                                 
149 Art. 38.1 BF. 
150 Bilaga II, se art 39.1 BF. 
151 Art. 22.5 BF. 
152 Pålsson s. 290 f.  
153 Se art. 43.5 BF. 
154 Pålsson s. 300 f. 
155 A. a., s. 301 f.  
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när ett land inte tar på sig att verkställa en dom. Sverige har till exempel som princip att 

inte verkställa domar om det inte finns någon konvention som landet där domen fastställts 

ingår i.  

3.5 Utanför EU 

Inom EU gäller som tidigare nämnt BF för jurisdiktionsfrågor. Utöver denna förordning 

har Sverige även tillträtt Luganokonventionen156, vilken är nästintill identisk med 

Brysselkonventionen. De två konventionerna har tillsammans lagt grund till BF, där 

reglerna från konventionerna har ändrats något. Reglerna och strukturen i de tre 

dokumenten är således snarlika. Skillnaden ligger främst i att Luganokonventionen även 

undertecknats av EFTAs medlemmar. Därmed ger Luganokonventionen något bredare 

skydd för upphovsmannen vad gäller både jurisdiktion och verkställighet. Huvudregeln i 

Luganokonventionen är att verkställighetsstaten inte får ifrågasätta domstolens 

behörighet. Fri rörlighet för domar eftersträvas över medlemmarnas landsgränser. 

Staterna är dock fria att tillämpa andra regler i förhållande till stater som står utanför 

konventionen. När det kommer till relationen mellan EU-länder och jurisdiktionen gäller 

BF. Mellan ett EU-land och ett EFTA-land samt EFTA-länderna emellan gäller dock 

Luganokonventionen.157 

Jag kan inte hitta några särskilda regler gällande varken jurisdiktion, lagval eller 

verkställighet i TRIPS-avtalet. Avtalet föreskriver generella bestämmelser om krav på 

reglering på området i art. 42 och art. 61 TRIPS, men ingenting sägs om hur 

internationella tvister bör lösas. En upphovsman är således skyddad genom att det måste 

finnas regler i alla länder, men det kan aldrig vara säkert i vilket land denne får föra talan 

eller vilket lands lag som ska tillämpas.  

  

                                                 
156 Luganokonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område. 
157 Sveriges tillträde till LUGANOKONVENTIONEN om domstols behörighet och om verkställighet av 

domar på privaträttens område, Ds 1991:54, s 21-22. 
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4 Analys 

4.1 Problematisering av framtagen fakta 

Illegal fildelning torde vara ett otillåtet upphovsrättsintrång i alla länder som har någon 

sorts immaterialrättslig reglering. Även om det i vissa av fallen, till exempel i de tyska 

rättsfallen Paperboy och Google-länkar, har bedömts vara tillåtet att använda sig av en 

fil som saknat tekniskt skydd på internet, är grundprincipen att en person inte får 

framställa exemplar eller tillgängliggöra ett verk utan upphovsmannens tillstånd. 

Upphovsmannen skyddas utöver EU-rättsliga regler även av reglerna i BK och TRIPS-

avtalet.  

När det talas om fildelning idag går tankarna oftast till torrent-teknologin. Nedladdning 

av en illegalt uppladdad fil som görs med hjälp av en torrent är svårare att upptäcka, på 

grund av det ofta stora antalet deltagare i en torrent. Om en upphovsman vill få reda på 

vilka som varit delaktiga i nedladdningen blir det betydligt svårare att hitta alla deltagare 

än tidigare. Före torrent-teknologin laddades en fil ner direkt från en server. Genom att 

stänga ner servern som användes kunde nedladdningen stoppas. Med torrent-teknologin 

kan nedladdningen fortsätta, även om servern där filen laddades upp första gången stängs 

ner på grund av något föreläggande. Alla som laddat ner filen i sin helhet fortsätter att 

ladda upp den till andra deltagare i torrenten fram till det ögonblick då torrenten raderas 

från torrent-programmet.158  

Deltagarna i en torrent kan finnas över hela världen. Inom EU går det att få reda på var 

deltagarna befinner sig med hjälp av informationsföreläggande, som infördes genom 

Ipred. Varken TRIPS eller BK föreskriver en regel om informationsföreläggande, vilket 

försvårar omständigheterna för upphovsmannen. Om fildelningen av en viss fil stoppas i 

Europa är det således inte säkert att den kommer att upphöra helt, samma fil kan fortsätta 

laddas ner i andra länder eftersom upphovsmannen inte har rätt att kräva ut information 

om deltagarna som befinner sig utanför EU.  

För att förtydliga problematiken runt fildelning och den internationella privaträtten har 

jag valt att applicera den fakta jag tagit fram på de exempelscenarion som nämns ovan159.  

                                                 
158 Se ovan avsnitt 1.7. 
159 Se avsnitt 1.1. 
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4.1.1 Scenarioproblematisering  

I det första scenariot, där hela händelseförloppet sker i Sverige, finns inga större 

svårigheter med att hitta och fälla fildelaren. En upphovsman som upptäcker intrånget 

kan i samband med domstolsprövning kräva ut information om den misstänkte fildelaren 

från till exempel dennes internetleverantör, se art. 8 Ipred och 53 c-h §§ URL. I scenariot 

behöver inga internationellt privaträttsliga regler tillämpas, på grund av att ingen 

gränsöverskridande tvist har uppstått. Upphovsmannen är svensk, i mitt scenario är verket 

skapat i Sverige vilket gör att verket är skyddat i Sverige enligt territorialitetsprincipen.  

På grund av att intrånget har skett i Sverige av en svensk fildelare finns ingen anledning 

att föra talan i något annat land. Regler om lagval, jurisdiktion och verkställighet av 

domen regleras helt genom svensk lag. Processen förs således helt inom riket och 

fildelaren blir dömd enligt svensk lag. Domstol väljs efter svarandens hemvist, se 10 kap 

1 § RB, svensk lag används då det inte är ett gränsöverskridande intrång och en eventuell 

dom verkställs av genom domen utsedd svensk myndighet. Upphovsmannen kan i 

scenariot få tag på alla fildelare i Sverige. Sker fildelningen med torrents är det dock inte 

säkert att filens spridning stannat inom rikets gränser. En upphovsman bör kunna få 

tillgång till alla IP-adresser som använts vid intrånget genom informationsföreläggande, 

frågan är om dessa är till någon hjälp om fildelningen även sker utomlands. Om 

fildelningen sker inom EU är det inget större problem, Ipred gäller i alla EUs 

medlemsstater och är implementerad i alla medlemsstaters nationella lagar.  

I scenario två är fildelaren svensk, men skadan sker i ett annat EU-land. Att skadan sker 

i ett annat land kan till exempel betyda att fildelningen sker från en utländsk dator, att 

fildelningen medför förluster för upphovsmannen eller att fildelningen skadar 

upphovsmannens rykte i det andra landet. Var upphovsmannen får föra talan bestäms 

genom EU-rättsliga regler. Talan får väckas i den medlemsstat där intrångsgöraren har 

sitt hemvist enligt art. 2 BF, eller i den stat där skadan har uppstått eller skulle kunna 

uppstå, art. 5.3 BF. Om skada har skett i flera olika länder kan upphovsmannen välja att 

stämma intrångsgöraren i alla olika länder eller i det medlemsland där skadan har uppstått. 

När jurisdiktionsfrågan retts ut måste domstolen ta ställning till vilket lands lag som ska 

användas. Lagvalsfrågor, när skada har uppstått inom EU, regleras genom Rom II. Vid 

immaterialrättsintrång gäller skyddslandsprincipen, vilken innebär att lagen i landet där 

skyddet görs gällande ska vara tillämplig, art. 8 Rom II. På grund av att upphovsmannen 
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är svensk ska därför svensk lag vara tillämplig i scenariot. Om intrångsmålet leder till en 

fällande dom ska domen verkställas enligt regler i BFs tredje kapitel. Domen ska 

verkställas i det land där svaranden har sitt hemvist enligt art. 39.2 BF. 

Om fildelaren inte är medborgare i ett EU-land, som i det tredje scenariot, försvåras 

processen för upphovsmannen. I scenariot sker även all skadegörande verksamhet från ett 

land utanför EU. Rent praktiskt är upphovsmannen skyddad av reglerna i BK och TRIPS, 

vilka innebär att upphovsmannen har skydd för sin ensamrätt på samma sätt som i sitt 

hemland i alla konventions- och avtalsländer. Däremot föreskrivs inget 

informationsföreläggande i något av regelverken. För att upphovsmannen ska kunna föra 

talan mot fildelaren krävs därför först att denne hittas. Själva uppsökandet av fildelaren 

kräver omfattande undersökningsarbete från upphovsmannens sida och det är inte säkert 

att en fildelare kan upptäckas utan att uppgifter om var denne befinner sig ges ut av någon 

mellanhand, till exempel en internetleverantör. Den enda information som 

upphovsmannen kan få ut är fildelarens IP-adress, vilket utan hjälp från 

internetleverantören inte leder särskilt långt. 

Att hitta en person på internet utan informationsföreläggande är följaktligen betydligt 

svårare. Om upphovsmannen dock får reda på vem det är som har begått intrång kan 

upphovsmannen föra talan mot fildelaren. TRIPS föreskriver att avtalsländerna ska ha 

jurisdiktionsregler, men ingenting om hierarkin bland dessa. Frågan är då hur det ter sig 

praktiskt när en svensk upphovsman vill föra talan mot en fildelare som befinner sig 

utomlands. Sverige har regler gällande jurisdiktion i rättegångsbalken och om fildelaren 

är medborgare i ett EU-land sköts frågorna genom EU-rättsliga regler. Om fildelaren är 

medborgare i ett annat land har det landet också regler gällande internationell privaträtt, 

i alla fall om landet är WTO-medlem och följer TRIPS-avtalet. Frågan blir då vilket lands 

regler som gäller, om ländernas internationellt privaträttsliga regler skulle stå i strid med 

varandra.  

Sverige har reglerade kollisionsregler i många lagar, dock finns inga sådana regler på 

upphovsrättens område. Problem skulle till exempel kunna uppstå vid gränsöverskridande 

intrång om de båda aktuella länderna har lagar som stadgar att alla tvister gällande 

upphovsrättsintrång som landets medborgare är inblandade i, både upphovsmän och 

intrångsgörare, ska prövas av det egna landets domstol och med det egna landets lag. På 
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grund av internationella konventioner är sannolikheten för att sådana lagar existerar 

relativt liten, men hypotetiskt sett måste möjligheten ändå anses finnas. Exempelvis 

föreskriver TRIPS endast ett krav på regler för tvistelösning för alla avtalsstater, men inga 

krav på hur reglerna ska utformas.  

Efter granskning av Islands upphovsrättsliga regler har jag kommit fram till att även vissa 

länder utanför EU har valt att ta in regler om informationsföreläggande och interimistiska 

förbud, vilket antingen tyder på att även Island tycker att reglerna är bra eller att de blir 

tvungna att tillämpa vissa delar av direktiven för att följa EES-avtalet. Även om Island 

infört regler om informationsföreläggande föreskriver IMMI-lagen immunitet för 

internetleverantörer och mere conduits, vilket innebär att dessa inte ska behöva ha ansvar 

för vad kunderna gör. De borde således inte heller kunna hållas ansvariga för medhjälp 

till upphovsrättsintrång.  

Svensk domstol har i fallet Portlane slagit fast att en internetleverantör kan vara 

medverkande vid intrång. I målet har internetleverantören Portlane tillåtit att en tracker 

används, trots upprepade uppmaningar om att stänga ner trackern. Om internetföretag 

som mere conduits har immunitet på Island betyder det att de inte ska lägga sig i sina 

kunders förehavanden på internet, någonting som visserligen stärker integriteten på 

internet, men skulle kunna öka den illegala nedladdningen. Frågan är hur de två lagarna 

ställer sig till varandra och om de på något sätt kolliderar.160  

4.2 Den europeiske upphovsmannens skydd mot utomeuropeisk fildelning 

I teorin har upphovsmannen ett starkt skydd mot intrång i sin ensamrätt, särskilt inom 

EU. De länder som har skrivit på EES-avtalet erbjuder också ett starkt skydd för 

immaterialrätter, men alla regler har dock inte implementerats i ländernas lagstiftning. De 

regler som implementerats i EES-avtalet innefattar regler om informationsföreläggande 

och interimistiskt förbud, vilka jag anser är de regler som är viktigast ur upphovsmannens 

perspektiv. Ipred togs fram med anledningen att immaterialrättsreglerna inte var 

tillräckligt harmoniserade bland EUs medlemsstater, trots att samtliga tillträtt WTO och 

därmed TRIPS-avtalet.  

                                                 
160 Se vidare nedan avsnitt 4.2.1. 
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Före regeln om informationsföreläggande kunde information om en intrångsgörare endast 

krävas ut om denne var identifierad och mellanhänder, så som internetleverantörer, hade 

tystnadsplikt som inte fick brytas. Genom regeln om informationsföreläggande har det 

inom Europa, men även utvidgat genom EES-avtalet, blivit mindre komplicerat för en 

upphovsman att få reda på varifrån intrånget görs och vem det är som gör intrång i 

ensamrätten.  

Genom målet Promusicae har EUD slagit fast att det inte föreligger någon skyldighet för 

ett land att lämna ut personuppgifter i ett tvistemål. De flesta mål som rör fildelning 

klassas dock som brottmål, varför informationsföreläggande bör kunna åläggas 

fildelarens internetleverantör. För att informationsföreläggande ska dömas ut krävs 

sannolika skäl för att fildelning pågår, någonting som är lättare för upphovsmannen att 

påvisa än att en specifik identifierad person begår intrång i upphovsmannens ensamrätt. 

Även utanför Europa är upphovsmannen skyddad genom internationella konventioner 

och avtal, vilka dock inte ger ett lika starkt skydd i jämförelse med de utvecklade EU-

reglerna om till exempel interimistiskt förbud och informationsföreläggande. Ett tecken 

på att det inte föreligger lika starkt skydd är anledningen till Ipreds tillkomst, nämligen 

att länderna inte tillämpade reglerna på samma sätt. TRIPS och BK ställer upp 

minimiregler som, åtminstone i de befintliga reglerna, verkar vara tillräckligt snäva för 

att ge upphovsmannen ett fullgott skydd i alla konventions- och avtalsslutande stater.  

Genom BK och principen om nationell behandling åtnjuter alla konventionsstaters 

medborgare skydd enligt staternas nationella lag. Det innebär att en svensk upphovsman 

har lika starkt skydd för sin ensamrätt i till exempel Kanada som en kanadensisk 

upphovsman. Ingen skillnad ska göras på upphovsmannens hemvist, utan skydd ska 

erbjudas utan diskriminering.  Saknar landet som den svenske upphovsmannen gör sitt 

skydd gällande i regler om informationsföreläggande och interimistiska förbud kan dessa 

regler dock i huvudsak inte användas i det andra landet, då det är det första landets lag 

som gäller. 

BK ställer endast upp minimiregler för konventionsstaterna, i vilka reglerna om 

informationsföreläggande och interimistiskt förbud inte förekommer. Innan Ipred 

implementerades i svensk rätt kunde en upphovsman endast kräva ut information om en 

fildelare om denne var identifierad. Troligtvis fungerar det på ungefär samma sätt inom 



48 

 

Bernunionen. Konventionen är dock inte lika anpassad till den tekniska utvecklingen som 

Ipred är.  

Om upphovsmannen får reda på vem intrångsgöraren är kan upphovsmannen väcka talan. 

Huvudregeln är att talan ska väckas vid svarandens hemvist. För att underlätta för 

upphovsmannen kan dock talan väckas även vid andra domstolar, om intrångsgöraren till 

exempel har sitt hemvist i ett land där det inte finns några immaterialrättsliga regler eller 

om upphovsmannen känner sig mer bekväm i att föra talan i ett EU-land. Även om 

majoriteten av världens länder åtminstone har immaterialrättsliga regler i den mån som 

TRIPS-avtalet föreskriver, genom medlemskap i WTO, finns det länder som inte är 

medlemmar i organisationen.  

Vid införandet av TRIPS fanns ett antal utvecklingsländer som helt saknade 

immaterialrättsliga regler. Länderna fick något längre tid på sig att implementera avtalet, 

för att kunna anpassa sig till de nya reglerna och ta fram egna immaterialrättsliga regler 

inom avtalets ramverk. Ländernas tidigare avsaknad av regler tyder på att 

immaterialrättsliga regler inte är särskilt utbrett bland utvecklingsländer. De länder som 

idag inte är medlemmar i WTO är främst så kallade utvecklingsländer och på grund av 

det anförda misstänker jag att de flesta länder som står utanför WTO saknar reglering 

gällande skydd för upphovsmän.  

För att ett land ska få bli WTO-medlem behöver landet uppfylla vissa krav. Att stå utanför 

WTO är således sällan ett fritt val för länderna, istället handlar det troligtvis om att 

länderna helt enkelt inte klarar av kraven. Detta tyder på att länderna saknar den 

utveckling, i till exempel teknik, som krävs för att få vara WTO-medlem. I en stat som 

står utanför WTO finns det därför troligtvis mycket få personer som har tillgång till 

datorer och internet, än mindre den tekniska utbildningen som skulle krävas för att 

tillämpa tekniken bakom illegal fildelning. Således finns det troligtvis inte särskilt många 

fildelare i länderna utanför WTO.  

Det finns dock ändå en hypotetisk möjlighet att fildelning kan ske från ett land som står 

utanför WTO och TRIPS-avtalet, varför frågan uppkommer hur skyddet skulle se ut för 

en svensk upphovsman om fildelarens hemvistland helt saknar immaterialrättsligt skydd. 

För att svara på frågan behöver man se över hur intrånget har begåtts. Om en svensk 

privatperson laddar ner en upphovsrättsligt skyddad fil från en server som befinner sig i 



49 

 

landet utan immaterialrättsregler spelar det ingen större roll. Exemplarframställningen, 

och därmed intrånget, har skett i Sverige och ska därför dömas i svensk domstol och enligt 

svensk lag.  

Om hela intrånget, det vill säga både uppladdning av filen och nedladdning av den 

samma, görs i utlandet blir frågan dock en gränsöverskridande tvist. I sådana fall måste 

rätt forum och tillämplig lag bestämmas. Vilket lands lag som blir tillämplig kommer ha 

särskilt stor påverkan. Avsaknad av immaterialrättsliga regler i ett land borde ju göra det 

lagligt för fildelaren i det landet att både tillgängliggöra verket och framställa exemplar 

av det. Frågan är då om svensk lag ens skulle kunna tillämpas på en person som till 

exempel laddat ner ett exemplar av ett svenskt verk i ett land där det på grund av obefintlig 

lag är lagligt att ladda ner filer, som är upphovsrättsligt skyddade enligt vår lag. Troligtvis 

skulle en sådan process inte leda till någon framgång för upphovsmannen. Även om 

illegal fildelning i ett land utanför WTO inte är särskilt vanligt förekommande, som 

beskrivet ovan, skulle det kunna innebära att aktörer på piratkopieringssidan förflyttar sin 

verksamhet till ett sådant land (om deras tekniska utveckling skulle vara tillräcklig) och 

därmed slipper undan ansvar. Scenariot skapar en, om än liten, lucka i befintlig 

lagstiftning som skulle kunna ställa till stora problem för en upphovsman om länderna 

utanför WTO gör stora tekniska framsteg och samtidigt väljer att ställa sig utanför 

organisationen. I så fall skulle det finnas ett antal länder utanför gällande internationell 

konventionsrätt, vilket skulle ge en ökad risk för fri piratkopiering. Länderna skulle då 

kunna liknas vid så kallade skatteparadis. Risken, även om den enligt mig inte är särskilt 

stor, är att länder utan immaterialrättsliga regler i framtiden skulle kunna vara förödande 

för upphovsmäns rätt till sitt eget verk.    

Inom EU tas frågan om jurisdiktion upp i BF, där upphovsmannen kan föra talan antingen 

i den medlemsstat där svaranden har sitt hemvist, eller i den medlemsstat där skadan har 

skett. Om svaranden inte är EU-medborgare går dessa regler dock inte att tillämpa. Istället 

gäller andra regler. För WTO-medlemmar gäller art. 42 och art. 61 TRIPS, som stadgar 

att alla medlemmar måste ge upphovsmän möjlighet att driva en process och även 

straffsanktionera allvarliga brott, bland annat kommersiell piratkopiering. TRIPS 

föreskriver dock inte någonting om hur jurisdiktionsval, lagval och verkställighet ska gå 

till länderna emellan. Om både landet där fildelaren har sitt hemvist och upphovsmannens 

hemvistland har jurisdiktionsregler och dessa står i konflikt med varandra måste 
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upphovsmannen ta reda på var denne får föra talan. Grundregeln är som sagt att talan ska 

väckas i svarandens hemvistland, men eventuellt skulle upphovsmannen även kunna föra 

processen i sitt eget hemland. För att processen ska kunna gå vidare måste domstolen som 

frågan väcks vid först undersöka om den är behörig att pröva frågan. Är så inte fallet kan 

frågan således inte prövas av den första domstolen.  

Om domstolen bedöms vara behörig att pröva frågan ska en prövning om vilket lands lag 

göras. Även lagvalsregler finns inom EU, men när det är utanför kan reglerna precis som 

vid jurisdiktionsfrågan krocka med varandra. Frågan blir då särskilt viktig att pröva i 

domstol. På grund av avsaknaden av regler i TRIPS och BK gällande bland annat 

jurisdiktionsfrågan blir processerna troligtvis mycket utdragna och tar lång tid. Ett intrång 

som anmäls kan inom EU stoppas genom interimistiskt förbudsföreläggande, vilket 

innebär att den intrångsgörande handlingen måste upphöra omedelbart. Utan sådana 

regler kan intrånget dock pågå under hela processen, vilket kan skada upphovsmannen 

ytterligare. Jag anser att avsaknaden av en sådan regel i internationella konventioner är 

till stor nackdel för upphovsmannen.   

Avsaknad av immaterialrättsliga regler i ett land borde göra det lagligt för fildelaren i det 

landet att både tillgängliggöra verket för allmänheten och framställa exemplar av det. 

Frågan är då om svensk lag ens skulle kunna tillämpas på en person som till exempel 

laddat ner ett exemplar av ett svenskt verk i ett land där det på grund av obefintlig lag är 

lagligt att ladda ner filer, som är upphovsrättsligt skyddade enligt svensk lag. Även om 

lagvalsfrågan skulle visa på att svensk lag kan användas och fildelaren döms blir 

verkställighetsfrågan ett problem. Att ett land verkställer en dom som blivit fastställd i ett 

annat land är inte helt säkert. Verkställighetsfrågan finns också stadgad inom EU. Ett 

kriterium för att en dom ska kunna verkställas är att domen är verkställbar i landet där 

domen fastställts. Därefter måste det undersökas huruvida domen är verkställbar i det 

andra landet, genom ett exekvaturförfarande.  

Inom EU blir alla domar gällande i alla medlemsstater i och med att domarna meddelas, 

varför alla domar bör kunna verkställas inom unionen. Prövningen görs dock ändå och 

om en dom anses vara verkställbar ska den likställas med en inländsk dom. Utanför EU 

och utanför andra förbindelser som TRIPS-avtalet eller BK kan det bli mer problematiskt. 

Sverige har till exempel som grundregel att bara verkställa domar från länder som landet 
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ingått någon konvention eller avtalsförbindelse med. Att landet som ligger utanför dessa 

förbindelser skulle verkställa domen verkar således tämligen osannolikt.  

4.2.1 Fokus på Island 

Även om Island avslutat förhandlingarna om EU-medlemskap finns starka anknytningar 

till unionen. Genom medlemskapet i EFTA och tillämpning av EES-avtalet, men också 

genom historiska anknytningar till Norden, har Island upphovsrättsregler som är relativt 

lika de regler som finns i resten av Europa.  

De två enligt mig viktigaste reglerna i Ipred, informationsföreläggande och interimistiskt 

förbud, har förts in i isländsk lag. Även om vissa regler inte implementerats har just dessa 

regler tagits med, vilket förenklar processen och ger ett bättre skydd för upphovsmannen. 

Islands högsta domstol har också dömt till upphovsmannens fördel i två intrångsmål, i 

vilka dels föreståndaren för ett fildelningsprogram blivit dömd för medhjälp till intrång, 

dels ett interimistiskt förbud har delats ut till en annan fildelningstjänst. Att domstolen 

tagit denna ställning tyder på att de europeiska reglerna tagits på allvar. Samtidigt har 

lagen IMMI röstats igenom, där immunitet för mellanhänder är en av reglerna. Frågan 

blir då hur den nationella lagen ställer sig hierarkiskt gentemot de regler Island 

implementerat på grund av EFTA-medlemskapet. EES-avtalet anger inga bindande 

bestämmelser gällande frågor som rör den inre marknaden, men de bestämmelser som 

tagits in genom EES-kommitténs beslut ska implementeras i landets nationella lag.  

Om immunitet ges till mellanhänder innebär det att dessa inte behöver ha någon översyn 

för sina tjänster. Skulle Ipred-reglerna ställas högre än IMMI skulle immuniteten enbart 

innebära att de inte blir skyldiga till medhjälp vid upphovsrättsintrång, men fortfarande 

vara tvungna att lämna ut information om sannolika skäl för intrång från någon av deras 

kunders IP-adresser föreligger. IMMI röstades igenom 2010, samma år som den första 

lagen i revideringen av den isländska upphovsrättslagen fördes in161, vilken innefattade 

reglerna om informationsföreläggande och interimistiskt förbud. I och med att Island efter 

dessa införda lagar valt att avstå från ett EU-medlemskap undrar jag hur deras framtid ser 

ut i EFTA. Om Island väljer att gå emot Ipred-reglerna med dessa mellanhandsregler 

uppfyller de inte längre EES-avtalet. Konsekvensen skulle troligtvis bli att de inte längre 

tar del av EUs inre marknad och endast är EFTA-medlem, som Schweiz har valt att lägga 

                                                 
161 Se ovan avsnitt 2.8. 
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upp sitt medlemskap. Frågan är om Island anser att det är värt att lämna EES-avtalet för 

att få behålla sina egna regler gällande immunitet för mellanhänder.  

I dagsläget har en svensk upphovsman, som har upptäckt att intrång begås i dennes 

ensamrätt på internet, rätt att få ut uppgifter från internetleverantörer från alla länder som 

har regler om informationsföreläggande. Upphovsmannen kan därför få ut information 

om intrång som begås i alla EU-länder och länder som ingått EES-avtalet, inkluderat 

Island. Skulle Island dock välja att avbryta EES-samarbetet skulle det istället innebära att 

upphovsmannen inte kan få ut några uppgifter. Intrång skulle således lättare kunna göras 

från Island. Att Island valt att införa immunitet för mellanhänder verkar dock inte ha 

påverkat EES-avtalet. Således tror jag att regeln inte utesluter att 

informationsföreläggande om påvisat intrång fortfarande kan krävas ut, varför regeln i så 

fall inte skulle stå i konflikt med någon av Ipred-reglerna.    

På grund av Islands EFTA-medlemskap följer landet även Luganokonventionen, gällande 

jurisdiktion och verkställighet, som gäller EFTA-länderna emellan men även i 

gränsöverskridande tvister mellan ett EFTA- och ett EU-land. Konventionen är en av de 

två som lade grunden för BF, varför reglerna om jurisdiktion och verkställighet mellan 

länderna i EFTA och EU-länder ser ungefär likadan ut. Genom konventionen bör en 

svensk upphovsman därför vara relativt säker på att ett intrångsförfarande sköts på ett 

rättssäkert sätt samt att en eventuell dom kommer att verkställas även på Island.  

En svensk upphovsman har i dagens läge ett starkt skydd på Island. Hur det kommer att 

se ut i framtiden går endast att spekulera i, eftersom inga beslut om Islands framtid inom 

EFTA finns att analysera. Inte heller är någonting beslutat om framtiden för Island och 

EES-avtalet. Även om Island genom IMMI gjort ett ställningstagande för mellanhänders 

immunitet, vilket skulle kunna ses som ett steg i motsatt riktning från reglerna om 

informationsföreläggande, tror jag att Island väger fördelarna av EES-avtalet högre än 

fördelarna av ett helt fritt informationssamhälle. Piratpartier i Europa verkar se Island 

som en förebild och jag stämmer in i deras syn på frihet för journalism, däremot ska ett 

fritt informationssamhälle inte främja någonting som världen över ses som ett brott. Det 

må finnas röster som anser att exemplarframställning av verk inte är att anse som 

brottsligt, men ur upphovsmannens perspektiv och dennes rätt till sitt eget verk måste det 

alltid finnas möjlighet att stoppa utnyttjande av dennes egendom. På samma sätt som en 
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upphovsman äger rätten till ett fysiskt verk i den analoga världen och rätten att 

tillgängliggöra verket och framställa exemplar av det, måste en upphovsman till ett 

digitalt verk få råda över sitt verk. Frihet i informationssamhället ska inte beröva någons 

äganderätt, lika lite som det ger någon rätt att beröva en annan person sin identitet. 

4.3 Intrång genom tekniska förfaranden 

När det handlar om intrång i upphovsrätten i den analoga världen verkar rättsläget relativt 

klart. Om till exempel en melodislinga ur ett musikaliskt verk används i ett annat 

musikaliskt verk utan samtycke från det första verkets upphovsman, innebär 

användningen av slingan upphovsrättsintrång, så länge det inte handlar om självständigt 

dubbelskapande.162   

När det kommer till tekniska handhavanden är intrånget något mer svårbedömt och 

diskuteras kontinuerligt i praxis gällande fildelning och länkning. Den tekniska aspekten 

för både exemplarframställning och tillgängliggörande borde ha blivit mer tydlig genom 

införandet av Infosoc, där både en ny definition av exemplarframställning och en ny 

förfoganderätt för tillgängliggörande lagts till, nämligen överföring till allmänheten. 

Exemplarframställning är enligt art. 2 Infosoc varje direkt eller indirekt samt tillfällig 

eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med 

vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis. Definitionen borde ge 

klarhet i att alla sorters framställning av ett verk, förutom tillfälliga tekniska kopior som 

beskrivs i 11 a § URL och krävs vid vanlig internetanvändning, är otillåten 

exemplarframställning.  

Problematiken verkar dock inte ligga i frågan om vad som är exemplarframställning, utan 

snarare i när någonting har utgjort tillgängliggörande för allmänheten. 

Tillgängliggörande, och i fallen på internet sker detta främst genom överföring till 

allmänheten, är endast tillåtet om upphovsmannen lämnat sitt samtycke till överföringen. 

På internet kan det många gånger se ut som att upphovsmannen givit sitt samtycke till 

överföringen implicit, enbart genom handlingen att publicera verket på internet utan några 

anvisningar om hur det får spridas. I ett sådant fall bedöms huruvida användaren har fått 

anledning att tro att upphovsmannen har medgivit att verket får användas på ett visst sätt. 
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Ett sätt att visa för användaren att samtycke inte ges till användning av ett verk kan vara 

genom en för användaren tydliggjord teknisk spärr. Om användaren blir medveten om att 

det finns en teknisk spärr och ändå använder materialet genom att kringgå spärren bedöms 

det oftast som att användaren medvetet begått upphovsrättsintrång.  

Praxis fokuserar främst på länkning och huruvida länkning utgör upphovsrättsintrång. 

Tysklands högsta domstol BGH har gått på en tydlig linje gällande vad som ska utgöra 

intrång när någon publicerat en länk. Länkning ska enligt de tre målen Paperboy, Google-

länkar och Internetkartor endast vara upphovsrättsintrång om länkaren medvetet har 

kringgått en teknisk spärr som lagts upp av upphovsrättsinnehavaren.163 I princip uttalar 

BGH att upphovsmannen implicit lämnar samtycke till användning om verket inte 

skyddas av någon teknisk spärr. I Sverige har underinstanserna tagit en annan ståndpunkt 

än BGH i målet C-more.164 Hovrätten uttryckte att en upphovsrättsinnehavare inte ska 

behöva använda sig av en teknisk spärr för att undgå upphovsrättsintrång. Vidare ansåg 

hovrätten att det inte föreligger något implicit samtycke bara för att det går att tillgå 

länken utan att gå direkt igenom upphovsrättsinnehavaren. Marianne Levin har i ett 

rättsutlåtande yttrat sig i frågan och intar samma ställning som den tyska domstolen. Hon 

uttrycker också att en länkning endast är att se som en hänvisning till var information 

finns och att användaren själv måste inse att denne skickas vidare till en annan sida. HD 

har ännu inte tagit ställning till frågan utan inväntar svar på en tolkningsfråga som sänts 

till EUD. Rättsläget gällande när länkning innebär upphovsrättsintrång bör klarna när 

EUD givit svar på tolkningsfrågan och HD meddelat sin dom.  

Jag kan i fallet hålla med Levin i att själva länkningen inte bör utgöra upphovsrättsintrång, 

så länge det inte är en djuplänkning där användaren direkt skickas vidare till sidan där 

materialet finns. Länkaren har enbart vidarebefordrat information om var materialet finns, 

det är sedan upp till användaren själv att tänka efter innan denne väljer att tillgodogöra 

sig materialet. Om en användare har hittat till en länkares hemsida och där klickar på 

länken lär de ha tillräckliga datorkunskaper för att hitta till materialet på egen hand. 

Länkaren hjälper enbart till på vägen, ungefär som Paperboy gjort med sin personliga 

dagstidning. En länk som kopieras på en hemsida och sedan bryts så att den inte längre 
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visas som hyperlänk utan enbart är en adress som kan kopieras in i webbläsaren, har inte 

ansetts vara upphovsrättsintrång enligt Levins rättsutredning. Jag håller med om att 

referenslänkning bör likställas med en sådan adresshänvisning och därmed inte anses vara 

upphovsrättsintrång. Om EUD skulle gå på den tyska domstolens linje skulle det innebära 

för upphovsmannen att denne måste vara tydlig med hur verk som publiceras på internet 

får nyttjas av användarna. Om upphovsmannen vill att nyttjandet inte ska gå längre än 

inom den egna hemsidan kan en teknisk spärr läggas upp. Det finns inga krav på hur 

komplicerad spärren måste vara, det enda kriteriet är att det ska vara en teknisk lösning 

och att användaren ska inse att spärren finns. Jag anser inte att reglerna lägger för stort 

ansvar på upphovsmannen i vårt framskridna tekniska samhälle.  

Ett upphovsrättsintrång som begås på internet genom illegal fildelning verkar vara relativt 

svårt att lösa. Även om både exemplarframställning och tillgängliggörande för 

allmänheten är lika stora intrång i rätten är de flesta rättsfall, där fildelning förekommer, 

mot personer som på något sätt laddat upp filer. Uppladdningen verkar i sammanhanget 

tas mer på allvar än exemplarframställningen, det vill säga nedladdningen av filerna. I det 

senaste fallet i svensk domstol165, som visserligen endast tagits upp i tingsrätten, har 

svaranden varit en av de mest aktiva uppladdarna på en sida som möjliggör nedladdning 

för sina användare. Att just uppladdaren, eller seedern, blivit den som stämts av 

filmbolagen är intressant. Vid tillslaget borde Antipiratbyrån även kunnat hitta andra 

användare som laddat ner seederns uppladdade filer, någonting som inte verkar ha gjorts. 

Utöver uppladdningen är uppmärksammade fall de där olika aktörer har blivit anklagade 

för medhjälp till upphovsrättsintrång, till exempel Portlane. Även på Island har 

föreståndaren för ett fildelningsprogram dömts för medhjälp till upphovsrättsintrång. Det 

verkar som att fokus ligger på de stora aktörerna inom fildelning. Frågan är om det beror 

på att det fortfarande är för svårt att ta reda på vilka som laddar ner, eller om det helt 

enkelt är för många fall som anses vara för triviala för att anmäla som intrång. Jag syftar 

här till privatpersoner som laddar ner ett tv-serieavsnitt eller en film några gånger i 

månaden för privat bruk. Även om en kopia för privat bruk är tillåten är privatkopiering 

inte tillåtet om det sker på olagligt vis och den uppladdade filen cirkulerar på internet utan 

upphovsmannens samtycke. Den som laddar upp en fil har visserligen både 
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tillgängliggjort den för allmänheten och framställt ett exemplar på sin dator för att kunna 

ladda upp filen, vilket borde göra brottet grövre, men även de små aktörerna har begått 

upphovsrättsintrång. Även om nedladdning av en fil skulle kunna ses som en privat kopia 

anser jag att deltagandet i en torrent, där alla användare laddar upp bitar av filen till 

varandra, också kan anses vara tillgängliggörande till allmänheten. Brottet borde således 

vara i princip lika grovt som när filen laddas upp för första gången. 

Att fokus ligger på de stora aktörerna kan även bero på att en eliminering av de stora 

aktörerna skulle kunna minska nedladdningen. När de stora aktörerna förhindras från att 

agera försvårar det dels nedladdningen, i alla fall tills en ny aktör dyker upp, dels verka 

preventivt då de mindre aktörerna kan bli skrämda av stora bötessummor och fällande 

domar. I dagsläget finns inte särskilt mycket praxis gällande nyare teknologi som till 

exempel BitTorrents. I Sverige har inga fall prövats av HD, varför det inte heller finns 

några prejudicerande domar på området. Nedladdning av upphovsrättsligt skyddat 

material är dock, oavsett med vilken teknisk metod det sker, alltid upphovsrättsintrång på 

grund av att nedladdning av en fil medför exemplarframställning. Egentligen borde det 

därför inte behövas några prejudicerande domar på just det området. Däremot skulle HD 

kunna klargöra om nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material med torrent-

teknologi innebär både exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten. På 

samma sätt som i länkningsmålen skulle det behöva redas ut, eftersom en torrentdeltagare 

laddar upp bitar av filen samtidigt som den laddas ner.  

I praxis verkar, även om det inte uttalas direkt i domarna, principen om att talan väcks i 

svarandens hemvistland tillämpas. Hemvistlandet är i de berörda målen även landet där 

skadan har skett. I Portlane-målet är käranden flera amerikanska filmbolag, vilka 

troligtvis gärna hade fört talan i sitt hemland och inte i Sverige. EUD har definierat 

begreppet ort där skadan inträffat och jurisdiktionen gällande denna i Shevill-målet. 

Endast domstolen i det medlemsland där den skadelidande handlingen har skett ska vara 

behörig att pröva frågan om hela skadan. Om domstol i något annat land, där skada har 

skett, prövar frågan begränsas talan till att endast innefatta den skada som skett i just det 

landet. Genom att fildelning sker på internet kan skada uppstå i många länder och 

processen förenklas betydligt genom att den förs i handlingslandet.  
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När det gäller internet har EUD även slagit fast att talan kan väckas både i handlingslandet 

och i det land där käranden har sitt centrum för sina intressen.166 Enligt 

skyddslandsprincipen, lex loci protectionis, ska lagen i det land där skydd görs gällande 

vara tillämplig. Principen kan anses ha en koppling till begreppet handlingsland eller ort 

där skadan inträffade, på grund av att det är i det land där skadan orsakats som skyddet 

görs gällande. Även om det som i Portlane-målet är ett amerikanskt filmbolag som gör 

sitt skydd gällande, så som det är stadgat i amerikansk lag, ser skyddet på grund av 

internationella konventioner och avtal i princip ut på samma sätt i Sverige. Om skadan 

har uppstått i Sverige är det i Sverige som skyddet görs gällande, varför rimligtvis svensk 

lag bör tillämpas. Således bör det inte göra någon skillnad för upphovsmannen i vilket 

land talan förs, förutom självklart den praktiska olägenheten att föra talan i ett land som 

inte är ens eget hemvistland.  

I mellandomen mellan Google och Scanpix167 har domstolen resonerat på nämnda vis, 

nämligen med utgångspunkt i den intrångsgörande handlingen. Om handlingen har en 

särskild koppling till ett visst land ska det landets lag således tillämpas.  

En fråga som diskuteras i det här sammanhanget gäller integriteten på internet, vilken 

självfallet är mycket viktig när det gäller personuppgifter och rätten till att få vara 

anonym. Rätten till att vara anonym borde dock inte automatiskt leda till rätten att utföra 

olaglig verksamhet. Jämförelsevis är det inte mer tillåtet att stjäla en film ur en butik iförd 

rånarluva, vilket gör tjuven något mer anonym, än att stjäla den och visa sitt ansikte. 

Rätten till att vara anonym bör inte gå ut över en upphovsmans rätt till sitt eget verk. Att 

införa en avtalsändring om att på grund av sannolika skäl få ut information om någon som 

gör intrång i upphovsrätten bör därför inte vara till nackdel för någon förutom fildelaren, 

som troligtvis vet om att det denne gör är olagligt och då bör få bära konsekvenserna av 

sina handlingar.  

I Ljudboksmålet har HD bett om förhandsavgörande från EUD gällande frågan om en 

regel om informationsföreläggande kan stå i strid med rätten till skydd av privatliv, som 

beskrivs i datalagringsdirektivet. EUD svarade på frågan att reglerna inte står i strid med 

varandra. Det är dock viktigt att poängtera att informationsföreläggande endast kan 

                                                 
166 Se ovan avsnitt 3.2. 
167 Se ovan avsnitt 3.3. 
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krävas ut i samband med sannolika skäl för intrång och att prövningen ska göras med 

bakgrund i proportionalitetsprincipen. Domstolen får göra en avvägning i vilka intressen 

som är starkast. En privatperson som inte begår intrång i en upphovsmans ensamrätt 

genom sitt internetanvändare bör därför alltid känna sig säker på internet, i just det 

hänseendet. EUD har bedömt att rättssäkerhetsaspekten är täckt i reglerna om 

informationsföreläggande, på grund av att information endast kan krävas ut vid sannolika 

skäl till intrång. Jag anser att EUDs bedömning, och även HDs fastställande av 

bedömningen, är skälig och att frågan bör anses vara rättssäker. Av framkommen 

anledning anser jag att anonymiteten på internet inte ska värderas högre än en 

upphovsmans rätt till sitt verk. 

4.4 Internationell lagstiftning, finns det ett behov? 

Efter att ha granskat hur en svensk upphovsmans skydd mot fildelning ser ut gällande 

fildelning som sker utanför EU har jag kommit fram till att ett relativt starkt skydd finns, 

åtminstone i teorin. Jag har inte hittat någon statistik över hur många upphovsrättsintrång 

som sker genom fildelning uppdelat efter länder, men jag får känslan av att fildelning i 

större utsträckning sker främst i de högst utvecklade länderna, däribland länderna i 

Europa. Frågan jag ställde mig i inledningen, huruvida det finns möjlighet till en 

internationell lagstiftning med ett bättre skydd för upphovsmannen, måste därför 

diskuteras med bakgrund i frågan om det över huvud taget finns ett behov för en utökad 

lagstiftning mot fildelning. 

Majoriteten av världens länder är medlemmar i WTO och följer således TRIPS. Det 

innebär att organisationen medfört en mycket större spridning av immaterialrättsliga 

regler än vad som hade varit möjligt utan avtalets tillkomst. Många av länderna hade inga 

regler alls på området men ställde sig ändå positiva till avtalet på grund av att de fick vara 

med och påverka, samt för att det blev ett kriterium för att erhålla WTO-medlemskap.  

Av denna kunskap har jag dragit slutsatsen att många länder som inte är medlemmar i 

organisationen troligtvis saknar regelverk på immaterialrättens område, men samtidigt att 

det på grund av lägre teknisk utveckling inte är troligt att problematiken runt fildelning 

uppstår i dessa länder. Möjligheten till att etablera en avtalsrelation gällande upphovsrätt 

med länderna utanför organisationen känns tämligen liten, så länge länderna inte vid 
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någon punkt ansluter sig till WTO, någonting som för många länder ändå verkar vara ett 

mål.  

TRIPS föreskriver minimiregler, som alla avtalsländer måste rätta sin egen lagstiftning 

efter. Hur dessa regler tillämpas är upp till länderna själva och kan således skilja något 

från land till land, på vilket tillkomsten av Ipred är ett tydligt tecken. Även om en 

upphovsman får ett någorlunda gott skydd genom TRIPS är det för denne något oklart 

hur ett visst land kommer att tillämpa skyddet vid en domstolsprocess. Förenat med att 

principen om att talan ska föras i svarandens hemvistland verkar vara den mest tillämpade 

i konventioner samt i praxis ger detta upphovsmannen en viss osäkerhet, som skulle 

kunna förebyggas genom förändring i reglementet. Ovissheten ligger i att 

upphovsmannen aldrig kan vara säker på vilka internationellt privaträttsliga regler som 

kommer att tillämpas. Även om en viss princip används i stor utsträckning finns det inget 

regelverk som fastställer exakt var talan ska väckas och vilket lands lag som ska tillämpas. 

På grund av att TRIPS föreskriver minimiregler och inte en färdig lagtext går det inte att 

garantera att en upphovsman erhåller ett med hemvistlandet likvärdigt skydd för sin 

ensamrätt i ett annat land. Skyddet i sig, när det kommer till att ensamrätten innefattar en 

ekonomisk och ideell rätt, är det samma, men själva intrångsprocessen gör att reglerna i 

TRIPS skiljer sig från EUs lagstiftning. Det finns inga regler om 

informationsföreläggande och interimistiska förbud i TRIPS, vilket troligtvis innebär att 

upphovsmannen självmant måste identifiera fildelaren för att ens kunna driva en process 

mot denne. EUs lagstiftning är något mer anpassad till den tekniska utvecklingen när det 

gäller intrångsprocessen, genom de två nämnda reglerna.  

Även om det ännu inte kommit så många svenska domar på området innebär Ipred ett 

underlättande för upphovsmannen, vilket ger upphovsmannen en starkare position mot 

illegal fildelning. Reglerna kan heller inte missbrukas på grund av att sannolika skäl för 

att fildelning sker krävs för att både interimistiskt förbud ska delas ut och 

informationsföreläggande kan åläggas mellanhänder. Ipred har gått ett steg längre än 

TRIPS för att underlätta för upphovsmannen, när dennes ensamrätt utnyttjas. Mitt förslag 

till en utökning av skyddet för en upphovsman är därför en uppdatering av TRIPS-avtalet. 

Uppdateringen behöver inte nödvändigtvis innebära att reglerna från Ipred kopieras rakt 

av, men en uppdatering som motsvarar den tekniska utvecklingen på området skulle 
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gynna upphovsmannen i den mån att denne får en ökad säkerhet vid gränsöverskridande 

intrång. Att avtalet uppdateras behöver inte heller betyda att reglerna implementeras 

direkt i avtalsstaternas lagstiftning, utan modellen med minimiregler skulle 

fortsättningsvis kunna tillämpas, främst av praktiska skäl. Att implementera regler direkt 

ser jag inte som en praktisk lösning, men eftersom TRIPS minimiregler redan är godkända 

av WTOs medlemsstater tror jag att en sådan lösning skulle var lättare att åstadkomma. 

En uppdatering av avtalet skulle kräva att frågan tas upp i TRIPS-rådet och där diskuteras 

av alla WTOs medlemsländer. Frågan är då hur de länder som nyligen infört regler om 

immaterialrätt skulle ställa sig till dessa skärpta regler. Förhoppningsvis kan länderna 

komma överens om en lösning som alla länder kan anpassa sig till och som ger 

upphovsmannen ett bättre och jämnare skydd i alla avtalsslutande stater. Utöver utökade 

skydd för upphovsmannen kan även jurisdiktionsreglerna i TRIPS uppdateras. 

Exempelvis kan en gemensam princip införas, som till exempel en princip rörande vilket 

lands domstol som ska vara behörig i upphovsrättsliga mål och en princip om vilket lands 

lag som ska vara tillämplig i vissa fall. På så sätt skulle skyddet utökas för 

upphovsmannen inte bara när det gäller intrångsprocessen, utan också ge en säkerhet i 

var upphovsmannen ska föra talan och vilken lag som ska tillämpas.  

Resultatet av en uppdatering av de internationella konventionerna skulle visserligen inte 

innebära en lagstiftning som alla världens länder lyder under, någonting som både känns 

ouppnåeligt och i viss mån orättvist mot mindre utvecklade länder som inte har möjlighet 

att tillämpa sådana lagar. Om världens länder skulle komma överens om en 

världsomspännande lagstiftning tror jag inte att upphovsrätt skulle vara den första 

punkten på dagordningen. Jag anser dock att en uppdatering av ett avtal som följs av alla 

länder som idag har upphovsrättsliga regler är ett fullgott alternativ till en 

världsomspännande lagstiftning.   
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5 Slutsats 

5.1 Det upphovsrättsliga skyddet vid gränsöverskridande intrång 

Skyddet mot fildelning för en upphovsman med hemvist inom EU är egentligen inte 

svagare när fildelningen sker utanför EU, jämfört med när fildelningen sker inom EU. 

Den största skillnaden är att det blir svårare för upphovsmannen att ta reda på vem som 

begått intrånget och därmed får begränsad möjlighet att föra en process mot fildelaren. 

Anledningen är att det inom EU finns regler angående informationsföreläggande och 

interimistiskt förbud, som gör det lättare för upphovsmannen att stoppa ett intrång. De 

europeiska länder som inte är medlemmar i unionen, men ändå har starka anknytningar 

genom EFTA, har genom EES-avtalet infört regler om informationsföreläggande och 

interimistiskt förbud. Reglerna ger upphovsmannen ett starkare skydd inom hela 

territoriet. Även om Island har infört regler om immunitet för mellanhänder verkar dessa 

inte stå i konflikt med EES-avtalet och regeln borde inte ge negativa följder för 

upphovsmannens skydd. Om intrånget kan påvisas, vilket är ett krav för att 

informationsföreläggande kan krävas ut, ska regeln inte försvåra processen för 

upphovsmannen. När intrång skett i ett EFTA-land gäller även Luganokonventionen på 

området för jurisdiktion och verkställighet. Konventionen är mycket lik BF och medför 

att jurisdiktionsfrågorna löses i princip på samma sätt som om intrånget har skett inom 

EU. Upphovsmannen kan därför vara säker på att inga kollisioner mellan två länders lagar 

ska komma i vägen för processen och på att domen verkställs i EFTA-landet. 

Vad som innebär upphovsrättsintrång när fildelning görs på internet är relativt utrett, dock 

inväntas svar från EUD gällande när länkning utgör upphovsrättsintrång. Slutsatsen som 

i nuläget kan dras är dock att det för en upphovsman är säkrare att införa en teknisk spärr 

på sidan där ett verk publiceras, för att göra det klart för användare att det inte är tillåtet 

att fritt ladda ner materialet. Nedladdning med hjälp av torrents bör enligt mig alltid anses 

vara upphovsrättsintrång, om filen som laddas ner är upphovsrättsligt skyddad. Huruvida 

nedladdningen enbart innebär exemplarframställning, eller om den också ska anses vara 

tillgängliggörande för allmänheten, är dock ännu inte utrett. De fall som tagits upp har än 

så länge bara prövats av underinstanserna och inga prejudicerande domar finns således 

på området.  
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Av praxis har jag dragit slutsatsen att fokus i rättsväsendet ligger på större aktörer som 

mellanhänder och seeders. Det kan bero på att det är lättare att slå ut de stora aktörerna 

än de små och att förhoppningen är att nedladdningen ska avta genom att de stora 

aktörerna slås ut. Att de stora aktörerna ställs inför rätta kan också ha syftet att avskräcka 

de mindre aktörerna.  

5.2 En uppdatering av internationella konventioner 

Att införa en internationell lagstiftning tror jag inte är möjligt i dagsläget, då det inte finns 

någon organisation som alla världens länder är medlemmar i. Den största organisationen 

är WTO, och de länder som står utanför den finns det troligtvis inget större hot gällande 

upphovsrättsintrång ifrån, på grund av bristande tekniskt kunnande. Däremot skulle en 

uppdatering av TRIPS-avtalet, som alla WTO-medlemmar följer, kunna ge 

upphovsmannen ett bättre skydd i större delen av världen. Tanken är att uppdateringen 

skulle ge en bättre täckning för den tekniska utvecklingen, ungefär som Ipred har gjort 

inom EU. Utöver det tekniska skulle en uppdatering även kunna göras för att ge bättre 

översyn för internationellt privaträttsliga spörsmål. Om det fanns klarhet i var 

upphovsmannen får väcka talan och vilket lands lag som ska tillämpas skulle det minska 

osäkerheten för upphovsmannen. 

Upphovsmannens skydd sträcker sig väldigt långt, men en uppdatering av regelverket 

skulle göra att den praktiska biten av själva intrångsprocessen skulle förenklas betydligt. 

En uppdatering av avtalet skulle även göra skyddet mer anpassat mot teknikens 

utveckling. 
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